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Fundamentos da
Cultura Ccrícrr ín enae

Do Dep Ocrecílto Pe Que seja o projeto de lel,
dro Ramos recebemos otí- que se esp�ra .corno plicf
cio, comunicando nos da fico, o Govêmo do Esta
tramitação do plenärín da do será representado no

Assembléíe, do projeto de éro da rrensm.ssão pelo
Santa Catarina, por WöHer lei no 70/71, de 4-8-71, ::>rol1\Olor Público. Cada
F. Ptezze, da Cedetre de que eurorrze a ecqutstçäo, vez me.e próx-mo o dia
História da' América da por doação, de 7.257,80 em que d população da
UFSC: Aspectos da Po- m2., onde será construída goíeberre lerá o seu �ão
puleçäo e da Irnígreçêo em 11 Iutura 'Escola Básica, ne almejado esiebelectmento
ôeme Cetartne, por Victor Rua lotnvtlle. Aprovado de ensino.
A. Peluso júnior, da Ca �

deire de Geografia Regio _ .

�oa� �: U�t���:�n�;:r�. Nosso Diretor é cumprimentado
nease, por Celesrtno Sa- O CéL janone da 16a.
eher, Reitor da Universi eR.. e Cemendame da.
äede pa'ra o Desenvolví- Gnarníção de Ftortenöpo
mento de Sente Catarina, Iís, acaba de enviar tele
da Cadeira de Luererure grama 80 nosso diretor,
Brasileira da UFSC e O DOS seguintes tê r mos:
H o m e m e a Economia "R�sposla telegrama 49/7 l ,

Cerennense, por Pau J o cumprtmenro prezado Pre
Fernando Lage, da Cadeira -teuo por ter assumido alto
de Geografia do Bresíl,
de UFSC.
jaraguá do Sul está de

parebene pelo Iéro de poder
ser tl séde de tão impor
la,nles pronuncrernentos.
que muito proveito trerão
à RegIão 'do Vale do Ira
pocü.

Terreno da Escola na Assembléia

Na República ·Feder�1 da máxima de ' DM 1.096,80
Alemanha, as pe n s õ e s com 40 anos d� seguro, e

previstas pela previdência de DM 1.';70,<JO com ãO
\

. .

IJ'
soctel são adatedes enuel anos de segui o

�. -C'orreio�B;raziljense-H,atida,'! :: u's ,ta· .

�=
•.

n'� 4;i���.���_3��::i��o�Vi�lI��,0 õ6U?as ir;c;��1�������,����ri:
'. .

I
. memos. Com' isso d,e�' se em uma espécie de

N(,)'Si;O confrade '·Cor· com.o 9�.o auíversérle do H' .0'm' e'na g.elm ser
. �:-assegurllda tarribiníÇ'.filmo anticíel:co da evolu-

reio Braz,liense", que se mUDlcíplO. '. .

.

.

:,
.

. aös aposentados a partici;. 'çãq das ft'odäS 1.10S Irabô�, ....

edita em Brasília DF. �8' pação nos, beneffcios do Iljcidores É isso que prevê
,"

tampa Rodcia' da 13a. .
- Conhecida fOfa do A Comissfio Organiza· rsr. Sigolf Schüoke, em no� t1rogr�sso econômi·co. Com á:,rÓrmL!.hf de p�n5õls fj·

EX!JA..POt oportuno, t, .. Estado' pelos seus artigos
dora da 13a. EXIJA, r.eã; me dos industriais, o sr. a 14 a adataçaô, após �a xada na lei da reforma da

ruamos.a liberda'd'e �para manufaturados nu'malista I!2.0U dIa 6 do corren$e úm . Rubens Nicoluzzi em no� reforma\öa lei da previ. previdênClà :wciäl. Agora

transcrever !l nota: com mais de cem produ
laulo jantar, nas 'depedên me dos doadores' de p,ê· dência social aprovada (I in d a se nola a frélca

tos diferentes, JaJ'8guá
eias festivas do Itajara,Tê mios, o sr. Eugênio Vítor .pelo Parlaml'nto Federa) evolução das rendas du-

Jaraguá do Sul é um exemplo de
nis Clube. O janlar tinha Schmöckel, Prefeito -MrlDi� 'por pfoposição do Gover . rante a re�ssão econômica

O deputado Pedro Co wicroeconomitLequilibra, como objetiVO agradecer clpal em exercício, ii Srta. no, ·o� quase 10 milhões' dos anos de 1967/1968.
Hn (ARENA-SC) anunciou, da entre. as atividades ao mundo jovem da cida Anegréte Weller, Secretá- de aposentado'J re-ceberão Mas, em h;>rma crescente,

ao plenário da l âmara., Íodustriais. e agrícolas. de, a par'licipação da es ria, em nome das horne-' em 197� uma mel'hpria M começam ii se fdzer noler

que a XIII Exposiçã'J lu Ali, apenas 3 por ceoto poeição, princi::>alrnllnle às nareadas e o Coordena� 3%. Isso. corresponde à na adaração éS elevações
dustrial de Jaragu.á do de sua população é de recepcionistas que tanto dor da Exposição, dr. Cf- inédllJ da evolução d� Sill· salariais mais lIllas e11l

Sul, em seu Estaoo, será analfabetos, que estão
brilho deram à bem. suce· cero Ferreira. Um aconte lárlo e wncimenlos; dos 1969 Dor isso, a 15 a ada

realizada de 25 do cor sendo alvo da atenção do
dida EXIJA. Na oportuni- Cimento o grandé munde anos de 1967, 1968.e i969 Iélção em 1973, que já pode

rente a 2 de sgôsto ,.viu· MOBRA:L _ disfil9 o de. dade usaram da palavra o social de Jar.aguá do Sul DessiJ form'a, os recebi se.r calculada õgor(l na

doura, data que eoincid.e putado. méDIOS im midia .de qm'l b�5e da evolução salarial

aposénlil'do com 40· anos de: 1968, 1969 e 1'970, de-
.

INCRA-.
_ [,e.gularl·za terr'as ·13.a EX I J"A �:s;4':';,\i.:.��O. ��,.D� ��â�;::i:.:�: bl:;:Ç��

_�

.
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anos de seguro de. DM .9ß%: e· a 16 ii adatação
685,50 por mês. Como é im 1971,' nll base dos Sd- .

�u�CjOnlÍrios do I��titulo e 'peões que ali vivem.
O' deputado Octacflio envio de um despacho possível· o seguro até Q.·lãri08 de,t969, 1970 e \971

N I d C·
. Ramos, foi iS tribuna' da telegráfico aos oi'e'aniza- dobro, .d

..

o salário' módiQ.� urrt aum�.Íl'o das pen5õ�a
.'
aCIona e .olonlzaçio Santa Teresinha já $la

'
é. � -, .

e Reforma Agrárta _ nhou noticiário nacional
Assembléia Legisl�liva, dores do 'conclave pelo resulta agora .uma;peosã9-: de alé 19,311/0-

INCRA .:._, do Mlnistér'io por ter a Policia F�der(J1
para dizer li Casll dO QU2 exito alcançado Requereu, .i

:'�
. : .

:.��<
.

�,
d T b Ih d

. foi li exposição indústrial lambem o autor da propo ". '.', .

o ra a O' e agentes a dese.����.,lO ali urna 'grtlnd�
>- :'.' t'� . ,-;

;' Poltcia Fd�dera! contlOuam' faz�,n_dA ·onde. os trabalha· �� M;�li.CfP�O ��rl��::I�� sp�����d�uep�: h�::�a��� 1)"ê ·· C_··�ada:,. t.r.:�.S.}hessoas, umapercorren o toda ·a área dores viviam em reatme
.

'. t'
d . '�S

6< arenisla,-- a'pós fazer um Leaislativa, contasse dos
'

.. ,. ',' ..

1o mUOlcl·pio de _ li n t a de 8eme-e�cravidão. O 15 •

e
". enSlV:'e" ao' tempoTe're ' h

'
.-'

f
. relato minucioso do que Anais do Legislativo de \i; , ,:: ;. S' '

'.

.

.'

.', _
Sto . a e r,egto�s VIZt caso OI parar na ProC'1 �. '.

nh M G d d n foi a 1 õ ii Exposição Indú� S li n t a Caillrina, o que.', .' .... .', . ',' .

.

as, em _ ala rosso, ra Orla a Kepública,- que
.

d I
Irial do MUOIcíplO de Ja- obteve o iDlei�o apôio do, De ac(udo com amplas �e dore,s fortes, provoca-·.

procura0 o regu anzar a denunciou os resP9nsá\'ei� . fi r -
.

siluação dos trllbôlhadores à justiça Federal. raguá, encaminhou ii con- Ple-nario' e da �lesa da .investigações feitas � pelo :das· pele') sua slnslbtlidade

ii rurais. ;POIS só. n'üma sé sideração da Casa um Assembléia Leg.islativa. Dr.. Werner R a n s;oC h t: .:clim4'fica. As pesqwsils rea-
.

� inôna fora'm expedlda's 10
'. j expedlenle. solicitando o '. 'Fröms"dorff, diretor dê Ins )rzadas,. acresceOlou o di-

mil carteiras a lavr�dores.
titulo' de Balmeologia ê' relor- do menCIonado loa

G·
. Climafisiologia da Udive-r��� .Iiiute, tInham fambém coo

s:::rnoçlaga Centro ;SoC·13·1 sa'l· logo'
'

���d:e·�ele:;��ur�oJit�·e� ��:;:t�c�:,e :�;�I::ot�d.:
en . es

.

'. . sério os slDtomas proVoca' pessoas com cícalrizes �o-

ó: Dep. Aroldo Car- dos pelas "condiçõés âê; friam sob delermina<iae

valho (ARENA SC), ofi 6a. -feira da sem.ana' re,... premiado com CrI 4000,OÔ. tempo,' uma vez que: eles condições de tempQ.

ci.ou ao Prefeito Mímici frazada, o Prefeito Mun:- Nossos ·confrades de A muilJs v,",zes são o p�imeii' , ;

Ola lã do corrente rea paI. inforIIi�ndo ter (I I c.pal recebeu a visila de Gazêla� de Florianópolis, ro sinal de alarme de eil}; ,Caso exista u,ma. «autio
lizar:-se-á grandiosa e fra- Ministério d_a Educação, 2 engenheiros arquiletos, (t�lólh�ram o ·assunto,. �i- fermi9ades ocultas ou �� Nca meteoropatla» - de

d'cional fesla no' páleo da Itutorizado. o Baoço ao do RIo. de janeiro A Visi tändo com destaque o acfj.n- 'esfor��s exager.ados O'(� olo.ôrdo. com as co�clusõe.
Igreja MatrIZ de São Benlo Brasil, o. pagllmeuto da8 lá ao alcatda JaraguaensE, .,eclm<nto que beneficarlÍ � Irabalho cotidiano. Tai� do Dr. Ranschl-Fiomsdorff

. -dq, Sul O prog�amill prevê 'ob�veoçõ�� ás entidade8 prendIa-se a escolh� do nossa cidade. A municipa siotomàs condiCIonados ao de cada. Irês pessoas uma

Mi s s a s .:is 7,30 e 9 hs, .Jaraguaeos6ê Eotre
'.
8S anleprojeto do Centro So Irddde, 'êJo' fehz ensejo, en tempo iôm da dor de ca � «sensivel ao temp,o -

seguido de grandes atra� bentl-flciads8 figuram a c'al do Sesi, em n'ossd ci dereç0u expedlenle ao sr. beça, da momentânea fd pão era possiv'el aos afiD

Ções populares e entrele Ação. 8o.c,al, Clube dos dade, a I�ser eregldo no. Oswaldo Nunes Dir.etor Ind,< do raciodnio. alé o gidos encConlrar um médj·

J)lmeOlOS alegres e sadIOS beneficiários do. Sesi. Imóvel doado pela Prefel-. SuperIntendente 'do .sesl coíà;PSO f1sico psicológiCO' co ,adequado. u.ma vez que
A .Bandinhd RIO NegrlQho Hospital São. .José e HI,)s lura, 'SllO à rua Wal:er em Santil Ga'tarina, .con- De 3 e 4 ,% 'das ;;pessoa.s ainda não. havia es!'ecllJ'

...Q0.:!L"iHä. 0.5 festejos,' d que. pital e MaternÍalide Jöra Marquardt. Sábado' ál.!,mo gra'lUlando se com o gra «sensiveis» ao tempo so lista.s para os "«males do

\:Drngúem d'everla faltar. guá. fo.I e,:,colhldo o aOleprojelO, 10 evenlo. friam a.lé fr.equeolememe Ie'mpo».
$:.
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· De 16 a 20 do eorrenre,
•
-r

realizar se á em nos s a
.

cidade Um conjunto de
conferências, petrocínado
pela' divisão de ciências

. do Depanernento de Cul
rura do Govêrno do Estado,
com O" apôro /da Munici
peltdade.
Abrengendo os munter

pios que compõe o Vale
do Irepocú, e reeltzeção
dos '.'Fundamentos da Cul
Iurd Catari nense"despertou
II mator atenção, cem cerca

de 400 parficipaQles" de

Jaraguá do Sul, Corupá,
ôchroeder, Guerernírlm e

Meesarendube. A la. con-
.

Ierêncts il ser produzids
em nosso meio, terá a

presençe do sr.' Victor
Fernando Sasse, ôecreré- Victor F�rnando Sasse
rlo do Govêrno e s e r á
"r o f e r id a no Pavilhão local foi transfertde pare
Artbur Müller, no Parque o A g r o Pécuário,· com
Agro Pecuário "Ministro condução de ónibus pára

·

Joio Cleophas", luicial- o local.'

mente as pelestras iinham As conferências a serem
sido. programas pare o proferidas, tôdes com inicio
Itajara Tênis' Clube: entre- ás 20 horas, serão as fle

reato, dado o grsnde nú guintes: Santa Catarina no
mero de Interessedos, o Contexto Nacional, pelo sr.

cargo seu município," O
Cél. [enone, brIOSO militar
de nossee Fôrças Armadas,
esteve receniemenre em

nossa cidade. ocesíão em

que teve, oCàslão 'de peles- r'

Irar demoredemvnte com
I

o nosso djreior. Gsatos,
Cél. lenone.

[aldyr B. Peusüne da Silva,
Cetedrétlco de História do
Brasil da UFSC:' Elemen
lOS Básicos da Hístóríe de

Prógresso tam�ém para os aposentados
Adaptação des beneiícies da prevíd. social

Festa em
,i'. São' S'entQ dO�i Sul
'! .� - •

•
'.1Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



. CORREIO DO POVO Pagina "2Sábado 14-8-71

Dona Francisca"Relistro Civil
Aureá Müller Grubba, ( íicial
do Registro Civil do LDis-

Relacão de Posseiros de Lotes Adquiridos Entre Terrastríto da Comarca de Taraguá Y

do Sul; Estado. de Santa Situadas da Barra do Rio Itapocuzinho até Tres Rios
Catarina, Brasil.

Faz Saber que comparece- H.o Lote / Requerente / Procedênell I Sltu,lcão / DItl di piSse
ram no cartório exibindo os

..

documentos exigidos pela Ie
•

afim de se habilitarem para
'

"

casar-se:

"Colonía'�CORRflO DO POVO" MUDAS
fundação: firtur Muller - 1919

Empr,êsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

• 1971 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

F,..ttFe,.. e O',.....n,.,.

Laranjeiras, Peoegueíroa,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, ete., ate.

ß, Itapoez. 8/6/1892
Itapooü 1.0 7/7/1894
",. ",. 14:/11 /1894
.. ., 14:/11/18.81
" " "),5/7/1892
.. ., 25/7/1892
.. " 24/5/1893
" .. 6/11/1881
.. .. G/l1/1891
1"" 11/7/[889
" ,. 26/8}1892
I' " 24/5/1893
.,,, "., It

B. Velha
Lajes
Alemão

784
785,
787
789
790
791
792
793
794:
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
1171
1172
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
.852
853.
854
855

.

Bento Ricardo de Souza
Frederico Schmidt
Theodor Bolduan
Hermann RÖhricht
Carl Eggert

II "

ASSINATURA:
Anual .• . • Cr$ 10,00
Semestre •. • Cri 5,20
Avulso • • • • Cr$ 0,20
Número atrasado Cri 0,22

ENDERtÇO:
Caixa Poste], 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

" "

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Edital n. 7.749 de 3/8/71 "

Arcide8 Fugel e'
"

Ursula KUzberger ..

Ele, brasileiro, soltelro, "
funcionário público, nas- "

cido em Jaraguá do Sul, "
C:::::::::-C::>�c::::>c:::::::-c::;::. domiciliado e residente à "

F====================== Rua João Planinsehack, "

S O C I A I S II nesta cidade, filho de"

.

Henrique Fugel e Sebas "
=========:d! tiana da Cunha Fugel.

- a [ovem Maria Ca- Ela, brasileira, solteira, "
tarina Alperstaedt, em índuatríãrla, nascida em "

Itapocuzinno; Jaraguá do Sul, domici "

- a jovem Amantina Iiada e residente à RUB "

Scheuer, em Jaragui 84; Francisco Tomaz ds Góes, "
- a jovem R i c 8 r d a nesta cidade, filha de l »

Ohartota Benz;' Bruno Khzberger e Ana ,.
- a sra, Janete Schulz Leier Kitzberger.

BertoH, em Caçador. Edital n. 7.750 da 3/8/71
"

Dia 19 "

Acad Machado e

Almida Rosa

II,

"

"

Pater Moeller
Eduardo Siedke /10 JIIulo/
Johann Gottlieb Stein
Augusto Ribeiro Procópio
Robert Mielke
Carl Nickel caoh V. Iha
Bernhardt Dornbusch
Johann Adam
Oarl Dunker Vleirense
Ernst Horst

" ,.

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

..

OI

Paraty
.
Alemão
Austria
Alemão
Auslria
Alemão

r,,, 't" "

" "

,. "

" "

" "

"--- '1

" ..

,. I,

" "

" "

., "

" "',

27/4/1'897
24/5/1893
"'I I'

21/2/1890
24/5/1893
19/8/1892
25/7/1892
17/9/1893
10/3/1897
26/8/1892
13i12/1880
31/3/1896
"" "

"

Aniversários: "

Polonês
Aastria

Josef Urbansky
,

Oswald Adam (fabr, Bolões)
Daniel Rumpel
Daniel José da Rosa
José da Silva Porto
August Carl Mielke
Oarl Mielke
Belarmino Justino Garcia
Georg Ozarniewicz
" "

Fazem anos hoie
- o -sr. Kstefauo Meier,

nesta cidade.

Faeem. anos amanhã
- a sra, Â881!Jmpta Pa

vane1l0, es�sa do Ir. Jo
sé Pavanello;
- a sra Maria. espôsa

do sr. Alfredo Vasel;
- a sra. Maria. espôaa

do sr. Francisoc Luy;
- o sr. Geraldo Meier,

em Jaraguâ 84j
- o sr. T 8 r c is i o de

Oliveira Motta, nesta ci
dade;
- O sr. Erwino Lsmka,

em Rio da Luz Vitóriaj
- a sra. Elena Borges,

espôsa do er. João Ver
aílio Borges, em Oorupä;
- a sra. Maria dos

Santos Zapella, espôsa do
, sr. Pedro Zapella.
Dia 16

"

Haj -hy
I,

Joinville
"

Joinville
Alemão n. Hansa

Itap.-HlTnsa
t' "

- o sr. Engelberto
Freihsrger, nesta cidade;
. - o j O V 9 m Braulio ,Ele, brasileiro, solteiro. "

Junge, em Joinville: operário, natural de In- "

- a sra. Maria Cacilda daial, neste Estado, do ,.

VJ. Dutra, em Blumeuau; miciliado e resídente em ,.

- o jovem Luiz Paulo. Ilha da Figueira.' neste "

Marschall, nesta cidade: distrito, filha de Eduardo "

- o j o V e in Genésic Machado e Aurora Ma- "

Panstein, em Jaraguá 84; chado.
- 8 sra. Melania, espô Ela, brasileira, solteira, "

sa do sr. OUo Kuohsnbs- doméstica, nascida em Jo- "

chsr, nesta cidade; sé Boiteux, nesta Estado, "

- o i o vem Pedro domiciliada e residente "

Springmann. em Ilha da Figueira, nes· "

te distrito, filha de Val
Dia 20 dehno Rosa e Maria Ma

dalena Maçaneiro'Rosa,

"

24/11/1894
f", ,�

"" "

"" "

-

Pfilipp Hanal
"

Jakob Wenclling Austria
.,

Johann Staudt
" "

•

Maria Hermann (Gosch) " "

Julius Vprch Alemão
"

" .. "

"

31/12/1892
01/01/1892
24/5/1893
5/5/1894,
" h .,

"f. "

"

,"

"

,.

.,

Manoel Alves de Siqueira Guaratuba"
José Alves Pereira [Zismann) Joinville

..

,," " fI " "

.,

16/7/1891
14/6/1893
14/7 "

24/5/1893
,." f,

,.

,. ..

Fridrich MüssR
" " (Barbeiro) .

Johand Pobodech (Cerâmico)

Austria
""

., " " ",. "

10TI: Oswald Adam, onde fie situa 8 firma Brande,nburg, montou· uma
pequena fábri'ca de botões de estanho, que 'ranspo�tava às costas para ie

vender em Joinville! ...
Fridrich Müsse, semanalmente visitava, a cavalo, os seus 'fregueses a

domicílio da região! ..• E,ra barb"iro ambulante.
Relação fornecida pela direção do Domínio Dona Franciica, sub�ídio

hist6dco de Jaraguádo Sul. em 29/7/1971

- a jo.em Elizabelh
- a sra. Maria ReicheI, Duarte;

espÔsa do sr. Max Reiche], � O sr. Erwino Gran
nesta Cidade; kaw, nesta cidãde;
- 8 lira. Elfridll Hafe '. - 8 sra. Dorothéa Mas

mano. espôsa'do sr. Egon carenhas, nesta cidRde;
Hafemann, em Rio da - a sra ,Benta Masca-
Luz; renhas de Oliveira, 8SpÔ-
- o sr. Osnildo BarteI, SB do sr. João Batista de

em Guaramirim; Oliveira.
- o sr. Wel1delio Joa- _-----__

quim Schmiliit, em Jara:
guàzinho;
- os gemeos Ingo iii.

Guido Köpp, em Rio Cê'r-
ro II; ------- _
- o sr. Flávio Lenzi,

neita cidade;
- a jovem Mailes Beyer,

em União da Vitória' PR.

Dia 17
- a sra. Tecla, tlspôsa

do sr. JpI'ôoimo TrintiDi;
- o jovem Enio San

tos, em Rio da Luz.'.
Dia 18
- a sra. Glacy, espô-

sa do sr. Rolf Reinke, em
Mas"ar;1Dduba,

Edital n. 7751 de· 4/8/71
Hari Engeimann e

Iris Lange
"Ele, b:-asilairo, 80lteiro,

lavrador, nascido em Ja
raguá do Sul. domiciliado
e residente em Tras Rios
do Norte, neste distrit_o,
filho de Jorge Frederico
Eogfllmann e Eroa M"ier'
Engelrnfinn.
Ela. brasileira, Rolteir8,

doméstio'lJ, nascida em Ja'
raguá do Sul; domiciliada
9 residente em hapocusi
oho. neste distrito, filha
de Gustavo Lange e EJ,.a
Marquardt Lange.
Edital n. 7.752 de 4/871

E. Si Iva

Edital n· 7,758 de 11/8/71
Luiz Carlol'! V·'zel e

Nele>Í Sit.werdt
Ele, brasileiro, solteiro,

operária. nascido �m Rio
Negro, Paraná, domlcLia-
do e residente em Ribei
rão Molha, nestl; di.strito,
filho de Alberto Ht-nriqua
VazeI e Eroa H"uscka
VazeI.

.

Ela, brasileira, 8oItollira,
doméstica, nascida em Ja
raguá do Sul. domiciliada
e residente (;m Ribeirão
Grànde da Luz, neste
distrito, filha de Alfredo
Muener e Olivia Borchardt
Mueller.

EdHaI n. 7 757 de 10/8,71
Ivo Raduenz e

Iliane Anklam

Ele, brasileiro, solt.a,iro,
meflâoico, nascido em Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente à Rua 'Rober
to Ziemaon, nl'lsta cidade,
filho de Advim Raduenz
e Jeni Kopsch Raduenz.
Ela, brasileir3, solteira,

costureiaa, nascida em

Timbó. - neste Estado. do
miciliada e residente em

Nereu Ramos. neste dis
trito. filha de- Oswaldo
Aoklam e Renate Anklam.

e Hedwig
Bruos.

Ed'ital n. 7754 de 9/8/71
Ingo Carlos·Müller e

Margarica Milcke

Ele. brasileiro. solteiro.
aUXiliar de escritório. nas
cido em Guaramirim, neb
le Estado, domiciliado e

residente em Joio\'ille,
neste Es�ado, filho de
Cal los Afonso Müller e

Wally Jauchel Müller.
Ela, br.asilt<ira, solteira,

domél'itica. ,nascida sm

Guaramirim, neste Esh�
do. domicil!adà e residen
te à Rua Joinville, nesh
cidade, filha de Ingo Mit
cke e Alvina Maria Stre�
low Milcke.

Edital n. 7.755 de 9/8/71

Froehlioh

Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

Vende-se
ferreno

Situado 9 km. do centre
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben Lorival Patricio'
to, tendo 10 a 12 000 m� Fern�ndes e

altitude cerca 800 metros .Edite Torez�ni
própria para construção Boddenberg
de casa de veraneio, Ele brasileiro solteiro
Infurm.aQões com o Sr. operá�io. nascid� pm PilS'

Kurt Hillbrecht, Caixa' caria Brava, neste EstadO,
PO'ltal. 7 Corupá" domiciliado e residente

.----..-------------_.J1 em Joinville, neste Esta
do, filho de Patricio Jo
sé Bento Fernandbs e

Joaquina Maria da Coo
ceicão.
Ela, brasileira, !'olteira,

industriária. naSCIda em

Luiz Alves, neste Esladó.
domiCiliada e residente em

Vila Lenzi, neste distrito,
filha de Silvio Bonden
b�rgerg e Ana Toreza�i.

Ela, brasileira, solteire,
blilconista, na6cida em

Pomeroda, nel!te Estado,
clomwiliad.a e residGnte na

Rua Joinville, nesta cida'
de, filha de Oscar· Sie
wardt e Ella Su,werdt.

E para que chegue ao co

nhet ment.o de todos mandei
pa sar o presente edi al qcre
Será publicado pel4 impreDu
e em_ ca tór,Q onde será
afixa 10 llUrante 1 S dias, Se
algu�m s(,uber de algum im
pedil'i1 nto acuse-o ]!lara os

fins legaIS.
AUREA MÜLLER GRUBBí\

Q,jcial

Ildefonso Laube e

Lanna Steipert
. Ele. brasileiro, solteiro, ==========
lavrador, nascido em Ca
nOinhal!l, neste Estado.
domiciliado e residente
em Rio Cêrro II, neste
distrito, filho de Helmuth
Laube e Alida Behling
Laube.
Ela, brasileira, soheira,

doméstica, nascida em Ja.
raguá do Sul, domiciliada
'" residente pm Rio Cêrro
II, nBste di.strito, filha de
Osw ·Ido SIeinert 9 Ceci'
lia Borchardt Steinert.

t. Agradecimento e.
Missa de 7.0 D.ia Anuncie no

"Correio do Povo".
Seu Anúncio
Causará
Boa Impressão.

A famHia enlutada de

Lino- Piazera.
. ainda profundamf'>ntt! cODsternHtia com o Reu
desaparecimento ocorrido dia 09 de Rgôsto
de 1971, vem de �gradecer a todos que OB
confortaram neste doloroso trllnRe por que
passaram, aos que envÍlHam 'flôres, corôas,
e 80A que acompanharam o �xtinto até a
lua última mor�da. ,.

. OutroBsilI!. agr�.dece�o8 (Je modo espe,Clal 80 Dr Joao BHon e as enfermeiras do
Hospital São José.

. .

.

·Dp.ReinOl�
ADVOGADO

����
VENDE-SE

Um terreno à Rua Alcântara, no Bairro de Boa
Vista, c/201,õm de frente e 45m. de fundos

Informações à Rua São Paulo esquin,a c/a Rua
Içaras,141 em Joinville, com o sr. Otto Melchert
ou nesta Redação.

Edital n. 7.753 de 6/8/71
Marcos LHmka e

Iris Bruna

Ele, brasileiro, solteiro,
mucineiro. nascido pm

Guaramirim, neste Esta
do, domiciliadO e residen.,.
t� em Guaramirim, npste
Estado, 'filho de Lauro
Lemk� e Veronica Jl:lhn
L�n ka.

. Ela, brasileira. !;olteira.
comPF ciária, nascida pm
Jal aguá do Sul. domici
liada e residl-<nte em Ilhli
da Figuf>lra. nAste nistd
to, filha de Bel'toldo Bruns

Edital n, 7.756 de 10/8/71
Norberto Schuh e

Elzina Mueller

. Ele, brasileiro, solteiro,
la\'rador, nascido em Ja
,'aguá do Sul, domicilia
do e residente em Ribei
I-ão Grande da Luz. nes

te distrito, filho de Hilda
�ch(jh.

'

Aproveitamos o ensejo para convidar a
tOdO.8 os parente�. amigos e conheCidos para
a Missa de 7 o DIa a. realizar St. amanhã. dis15 do corrente, às 8 horas, na Capela de
Sto. Antonio em Nereu Ramos.

Nereu Ramos, Jaraguá do Sul,
14 de bgôstO de 1971

"

�=======-�======--���======��------------------._�----------�--���--------------------�------------------------��--_...
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COR�EIO DO 'POVO .;_ Sábado 14-8-71
Pagin�:.3 '

",_Há lJIuito'Je�em Vila Rica
\ "

_ :_'; (0'- , ,Jefferson Da�is de Paula
--

.

- Nil

«Tr�'buna
da Fronteira», edição de 3.7-71,

'<,<ril. 5:l6, o con de ,Nivaldo J{a,ng publicou sentsn
_,
cioso artigo íntt .la.fio__:__«-T"iradentes" -- Herói ou

:i I 'Covarde?».'. '.

� "_' ,

'

"'.': .' ',Nesse artigo', em que pese a elevada intenção
�.<':revisioni8ta do autor, 80 contrário do que supõe,
tC'n�o há verdade, hlstõrica e muito menos justiça.'.,"

, Dentre as conclusões a qua chegara, traído
"peJa ínópia documental, merecem destacadas as
f,,:.seguintes:

'

t_,:
'

«Aqui,' no Brasil, por exemplo, eusínam os
! ..mestres qu� o alferes Joaquim José da Silva Xa
t! �'vier, ... é vulto "heróico e glorioso da, nossa His
�"tór.ia, tendo sido, o protc-màrtir da nossa emanei
, pação politica. Quero provar - afirma - que isso é mentira»

,
«Antes de mals nada - insiste - o que pre

clsa ser corrigido é que Tiradentes não é o preto
"�i mártir da nossa, independência. Proto em grego,
t' quer dizer prímeíro. E Tiradentes não foi D08S0

" p.rimeir�.mártir. Vinle e oito anos ooles de ere nascer, houve
lt-um brasileirO que com armas na mão, levantou a Ca
�': pítanía de Minas centra o opressor, visando a

'

procla·
'_ mação da RepOblica. Era Felipe dos Santos, o grande
, esquartejado ne 1720 ... »
, ,«Em outro documento - p-ossegue o articu-
lista - lemos que foram necessários 2.000 humens parllvencer II revolução de Felipe dus SanIos. Ora nada disso

.

foi preciso para debelar a Conjuração Mineira, que;. nada maís foi do que uma página negra para nos

s,a História ou se quiserem um sonho de poetas.»
Linhas adiante, abroquelado num depoimento

do Visconde de Barbacena, Luiz Antônio Furtado
-de Castro do Rio Mendonça, então governado!' da
Capitania de Minas, repisa, dogmático:
,

«Tiradentes nessa conspiração figurou apenas
como confidente do Dr. José Alves (stc) Maciel,
Iimítandose o seu papal a simples correío para
comunicar certas Informações que não convinham
que fôssem escritas, comissão que êle não soube desempe-, ,nhar com D caulela devida, em- vista de seu gêniO exaltado e
lagarela . levando o seu exaltamento e loquacidade
à .indiscreção de revelar no quartel do BPn regi
mento o projeto de conspiração O que deu lugar a ser
denunciado por Joaquim Silvério dos Reis; e· êle rui o único
em quem pe executou a pena de morte por nãa ler
lido quem por êle inlercedesse ... »

Por último, no que nos interessa, diz o arti·
culista:,' .

Osny Wakerhags. requer baixa dos impostos, por«Em conclusão, Tiradentes era mero recadeiro ter encerrado suas atividades comerciais.
dos IncoQfidentes e falava demais e foi por -Isso C-ONCED'O A' LICENÇ'A' REQUERIDA.que 8 conspiração fr'acassou»

,

- «Tiradentes não foi chefe da Conjuração em
1789 Felipe dos Santos o foi em 1720. A Conjura-

, ção de 1789 - repete - foi um sonho de poetas,,

foi um prljeto; 8 de mo foi um fato, que exigiu mais de
2000 soldados pora subjugá Ia, Tiradentes humilhou-se Estado de Santa Catarina811 "er coodenado, renegou as suas idéias. e felipe� dos •

'

- It'3J·a'ra TeAnt·s ClubeSanlos exaltou sempre o seu cre�o republicano. Tiraá�ntes Secretana de Segurança e Inform,açoes
'

foi enforcado, Felipe dos Sanlos foi esquartejado vivo ... Deleg.cia de Polícia da Comarca de Jaugua do Sul
Edital de ConvocaçãoSerá Til'adeDtes maior do que Felipe dos Santos?

Ed· 1 d p' j",Nunca.» (Todos os grifos são nossos).
.

1ta e raça l São convidados os senhores associados do IId-
No próximo número, em rápido eFbôço, vere.

'

,

i jära Tênis Clube, para a Assembléi6 Geral EXlraor-
mos a sem-razão do articulista. a despaitó de sua' O DL' I ß

.

D J d d P ('c'a da! dinária a reôl zar se no dill! 28 de agôsto de 1.971,louváv�el intenção revisionis·ta...
C

r, oUdrJvja orJ,d'd e<;:_eglaEo t � � I

ha J às 9'00 hOjas I�m S'UêJ sede social ,à Rua Gumercindoomarca e aragua o '-'u, s a o e I- .1'1 "d cl o seB'uinleta Catarina na forma da Ipi da ui va, nesta Cl a e, com �
•

.

-.

.
'

. 'I ORDEM DO DIAFaz Saber a lodos quantos o presente edllal VI
1 o A ,..- d I tóriO da diretoria bl.l

rem ou dêle tiverem conhecimento com o prazo de . � prOVlh,.ao o �e �as e arecer do' coo.seis (6) me�es, que se encontram a disposição de! lanlhco,!,con'IB dfe �ulcros e

x erC1'clo' soc�al de 1970/1971J
,:

d 'd DI' se o Isca re Hen e ao e er '
. -'

A Agência Muni,cipal de I!;stat1stic8. de Jar8guá
seus egJtlmos on�s ou pOSSUi ores,. nesla .

e �ga�: 2 o
_ EI ição da nova diretoria e do cGnselhocia de PoU.cla da Comdrca de jaragua do Sul, glla a ,-'

e
"de Sul, ·vêm de tornar público a quem interesl'1ar Av Getúlio Vargas, n.O fi71, n�sta cidade de jaraguá I

fiscal
� A ! d' t

�

se soc,'al,pfJssa, que está coletando os formulários do VIII d <;:_ b'
.

I G'" 'k Ih
A dUo - ssun os e 10 eres '

Recenseamento Geral do Brasil. '

o -.JuI, um.a _CIC .ela Orlc. e P om�m, cor ver e e '

Iara uá do Sul, 05 de agôs10 da 1971
Para tanto, solicita a todos os aue reberam brllnca, n.� 134044, uma biCIcleta Ce�trum p/homem, g

ja
'

Carlos Neves - Presidenle. .� tÔr verde e branca, no 11155; uma biCicleta Sporr p/ se '

,o� formulários do citado Recenseamento e que homem, côr azul e creme, n o 383455; uma bicicleta
, amda não fizeram a sua devolução. isto sej-" do Calói p/senhora. côr branca e cinza, n,o 3268; uma. Censo Industrial, Ceoso ComercÍltl ou' Prestação
de �erviçoe. que o façam o quanto antes, visto que

bicicleta Monarck p/s,enhora, côr azul e brancõ, n"c

r-18485; uma bicicleta Monarck v/homem, côr verde eos prazos de devolução, já expiraram de há muito.
branca, n,o 216484; oma bicicleta Monarck p/senhora,, , Deve·se lembrar qUe, são prevfstas'muitas de katé dez salários mínimos para os atra�ados, isto côr bordeaux, nO 568461; uma bici-c1eta _M,ônarc pj

apóB a convocação e notificação de entrega. senhora,_çôr vermelha e branca, n,o 1877093; uma bio

Esperando não ser necessário aplicar neohu.
cicleta Monarck pihomem, côr vermelha e hranca, n.O
,85715; uma biciclela' Hermes ,p/homem, côr preta e:m;a saqção aOs que venham transgredir, pois todos
branca, n.O 2061808; uma bicicleta Monarck p/senhora.enlenderão o motivo deste, agradece, côr v.erde � b. ranca, n.O 753095·, umö bicicleta Monörc,kAbílio' dos AOJ'os Soares
p/homem, côr azul e branca, rI,O 1971132; uma bici·,Agente de Estatítitica clera Centrum p/homem, côr bordeaux e creme, n.O

�--------------- 609955; uma biciclela Monilrck p/homem, côr azul e

branca, n,o 747166; uma bicicleta Monörck p/homem,.
côr verde e branca, n.6 0477!1; uma biciclela Gretzner
p/homem, côr bordeaux, n.O 627-555; uma bicicleta
Dur kopp p/home:n, côr verde e bra,ncé!l, n ° 155679; !------------io--.---.------'
uma biciclela Monôl'ck p/senhorö, côr bordeaux e bran-
ca, n.O 1620539, uma b'ciclpta de marca ilegível

P/ho-l,mem, côr bord�öux e branca, n.O 68555; uma bicicle-
ta Monarck, côr verde e branca (p/homem), n o 583047;
uma biciclela Monarck p/homem, côr bordeaux e bran
ca, nO 718589; uma fotocopiadora "Mó" 3M - n 3441 .

mod.555 AA· 110 WIS 10 amperes - marca Minesota;
um relógio de pulso p/homem Censpr. E,_ para que
cheg,ue 'ao conhecimento de lOdos, mandou eJlipedir o
presenle, que será afixado nesta Delegacia, e publica
do na forma da lei. Eu, João Arlner Leandro Gooç:al
ves, escrivão, o datilografei. Dado. e passado nesto

ESluda-se condições de pagamento, informações' Cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e sete dias do
com, ViCIar Zlmrtlermann, n/cidade. mês de julho de mil novecentos e setenta e um.

ßeJ. Lourival Borjõ, Delegado da Comarca .__..;.. ..;.. ----"'

A VIS O

I� VENDE-SE -I
1 Casa de 11adeira com· todas as instalacõ2s
8x14 e respectivo terreno - Rua Emillo Stein, '

18' 000.00.

Casa de madeira co� todas as instalações e:
respectivo terreno -, Rua Cei Emílio jourdêJn,
fund'os, 16000.UO.

..

1 Cosa de madeira e respectivo terreno, li Rua
Cei Emilio Jourdan, fundos, 10,00000.
1, Casa de alvenaria semi acabada, 200 mls2, e

respeclivo terreno - a rua CeI. Emilio jourdan,
fundos, 25 000.00.

--------------�-------------------------

preces,
ar repen dimeu tOB,
espe ranças ' ..

,

Eu amo êstea f",ix88
porque êlss cantam a glória d� Deus.
Quero lav-ar bem fundo os m�U8 dtas,
Os preguiçosos são assassmos-:
Aesassínos de si mesmoa,
Assassinoe oio� vlztnhns,
Assasstnos 8 longo pr'�ZO,
que deixam de prf>pllrar as armas protetoras
para as horas longínquas de combate.
São parasitas que passam pela vida
seu s(Jfrer com a dura realidéide.
A glÓ!'ia do sol diflBipa as trevas,
funde a neve,
amadurece a mecsa.

A glória de Dell�,
diviniRa tMas as coisas.
Ela coosi�te em 8e dar.
Eu sou o têrmo de uma ação divina.
Minh5l naturez,'), é sua idt:'Í1-i divina realizada.
�ó Jj':E:le p0680 flncontrar-me

Francisco Pinter, requer quinze diáS de licença i'Jada sou por mim mesma,
para tratamento de saúde 'mas tudo 80U em DéUtl

Jaraguá do Sul, 29 de julho df' 1971 Jaruguá do Sul, 24/09/70,
--------------=-----

Estado de Santi Catarina

Prefeitura Municipal de
. Jorllud, do Sul

Crescer.l.
: ':' • ,�, j! 1

(l. Anésia Maid�l)
REQUERIMENTOS DÊSPA,CHADOS PELO

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL '

"

CONCEDA-SE

Germinar ...
Um grão cresce no campo.
Foi lançado eesualmente por um passante.
O grão e 8 terra elaboram seu trabalho
paciente e místeríoso..
O seno frutifica ...
Aparece uma erva verde
que treme ao sôpro da brisa.
Haste frágil e trêmula,
que pouco a pouco se torna
um caule resistente,
e oa ponta do caule
balança uma esplga;
e na espiga Iormam-se e crescem

grãos tenros e saborosos.
O gesto desperc ...bido do semeador.
termina pela messe e acena de longe
para a colheita
A mtnha vida é um contíuuo semear.

Possuo semente ne tôdas as espécies.
Mas é preciso escolher a boa semente.
Os grãos que Opus em mim semeou /

são g-äos divinos. .

:E:les encontraram em mim,
um solo fecundado pela graça,
Os Ieixes de esplgae
são os meus méritos:
m (J rtifi ca çõ es,
renúncias,

.!.

Afonso SeH, requer Alvará d. Licença 9 Lo
calízação, Horst Sporrer, Lanchonete' 2001, requer
alvará de Licença, lido Domingos Vargas, requer
Alvará de Licença, Cecilia S Luaelli, requer baixa,
Artbur Krause & Cia Ltda, requer baixa de seu

Alvará dA Licença, Firma Walter Marquardt e

Filhos Ltds, requer baixa de seu Alva,rá de Liceu
ça, Osmar Zocarellí, requer baixa do seu Alvará
de Licença e Localização, 'Mariana F. Kretzer, re
quer Alvará de Localização, Helmuth Kalbert, re

quer baixa dos impostos, Santilia Pures Bengel,
requer baixa por encerramento de sjatívldades
comerciais, Fac. de Conservas Perlwal Ltda, re

quer Alvará de Licença.
CERTIFIQUE·SE

i
"
i'
,

i
!

Antônio Pereira, requer por certidão se a
casa de sua propriedade está ou não condenada
pela Prefeitura Municipal, Otto Ruedtrnann, requer
certidão de construção, Genésio Marcelino, requer
certidão de construção, Francisco Englar Sobrinho,
requer certidão de construção, Cei80 Pereira,
requer certidão de que não possui bens Imôveis,
Leonardo Ferraz. requer certificar se é ou não
devedor a Fazenda Municipal. Leonardo Ferraz,
ri quer certificar se está devidamente cadastrado
a ,Fazenda Municipal. Helmuth Ilg, requer por
certidão os pagamentos de impostos ou taxas, San
tílía Pures Rengel, requer certidão negative,
Industrie de Máduinas Kreis Ltda.. requer por
certidão se é ou não devedora em relação a im
postos ou raxa, Fes. de onservas Períwal Ltda,
requer certidão de que não é devedora a Faz(,JQ
da Municipal.
A VISTA DA INFORMAÇÃO COMO REQUER

Vende-se
, Casa residencial de madeira tqtalmente'

beneficiada, recém construída, pintura plás·,
tica, garage, com 15275 m2, 10 comparti
mentos, construída em terreno de 723,00 m2"
situada à Rua Criciúma n, 163, lateral da
Rua Balão do Rio Branco," nesta cidade.

Negócio à vista ou à prazo e aceita se

carro nacional.
,

Informações c/Mo Albano no Banéo do
Brasil.

l

Jo�é Ferri'ira Cruz, requer alinhamento e nivela
mento defronte sua propriedade e devida licença
para a construçãQ de uma obra residencial.

COMO REQUER

Represen taçào
Elemento residen,te em OURITIBA,

registrado no CORE do �R. deseja re

presentar firmas desta Cldadfe naquela
OAPITAL à base de comissões. Favor

dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

Ca ixa Postal, 1398

CURITIBA - PARANÁ

�--------������----------�--���==----�---==--�--------------------------------------------------------------------------
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Corupá"
,

'.

c ORupA - Cidade das flores origin8;�_"
O-stenta - 'perfume e originalidade.s '

R-adiante e com seus rios sem iguai�
N.O 2,645 If-fana-se de suas beldades

. ,

'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
P.aisagistica. e quedas naturais

B d L d A·· A-Vista de tantas belezas imortais.
an a_ yra. a urora Viaja São Bento do Sul-do alto-lhe estendendo a do

No começo desfa sema- Deo fes de Blinda Lyra da Jaraguä do Sul é seu velho irmão
ne, . OI compoDentes da Aurore, deverão animar os E de ambos os esforços, não serão em vão

Escóla do Leonlsmo Banda Lyra da Aurora, cerloces no Pavilhão São P�is, os anos passarão e os frutos virão.
iniciaram viagem à Gua- Cristóvão, com as melo,

.

CL Paulo Morelti nabera. Pela 66, vez coo dillS iíptces dos festivais Corupã, por muitos, esquecidaÀs Vêzes nos sentimos embaraçadol quando alguêm secuuva, OS n08SOS loiros da. cerveja. �sla folha de- Mas com tanta' ê tôda galhardianos interroga a respeito da maneira pela qual orientamos lavradores do Rio Cerro, seja uma feliz estada dos "B 1 Ad
.

ida"nosl.s atividades leonísttcas. Entretanto, nenhuma resposta . Voltará oomo a e a ormect a .

seria mais completa do que esta: tudo quanto fazemos em comparecem ao Festival da elernenros da banda' ne
E' id ncerä a porfiaCervela da Guanabare pa Guanebare, onde devera-o' , re'uveneSCl a, ve .

.IeoDismo é matéria aprendida na escola de Melvin Jnnes. .... .. ,
• .. u u u... 'J

'. Nesta escola aprendemos liçõel de equilíbrio, de bom rroclnado pelo Centro Ca ficar _ho�pedados nas d-;: Corupá, julho de.1971.
-

senao, de companheirismo. de serviço desinteressado, lições rerínenae. Os 2õ cornpo pendênclas do Maracaoa
F" J\ tõni Píccíone '(F A P)que promovem a personalidade, personalidade alicerçáda na .

ranOlSCO ron omo . . .

responsabilidade. \:� _

, Nesta escola do Leonismo continuamos a aprender
sempre; nela vlve·se um ambiente de trabalho, de obediência;
de harmonia. somea uma Jamflia bem orlanizada cujos mem
bros possuem direitos e obrigações, vinculados á própria
filosofia Ieoníetíca, Somos uma Iamílía que procura aprender'
e ensinar a8 virtudes necessárias para se criar um cUma de
dedicação, de liderança, de compreensão e de mútua ajuda.

Criada essa atmosfera leonística,., surge o dinamismo
O Instituto Brasileiroque impulsiona nossas atividades ás quats nos devotamos

inteiramente para honrar nossos compromisso. perante a de Admtntatraeãe Muni
Comunidade, o Clube, o Distrito e Líons Internacional. elpal promoverá, atravésDentro dessa linha de condutá será fácil entender por da sua Escola Nacíonalque nos apaixonamos por nossas causas para podermos Ucolher os frutos do BOSSO ideal leonfstico que 8e mantíeeta de Servlços

.

rbanos, o
na harmonia do desenvolvimento de D9ssas atividades, que II Ourso de Admínlstra
se verifica na tJvência do nosso companhetrísmo. ção de Obras PúblicasE é em tunção da união que êsse companheírísmo Municipais, cujo objetivopropcectone que condenamos o egoísmo, fazendo com que
töda. as nossas atitudes e ações tenham um sentido eomuní- é t r e i n a r' responsáveis
tário. Dêsse sentimento nasce o espírito de equípe, brota a por órgãos municipais de Os partletpantes rece
necessidade da ajuda recíproca para se promover as reali- obras nas técnicas de pla- berão er $ 300,00 (Tresenzaçõea que marcam a presençe e a operosidade do nosso nejamento, 'programação tos Cruzeiros) mensais
:;!��dOS nêsses princípios, os 'CCLL somam fôrças e multíplí- e contrôle, visando SUli' do ajuda do

.

custo. As
oam esforço para viverem o Leontsm» do trabalho e o tra· aplicação na execução ínscnções estão eberta-,
balho do Leonísmo que se fundamentam na liberdade, Ilber- de obras públleas. Até 6 de setembro, a Rua
dade condicionada ao grau de responsabilidade e ao conceito O Curso, com duração Vlsconde Silvs n. 157,4.0de companheirismo que se manifestam pelo dinamismo que .

B f R'projeta o Clube e pelas iniciativas que beaeficlam a comum- de 2 meses, Inícía se 8 andar - ota (lgo -- 10
dada.' 4 de outubro e faz parte de Janeiro - GB, onde
CGLL procuremos incutir na meote de cad� m::-mbro do nos- (je

.

ums série d� duz6 será realizado o Curso.
• -. ...80 Clube êsses princípios ele Leonlsmo para que as lições �

de Melvin Jones sejam aprendidas por todos nós que con --------------------••
vivemos no seio de uma mesma comunidade, que muito eil·
pera de nós, para que essas lições sejam ensinadas por to
dos nós 'que vivemos no convívio de uma mesma escola que
muito tem a nos traDsmitir do conteúdo extraído do livro
do 8erviQo Desinteressado.

.

c o R R [' I O O O p O V O
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! . t
! Atenqão! 1

I Far,mácia Central}
i 1

comunica a seU8 clientes e· amigos que 1! transferiu SU8S iostalaçõas para 8 Avenida
l'

�

, GetúJio Vargas, 198, entre a Com. e Repres.
! de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e o,SS& 1
i .Pern8mbuc�na8, esperando continuar mere- 1
I ce(jor de vossa confiança e permsoeee.r· ao .1'
I inteiro dispôr dos prezados lenhores.

. .1'
i � ..._, I
! Achtung! �l

f Zentral A-potbeke I!
; ! I
'1' teilt seiner 'Vornehmen KundMchaft mit, dass J
I

die Instalationen der A potheke jetzt an der
1Av. Getúlio Varg!i[l, 198, zu finden si nd,

i zwischen der firma Oom' e Repres. de Má 1
1 quinas Agrícolas "Tobatls" und Gas88 Per-. JIi nambucsnas, wo weiterhin gute b ..dienung

i zu erwarten ist.-
'

. 1
......_..... ..... -=-

"A Você

'-NO JARAOUA' 00 SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 14 DB AOÔSTO DB 1971

t Agradecimento e

Convite para Missa

Lili

• O OUE· VAI PELO LlONS

A Família' Enlutada de

Nilo Sérgio Er.chlng
ainda profunderneute coneremeds com

o seu desaparecimento ocorrido dia 12 de
agôero de 1971, vem de agradecer a todos que
os confortaram neste doloroso rrause por que
pesserem, aos que envle.em Ilôres, -coroes, ,e
05 que ecompsnharem o extinto Ité i'I sua üln
ma morade.

Outrossim convidam II todes es paren
tes, amigos e conhecidos pira li Missa de 7.°
Dia H realtzar se dill 19, às 19,õO horas ne

Igreja Matriz de São ôebesnâo,
Jör.guá do Sul, t .. de "rösto de 1 971.

Dr. Fraldsel Aat.ai. Picdone'�
l!I.: JêD -.: co "., c.R. l!H[. '1.-r

(O.,P.F.) N.o 004884379

Cirurl'ia I Olhuea el8 A.duhol • OriaBQaI
Parlol - Doenç88 de Senhor..

HOSPITAL JESÚS DE NAZARlt . OORUPÃ
Residênoia:' Dr. Nel'ea R�mo., 41'

co_uPA. - .,A.'NT& CAT.A._I]!I(A

...................................--.........................--..........__.....------

�
..

--:
, J!�:_�"_de ���)

. /

i SAo :a���G:u��a:::a f�;:;a:: do Rio d 8'

� Janeiro - Brasma.
,Processament08 perante qusisquer Mi

, nistério8, Autarquias e Reparti-ções públicas

)
em geral.

..

J
Escritório Cen tr,a 11

.

Avenida Franklin, Röosev'elt, 23 -.Grupo 303
(Fone:' 52-1894)

ZC-39 .

.

�"R.'io de Janeiro .

Estado da GUANABARA
��������i_-__-��_,__-_-__�----�__ I � � '.��������t�����

Curso no Rio de Janeiro para
Administradores de, Obras

patrocinados pelo Minis
térío do Planejamento e

Ooordenação Geral, com
o objetivo de facilitar a

articulação de governos
municipaís com planos e

programas naclonale de
desenvolvimento.

--

A família de Francisco F, Fischer
lind's leDsibilizada com o' de8aparecimento
de sua inesquecível 8SpÔSlJ, sogra e avó Adé
lia P Fischer, convida a todos 08 pa.rentes,
amigo. e conhecidos para a Milll88 de 1.° Ani
varsárlo de Morte a realizbr 88 no dia 21 pro
ximo a8 18 horss na Igrt'ja Matriz d. São
Sebastião.

Convite para Missa de 1.0

Aniversário de 'Morte

Cidade que cresce necessita de I

,

,

' ," I
obras, pague em dia os

.

seus impostos

Grande Acontecime·nlo
Dia'22 de

Agôsto de 1971

Em Ribeirão Molha
. .

Jaraguá do Sul· SC
Inauguração e Bênção da Gruta N. S. de Lourdes
, .

As 8,30 - hs. - Procissão de carros com 8' Imagem, da Matriz
S�o Sebastião para·,a Gruta

às '9 hs. - Bênção da Gruta com. água trazida de Lourdes -

da França, e em seguida Primeira Missa na Gruta .

Durante o dia,- haverá grandes festejos externos

Hor�rio do� 6nibus: Da- cidáde para a Gruta: de
a partIr daS 8,00 hs., de 8antH . Luzia, passanqo por São João
às 7,30 hs., com rtltorno às 13,30 hs.

,

hora em hora
e João P�8soa:

Venham ver êsse grande acontecimento�
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul




