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A Sememe da A A'tuaçã'o do Senador Antonio Carlos
feira próxima, ·realizar O Senador. Antonio I Senador Antonio \Carlos costas dos Estados cio
Sie á imponente desfile.! (;a. ;vlli- Küüder :!.;ie, P!'9: . realizou apêlo ao Super.' Paraná, Santa Catarina 8

, nunciou no Senado da iii�tt�'::'�;) dai SUDEPE Rio Grande do Sul, con-
Á tarde um desenvolvi República importante advogando à eatUla vitsÍ cluíndo em sua fala de que
meato desportivo no Es- díseurse, abordando os para a melhoria das con- deve- ser pr'eenchida ou

tádio MaxWilbelm. Ás 18 problemas da pesca. A díções de 'vida dOI pes- tra lacuna qu'a é a que
horas sessão cívíea de- fala do senador catarí- eadores que operam nas StJ- refere à peiiquiB8.
fronte O' Altar da Pátria, nense deu se no dia 22
na Praça Ângelo Píazera de julho de 1971,aplaudido §. �

"""
. p o o

e as 19 horas Missa e e comprímentado pelos 4J) d]tflI Alp �r11-� �d]ll 1k1·I1l)]P
Culto nas Igrelss logais. seus ilustres �olegas. 01 (0.1. ca.!.� l\ll� ßl IL� �@. _Jll1�Jl�

Eatá previsto para as 16 $lar ii abertura do 1.0 ôa-

cl T
hores de hoje .a abertura lii� lareguaense de Arte.

e
. e: ··a I roo oficial do L° 5aliio jara.. seguido, às 20,30 hs. d,

guaense de Arte. Aurortde- entrega dos eertiflcadoa d�
des locais e doe vizinhos participação do 1.° Salão,
municípios, foram condtds- da entrega dos diplomas
das para li mostra de arte de menção honrosa e do
do nosso município. Meia lançamento oficial, em ja
centena de expositores [ns- raguá do Sul, do llvre
ereverem-se pare parttel- "As Annarnértss", do re

per do 1.· .Salão de Arte, nomedo a r r ist II blurne
assegurando, desde lögo, nauense Lindolfo Bell. Um
amplo êxito ab marcante cequetel marcará o início

�". "'CO{!'�cjip�[]te �n.ç��.l, .d� da ·j.ntp.r,es·sBllle;. mostre- de

fio�lsa. sociedade. Na t�rde I arte jararuaense.
de hole, portanto, tera lu-· .

Uma cena da peça "Oração para. uma Negra", a ser encenada 'DO palco do Salão Cristo Rei,
dias 11 e 12 de setembro, mO,strando os atores �racy Pedroso, Air�on lyIüller e José Basso.

DillS 11 é 12 do corren para uma negra" será li tadores pela" sua alta qua- a criançada dQ.rá o seu

Ie m�ucarão o reencontro peça, um dos grandes suo "lidade. O .5tllão Cristo_ aplauso, quando se desen·
do povo jilraguaense com :cessos da femporadí!l tea- Rei acolherá gra!1de núme rolar a engraçadíssima ,e
o realro contemporâneo. trai de' Paris em 1957 e ro de aficcionados, não só çà' "Tia Patinha Quer ser

Roberto Menghini deverá há 14 anos vem sendo re- para aplaudir os talentos Mi�S". É<>' Govirno do
trazer paro os calarinenses presentada nos maiores do nosso téatrQ, represen Estado do par,aná aluando
o teatro -do vizinho Esta palcos do mundo, sempre tando a peça de faulkner, através a Pundação Teatro

. do do Paraná. "Oração impressionando OI espec- bem como o mundo jovem, Guaíra.
;r

Desenvolvem se nor- dos Jaraguaenses,
-'

espe
malmente as festividades r� Ie um dia 7 de setem
alusivas à Semana da bre cheio de sol, afim de
Pátria. Bsccleres, sutorí- que o destile daI escolas,
dades e povo, juntam-se atletas, expedicionários,
díàrlamente p�ra a cere- bombeiros, esceteírcs,
mênías cívicas, defronte sindicatos e outras agre
à Prefeitura Municipal, mtações suplante em en

DO altar da Pátria. Ape- tuslásmo tõdos es festejos
sar das chuvas que in- anteriores. Na manhã do

tsrrompem as atividades día 7 de setenrbro - a.a

É Tempo

Dep. Octacílio Ramos reinvidica
o Representante Jara- que tomou o no 274/71,

guaense na Assembléia em que solicita ao Exmo.
Legíslatlva, Deputado. Snr. Governador do Es.:.
Octacílío . Pedro R!lmo.s, tado, sejam determíaados
na.selsão plenária de 23 estudos para a implanta.
de:agOsto último, apre- ção de r.êde de abaste
sentou

à

constderaçãc dos cimento d,'água. no Mu
seus pares a índíeação, aíeípíe de Guaramírím.

"

I

Corpo de Bombeiros -tem nova direção
Os Bombeiros Voluntá- João Batista Pr

í

m,
rios de Jaraguâ do Sul, com mandato' até
realizaram dia 25 de agös 22.08.1972. Cumprimentos'
to último a sua Assembléía aos novos membros. do
Geral Ordinária, elegeu- Corpo de Bombeiros Vo
do, na oportunídane .

os luntários de Jara,guá _ do
Conselhos Administrati Sul, que tão assinalados
vo, Fiscal. Delíberatívo. seevíços vem prestando
A direção dos Voluntä- à grands área do Vale do
rios coube ao índustrlal Itapocú.

.

/

Vacinação contra
a R'a i via

Prestações de
contas atrasadas
A Preatdencta da Repu-'

blica, a Camara de Depu
tados, o Estado-Maior das
fôrçâs Armadas, li jusUt:a
Militar, a justiça do Tra
balho, o Serviço Nacional
de Informeções, o Banco
do ßrlilsil, o Instituto Bra
sUeiro do Café, o Instituto·
do' Aleool e do Açucar, e

Superintendência do'De ..
senvolvimento da Pesca, o'
Movimento Brasileiro de.
Alfabetização, a fundação
Nacional do Indio e as

Pioneiras S o c i a i s sao
alguns dos orgãos e enfi
dlildes que até a,ora niio

A Sociedade .Esp. apresentaram ao Tribunal
João .Pessô8, realizará de Contas da. União II

no próximo dia 9 de ou- prestação de� contas do
tubro o seu 1° baile do ,exercício de 19..70. Aliara
chopp. O acontecimento foi fornecida à Camarll de
festivo será abrilhantando Deputados pelo presidente
pela bandinha I'OS A van- do TeU, I!linistrllr Abgar
te�". Renaull.

Informação receblde da
Prefeitura local, dä-noe
conta de que a munlclpell.
dede eslá dando atenção
espectal, para os animais
auleuos à raiva. O fUDeio',
nário muoicipai, �r. Leoca
dio O. Rodrig.ues vacinou
recentemente no perímirro
urbano, cerca de 143 cães.

João Pessôa em

Tempo de BAILE
de CHOPP

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Participamos deeta co luDa com um ecrõsneo ele-
borado pelas elunes do 2.ó normal: Ellrlda Hermel, 8 audamos nesta data histórica

Iracy Maria Dunke, Iosernary Müller, Norma Selai. ,A oe bravos gigantes da Nação,
.:saudamos .. Pálria com asle escrtre: L ouvando a atitude heróica,

'

Valorizando seus feitos com emoção,
- JOVENS, BRASIL OB AMANHÃ - E manados de amor 6 gratidão.

J ovem, és
O emenhãt P 'tria, torrão bendito da Santa Cruz, '

Verdade, vída A ma com fé e orgulho a Terra em que nssceate.
E sperançll e Amor. Trabalhe com fenôr o amör e farás jús'

'

:N ão desperdicea GaS B ealçando tua Pátria resplandescente,
8 onMos da lua Iuventude. I mortal e, glorificada, ontem, ho] e e sempre

Altiva, progreesísta- é o celeiro sem fim. '

Brasil - teu nome é varonil
B eelembra teus feitos saudosos,
A lvíssarelros, ontem, hoje e sempre juvenil
§ egue em frente com teus Homens valoroso!
I rmeaadce, unidos para o progresso e o Bem
L evando para o Mundo Liberdade - els n0880

Brasil!

- o I!Ir. Hugo Hoeptner, Livio Zanella e

IIDesta cidade; Ha Spezis
O sr, João Hoeptner, Ele, brasileiro, solteiro,

nesta cidade; borracheiro, natural de
- a ara, Euclair, es' Arrozeira, neste Estado,

pÔla do sr, Waltleburg domioiliado e residen'. à
Hinsching, nesta cidade; Aunida Marechal Daodo-

A ld P Pinluras de Prédios em geral.- o Ir. rna o asqua- ro, nesta cidade, filho ds
lini de Oliveira; Artur Zaaella e' Bma Za-

Bfeluamos serviços em lôda êJ região;
a sra. Traudi Kanzler, nella.

Oferecemos vagas pare plmores, apresentar se

em Schroeder; Ela, brasileira, solteira,
lOS sábados, das 8 às 11 horas, munidos de do-

'E I d cumentos- a Ira. 8 m e r a a costureira, n a tu r a I de
Ferrazza, nesta cidade; Luiz Alfefa, nesta Estado,' !!o======,=========='=="'===::'
- o jovem Rui Homero domiciliada e residente à do e residente à Rua Rn- Salai e Ohrístina Leuhold

Bauer, em Xanxerê. Rua Domingos da Nova, dolfo Ziemann, nesta ci- Salai.

Dia 07 nsste distrito, digo, ues- dade .. filho de João Eu-
Edital n. 7.172 de 30/8/71

__ a sra. Ondina de ta cidade, �ilha de Leo z.e�io de C�mpos,eALeon' 'Valdir Pelli. e

Oliveira, n8sta cidade; ,pold? Spezla e Felomena tmJa IgnaCl8 de Campos
Irani da Silva

...;.. o sr. ,Werner Mey, SpezlR. Ela, brasileira, solteira,
em São Paulo; Edital n. 7.770 de 25/8/71 dofuéstica, na t u r a I de

- a sra. Lezelanda Ma- Guaramirim, neste Esta
tias da Silva COita, em

Edlon Luiz de Campos e do, domiciliada e residen-

Laguna; Madalena de Borba te à Rua Rudolfe Zie·
- o jovem Nellon Ja Ele, brasileir'o, solteiro, mann, nesta cidade, filha

sé da COlilta; mecânico, natural de Ja- de Manoel de Borba ..

_ a sra. Mercedes da raguá do Sill, domicilia-, Eduarda de Mour,a.
Silva;

.. o sr. Renato Rabock, Edital n. 7.771 de 27/8/71
nesta cidade.

- Dia 09 Irineu Stähelin e
- o Sf. Damásio Schmitt, . M,aria Nilda Salai

Dia 08 nesta cidade;
'_ o' sr. Lourinor Sei - o sr, Wal dem a r

Ele, braejleiro, solteiro,
fert, em Joinville; Schmitt, nesta cidade; contador, natural de Ja-
_ a sra� Elza, 8SpÔS8 - o sr. Albrecht Gumz, r-águA do Sul, domicilia

do sr. Alfredo Müller; em Rio Cêrro II;
do e residente em Estra

_ o, s,r. Alfonso Erd. - o sr. Hartwig Hane- da Noya, neste distrito,
, filho de Amando Stähe-

mann, nesta cidade; mann, em Barra do Rio Hn e Clara Bertoldi Hlähe-,

- a sra Waly, espôsa Cêrro; lin.do Ir. Bruno Friedel, em -. sra. Maria Anésia E para que chegue ao Ci()-
Três Rios do Norte; Gonçalves de Araujo, em Ela, brasileira, solt�ira, nheqmento de todos mandei
- o jovem N fi I II o n Itapocuzinho; professora, natural de passar o pres.ente edital que

Amorim, em JoinviHe; - a sra. Cecilia Pedri Jaraguâ do Sul, domici· Será publicado pela imprelk'la
- a sra. Terezinha. Papp,

-

nesta cidade; Iillda e residente à Rua e em cartóri0 onde será

.lpÔS. do sr. Eman,uel - o sr. Reinhold Ucker, Coronel Procopio GOlDes, afixado durante 15 dias. Se
Pereira, em Criciúma. em Nereu Ramos. mUlta cidade, filha José alguém souber de algum im·
..._,...,._.,_�__....__ -. pedim ntQ acuse-o para os
p

-
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I BEB IDAS MAI· W I LH ELM S. A.' I ��R��·'����JGRUBBA
f: B Anuncie 'no

l�' R e vend e d o r d'a � "Correio do Povo". ,-
•

g B RAHMA CH O I Seu Anúncio • 'Diretor Presidente da

�:: ...
"

"

,
.., . P,P �.= �=ca=��=:r=�m=p,=re=ss=ão="�'{

Pe n h a é H om e n,a g e a d o
f g A Empresa de Onibús Nossa Senhora da

(!:.'
I

,

em Jaragua. do, Sul. ß.
"

Penha, a �'Frola de Inlegraçiio Nacional", na pes-

I' B Vende-se soa de seu Dlrelor Dre�ldenle, foi homenageado

'.� Al to/ Vale .do I t�) aI. e, agora "� Terreno' ���i:�:I,Pr��:�����ã�on�êt�od�al�ho�e Inlegração

l t b d
B o Senhor Wilson José Picç(lli recebeu do

(� _

am em lntegran o-s,e na �l Situad09km.docentro Govêrno do Bslado, alravés de seusr('presentan-

( G d FI I
- . de Corupá, na Estrada les e da Coordenação de t.o Rolly de Inlegração

:"� ran e orianópo is, ..8:; Nova Corupá à São Ben Nacional no Paraná, duas signitlcfJ'ivas placas de

B to, tendo 10 a' 12,000 m2. praIa alusivas à sua parlicipação naquele certame.

l�:. onde aI'e'm dos seus produtos revendera' =:.·l
aÍtitude cerca 800 metros A solenidade de enlrega dos Iroteus foi rea-

l < própria para construção lizada nos es�rilórios da Penha, no dia 16 dêsle,

f(:.·::: B R A' H M A C H O P P ':::.:)�
de Cl'lsa de veraneio, com tolal cobertura da imprensa falada e escrila,

, Informações com o Sr. bem como déls emis�ôras de TV de Curiliba.
Kurt Hill,brecht, Caixa Mais uma reallz.ação- da PEl'{HA.

cre.:·"�,r·.··.·'!...v·.··.··.·,��t,;.··.··.. ,t:.··"·-:lr·.·"'·.::,j�: ,c;.•••••,:,,���••.••.• ': •.••.•••• 'Q Postal, 7 Corupáf

Cópia de edital recebi A Assessoria de Relações Públicas -da Delegacia
da do Registro Civil de da Receita Federal em Joinville divulgou nota
Itoupava, neste Estado. com a seguinte informação:
Ele, brasileiro, solteiro,

industriário, natural de
Jara'guA do Sul. domici
liado EI residente nesta
cidade, filho de haias
Pellis e Guilhermina Pe
reira PeHis.-'
Ela, brasileira, aoItelra,

dOIJJéslica, na tu r a I de
houpava, neste Estado,
domiciliada e residente
em !toQpava, neste Esta
do, filha de !to da Silva
e Angelina Geraldina dos
Santos Silva.

"CORRflO DO POUO" M�DAS
fundação: flrtur Muller - 1919

Friltlle,.. • O,,,...ellt.',

,Laranjeiras, Peeegueíroa,
Kaklseiros, Macieiras, Ja
botíoabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., eto.

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda,

• 1971 -

Diretor
f:agênio Vitor Schmöckel

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

PE9AM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Bendize a lêrril,
R eza e lula pele paz.
A. lua boa vonlade
�§ erá o alicerce, e

;...---------- �c::::a-...c::::::_c.::::=tc=:_ I tnetrumento da

II
L íberdadel

!':===-==,�==O=C I A=I==S==-=�I ;: :�:'iÍ contigo!
Aaiversários: Reiistro Civil A manhã serás bem

Fazem anos hoje Áurea Müller Grubba, Oficial Maior, bem mals tortel-

_ o er. Waldemar Van do Registro Civil do r.Dis- A manhã e sempre

Vossen, funcionário de trito da Comarca de Iaraguâ N aluI! ardua IU�lI
A Oomercíal, do Sul, Estado �e, Santa II averas de 8.e�l!r

, Catarina, Brasil, Ã !_.ua_ nobre, vuöna. ,._

Faae� anos �manhã Faz. __S�pl:r qye. .��:,,:- __

�e-I- O�I: (Nós da dtrerorle do Geeb, agradecemos- a Jovem E.lIany Horn- rarn no cart6�l� exibindo os ludo O que os seahores do Jornal lern feito por nós
burg, nesta Cldad�;._ I documentos eXIgl,d?s pela lei

e mala uma vez enviamos a nossa colaboração esl.

� �_lIr. Pedro Borges, afim de se habdl�lt"em para da semana da Pá'ria)
,

em Ccrupä, casar-se: AgradeCido, vice. presidente do GEEB:
Dia 06/09 Edital n. 7.769 de 25/8/71

.

Doraci Lête Mabl!

f:NDERÊÇO:
Caixa Postal, 19

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

II Leopoldo Seidel
- OORUPÃ -

Pinturas Jaraguá Ltda. I
Anexo à Metllúrgici Arteierro Lldl. � Rua Jolnvllle, 113' -I
CX. Postal, 64 _;. Fone 2052 - Jaflgliá do Sul·SC. II

II

,

",s A L V E P Á T R I A B R A S I L"

.

Co.pá, setembro de 1971.
'Francisco Antônio Piccione

Diretor Animador do Lions Clube de Oorupá.

Receita Federal:
A Assesseria de Relações Públicas da'Delegacia
da Receita Federal em Joinville divulgou nota
com a seguinte informação:

742 Mil Declarações Apresentadas -no

Paraná e Santa Catarina
742.600 declarações do Impöste de Renda -

Pessoa Física - relativa 80 exercício de 1911
(ano - 'base 1970) já foram recebidas pelos örgäos
da Receita Federal. E o que informa a Superín
tendência Regional da Receita Federal da 9.° Re
gião. destacando que já está quase atingindo a

meta de 800,000 declarantes, prevista para os Es
tados do Paraná e Santa Catarina. Em Santa Cata
rina' foram recebidas 241.000 de uma previsão

'

de
250.000

'

Por outro lado, aquela Superintendência con

clama.....todos 08 contribulntes ainda em falta para
que apresentem suae declarações o quanto, antes,
facilitando a dísrrtbuíção, em tempo hábil, dos for
mulãrtos e instruções .para o preenchimento da
declaração do, ano de 1972, cujo início está pre
visto para dezembro do corrente aDO.

Superintendente da Receita Federal'
em Florianopolis

o Superintendente Regional da Receita Fede
ral da 9.° Região fiscal Sr. Hélio Uazzolli, dirigiu se a

Florianopolis, com a finalidade de continuar 08 en·

tendimentos com o Sr Secretário da Fazenda do
Estado de Santa Catarina, visando firmar convênio·
indêntico ao já firmado com a Secretaria da Fa
zenda do Estado do Paraná.

Tal medida entre outros fatôres de integração
possibilitará também desenvolver conjuntamente a

"Oampanha Nacional Contra a Sonegação".

f

Eu, MARGRID TR'EIS, brasileira, solteira,
auxiliar de esnritório, residente e domiciliada nesta
cidade de Jaraguá do Sul, E"tado de Sta. Catarina,
declara para Oi. de9idos fins, qua foi extraviado o

carnet de Pagamento de Beof'fícios do INPS n.o
B21 O,2Ô3 677 da Sra. Vva. Ana Mohr.

Jaraguá do Sul, 20 de agôsto de 1971.
MARGRID TREIS,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Estado de San Ia Calarlna

Prefeitura Municipal de
Ja·rauu' "o Sul· Nossos autores catarí

U U
.

nenses lançaram seus Ií-

Lei N0 322 vros e outros estão pro
metendo seus trabalhosEugênio Vitor Schmöckel. Prefeito Municipal
para os próximos días,de�Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, em
Entre os últimos lança-exercício no uso de suas atrfbuíções. mentos inclue-se "Tempo=Faço saber fi todos os habitantes dêste Munl- Permitido", de Lauzímarcípío que 8 Câmara Municipal aprovou e eu san-

Laus, escritora cstannenciono a seguinte lei:
se radicada no Rio. AArt. 1.°) - Fica excluída da leí D.O 306, de 07
Uníversldade Federal dede junho de 1971, a rua 88 - COLOMBIA - por

já ter danomínação de Herínque Marquardt, Santa Catarina, promoveu
Art. 2.0) -;Esta Ieí entrará em vigor na data o lançamento dêste ro

man ce, numa tarde dede sua publicação, revogadas as disposições em
autógrafos, no último dlacouträrlo.. -' 30 de julho.Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá Em Brusque, ocorreu o Entre os lançamentosdo Sul, 31 de agôsto de 1971.
lançamento de "Página prometidos para breve,Eugênio Vítor Schrnöckel
da Vida", crônicas de Ni estão "Estórias de Gente",Prefeito Municipal, em exercício
lo Imhof. O prefeito José livro ds crônicas de JairA presente lei foi publicada nesta Diretoria
Germano Schaefer, pro- Francisco Hamms e "Pode Expediente, Educação e Assistência Social, aos
moveu uma tarde de 8U- vo e Tradição", mals um31 dias do mês de agõsto de 1971.

João Mathias Verbinenn, Diretor tógratos, realizada na titulo da série "Santa Ca
Casa da Sociedade dos tarina Hoje", que a Edi
Amigos da Brusque, tora EDEME, desta Capi
De Blumeneu. o conhe- tal vem publicando sob

cido historiador José Fer- a orientação do proí.
reira da Silva, está dís - Silvio Coelho d08 Sant08.

\A Vista da Informação oomo requer
Gabriel Maurissens, requer reaprovação de

plantas, Walmor P. de Lima, requer licença e alin
hamento p/construir uma casa residencial di madeira,
'I'sodõ-o Julião Iaäeío, requer licença p/oonstruír
um rauehe de madeira, Laudslino Pokrywiecki, re

quer aprovação do projeto d e construção, bem como

alinhamento. Dr. João Bicam, requer licença e alin
hamento p/ooustruír um muro de alvenaria, Emí
lia Piccoli, requer licença p/rflformar um puohado,
Robattine Circus, requer licença p/estabel9ceNe com

circo, bem como vistoria e alvará de fucionamento,
Felipe Fernandes, reque'" licanlj)8 e alinhamento pa
ra construir uma casa -residencial de madeira,
L�opoldoMalheiro FIlho, requer licBnça, alinhamento
e nivelA mento p/construir um muro de cimento,
ArLur Otávio Medeiros, requer visloria e

habite·se, Osnir Sohiochet, requer licença e alinha
menta p/a construção de uma calçada, Harry Franke,
requer licença e aliuhamento pjdemolir e reconstruir
uma casa residencial de madeira, Mãrio da Snt'8,
requer licença .., alinhamento p/oonstruir uma - casa

residencial de madeira, Harry Franke, requer licença
p/oonRtruir um rancho de madeira, Lourival M. De
Souza, requer licença e alinhamento p/contruir uma
'casa residencial de madeira, Mecânica Diesel Jaraguã
Ltda, requer vistoria e habite se, Lorival Dunke,
rsquer alinhamento e nivelamento· p/a cón&trução
de muro e calçada, Verônica Vieira, requer licença
e alinhamento p/construir uma casa residencial de
madeira, Giardini -Luiz Lenzi, requer vistoria e ha
bite-se, Lauro Pietsch, requer alinhamento e nive
lamento defronte s/propriedade e devida licença
p/construir uma obra residencial, Justino' DereUi,
requer vistoria e habite se, Afonso Reckziegel, re-

qUer licença p/demelir uma cssa residencial. Adolfo O 1.0 Conlresso Cata forma de seminário, ei-

rl'nense de Mun·l·c'ipl·OS a t"ndo s'endo constituídasDunke, requer licença p/reformar s/casa residencial ", :..

de madeira, Osmar Glasenspp, requer vistoria e realizar se nos. dias 15, as comissões preparató
h k·

.

h b' 16 e 17 de setembro, übje rias, existindo já um pro·abit. &Ie, lt'rancisco Modro , requer v!storla e a I·
tl'vará deb"'ter <> r .. forma 1" dte-se, Jadel Da Silva, requer vistoria e habite-so, a u., grama p l' e I m I n a r e

Arnoldo Leonardo Schmill, requer licença p demolir da L�i Orgânica dos Mu orientaQão d08 trabalhoi.
uma casa de alvenaria, bem como lioença -p/coOl!ltruir nicipios de Santa Catliri Participarão tod os 08

um muro e um ravlrho, Félix Wolf, rp'quer Iicpnç" na, o sistema de planeja· prefeitos, presidentes de

lJ/f:Jzel' uma! eforma em E/pr é lia, JOEé Gados Nunes, mento e desenvoJvimsnto Câmaras, Secretários, de
requer vistoria e habite se, Nilo Zapella, requer li· micro-regional a !'er im putados, reitor�s e pre
cença p/construir um rancho, Álvaro De Souza, re. plantado através de 8S- sidentes de unidades uni

quer licença p/construir um rancho de madeira, sessoria técnica 80S mu- versitária8 e conf�rencis
Leandro Macarine, requer vistoria e ha hitf> se Her- nicipios, os critérios da tas.

ta Raàuenz Duve, rt'quer licença p/demolir duas t8xa rodoviária e do lCM, A responsabilidade di
casas de madeira, Dario Giecomozzi, requer licElnç!i 3d aPlictaçãod e FPrl"dstaçdão reta da promoção é da
./

.

.

h d d· EI' J • e con as o un o e lo:! t' d G
A

P constrUIr um pue a o de ma eIra, las ung •.on, pr'
-

d M
.

í
.:Iecre arla o overno,

requer licenQ8 p/comtruir um puchado de madeira, !Ir lClpaç.ao os un!c com cooperação da Se
Iudustria De Artefatos De Borracha Wolf Lida, re'o plO�, técDlcas d9 elaoo- cretaria do Desenvolvi-

. .

h b' UT'11 S I" - raçao de. orçamentoi e t E �', SER

--------j#l---------·---I
quer Vlstona e alle-se, HI y asee, requer.a 10

f' r ,.- f'
. men o CIiIDomlCO, -

hamento p/construir uma cere<:! de tela, Helmuth Isca IZayao. manCeIr8 e FHAU, SUDESUL, Assem· R t-Bachmann, reqaer licença p/reformar s/cl1sa residen oröamentfrla. t á f
bléia Legislativa e outr08 ep resen açCIo

cisl, Verôniça Vieira, requer vistoria e habite-se, _ �one av:e .er
I
a

. ur órgãos.
Elemento residente em CURITIBA,Mário Fodi, requer vistoria e habite-se, Alécio Ma- 98tO 6" prlO�l'p�. mende, ,

rangoni, requer licença p/construir um rancho de 10 e�ra� os o ._Je IVOB o registrado no CORE do PR. deseja re-

madeira, Rodolfo Lenz, requer licença p/d�molir e Projeto C.atallnense de
presentar firmas desta 9idade naquela

f"construir uma casa _resid!'lncial de madeira, AlbPr- De!,env�lv��e�torcom as COrreio do Povo CAPITAL à base de comissões. Favor
to Bauer, requer a demolição de uma construção t m a9�es �. mlDlS r_a IVliS mu-

dirigir-se ao Sr. A. J.' da So.ilva.alvenaria e licença p/a construção de umy"muro. nlClpals e o congraça- úm Jornal a,.

meato recíproco da8 clas. Caixa Postal, 1398DEFERIDO ses pertinentes aos mo- Serviço do Povo i:
Edith Ehlert, reqtler licençl p/colocar um lúmulo \ni�Pi�s. d b m t dona sepultura de uu esposo, no cemitério desta 6S o ra .en o .

municipalidade. Congresso se dará 80b a

posto, Silviao Cani, requer oertidão de construção, I
Adele Hadlich, requer certifioar de que nada percebe
pelos cofres dessa repartição, Luiz Carlos Ristow,
e Margarida Estefâne Ristow, requerem certidão
informando se Ilão ou não possuidores de casa própria.

COMO REQUER

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

CONCEDA-SE
Eduardo Spézia, tendo encerrado s/ati\lidades como

motorista autônomo, requel' a devida baixa, Norberto
Marquard�, estabelecido ·c/o ramo de Transportador
Autônomo, requer Alvará de licença e localização,
Dalma,y Bona, estabelecido com o ramo de Bar
beiro Autônomo, requer Alval á de licença.

CERTIFIQUE-SE
Fridolino Vicente, requer certidão de baixa, Edu ..

argo Spézia, requer certidão de pagamento de im-

Autores Catarinenses Há muito tempo, em Vila Rica
(IV)

•

na praça e a scnr Jefferson Davis de Paula

tribuindo "Entre a Enxa
da e o Micro�cópio".
'I'rata-ae de um impresso
contendo a conferência
que o autor pronunciou,
na sessão que a Acade
mia Catarinense de Le
tras realizou em Blume
nau, no dia 17 de maio
passado.

Lindoll Bell, também
está Q8m um livro "As
Anamárías", um volume
com ilustrações de Elke
H. BelL

Segunde o Visconde de Barbacena - e 8
critica mals não tem feito do que repítí-lo com

alguns acréscímoe ou supresaões - "08 protage
nístas da Inconfidência, dr. José Alves (síc) Marciel
e tenente- coronel Francisco de Paula Freire de
Andrade, declararam qS8 Tiradentes nessa eons

píração figurou apenas como confidente do dr.
José Alves (sie) Maciel, limitando se o SiU pspel
a Simples correio para comunicar certas Informações
que não convinha lôssem por escrito, a fim de evítar a pos
siblllnade do rísco que corriam de poder o ge
vernador havê-Ia sendo em cartas ". "comissão que
ele - acresce o ilustrado articulista -

"nio soube desempenhar com 8 cautel�deVld8, em vista de
sei gêolo exaltado e tagarela. .; levando o seu exalta
mento e loquacidade à Indíscreção de revelar no quartel
de seu regimento D projeto da conspiração o que deu lugar a ser
denunciada por Joaquim Silvério dos Reis ..."

O que 81 ficou dito e repetido, além de afir
mação meramente gratuita, traz, no próprio contex
to, o seu desmentidu.

Todos sabemos, guiados pela maís elementar
das Iôgtcae, que aquêle aquem se confia OB segredos
de um movimento revolucionário, ds que depende
não só o bom êxito e 8 segurança de todos e de
cada um, deve possuir, entre outras virtudes re

putadas lndíspensáveís, a da discrição.
Tiradentes, conquanto tenha sido o depositário

dessa conliança, que não desmereceu, como vere -

G I S A I � C A· I
mos não se constituiu em "recadeíro' de Dr. José

umz rma-o·s . . n·. um. e urleu tura .Álvàres Maciel, em que pêse, nos movimentos se-

díclosoê de todos os tempos, a relevante impor-
tância de semelhante pspel. '

Com fundamento nos Autos de Devesse - fonte
primordie l e direta da Inconfidência Mineira - de-:
mcnstremos nos "Falos e Lendas da. Hiatóriill do
Brasi!" que o elter-s Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiredeutes, apesar de não pertencer ao rol dos
inlectuais de Vila Rica, era li figura indefectível em

tôdas as reuniões', fôssem em cas.1 qo ténente-coro
ReI Francisco de Pdula Freire de Andrade, fôssllm na

de CláudiO Manuel da Costa ou do tenenle- coronel
Domingos de Abreu Vieira.

Nesses conciliábulos, por várias vêzes, os seua

pontos de-visla foram aceitos pelos demais co' parti
cipantes da conjurll, sem restriçõ".

Em lais reuniões, consoante se infere dos peças
do processo, não imperava qualquer preconceito de
casta ou cultura, sendo TiradenIes acolhido como 6S

demilis, se bem que "am uma particularidade digna
de nota: nenhum éonjurado humilde, dUo do povo, li

dos não ler Tiradentes, teve guarida entre iles; nem mes

mo o sargenio-mor Luiz Vaz de Toledo Piz., Irmão
do Padre Carlos Correia de Toledo, conjurado alivo,
comPi!receu às dilas lIssembléias.

E evidente, pois, que Tirlldentes nio foi "mero
correio" do Dr. José Álvlrea Maciel, mas i!I figura
dominante do movimenlo.

E S t b 1 o C Quanto à argUição de ler "revelado no quartelm e em ro o. on

-I de s,u regimento o projeto da conspiraçã-o f) que deu

gresso de Munl·c·l'pl·OS lug:ar a �er, �enuD�ildo por Joaquim Silvério. dos
.

. ReiS", a historia �stc! mal contada. '

CGCMF n.O 84.430.636/001
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados oa senhores acionistas desta

sociedade, pera a Assembléia Geral Extraordlnérla,
ti) realizar-se no dia 18 de setembro de 1971 às 1 Ó
horas, nél séde social em Rio do Cêrro km 14, neSle
município dê Jaraguá do Sul, para deliberarem söbre
a seguinte Ordem do Dia

1 - Aumento do capi�al social de Cr$ 444.000,00
para Cr$ 675_000,00 com os seguintes recursos:

a) - Cr$ 133 200,00 de reservas livres e

b) - Cr$ 97.800,00 subscrição por cr�dito em

conta correnle;
2 - Alteração' do valor nominal delI ações de

Cr$ 480,00 para Cr$ 1,00 medjante a emissóo dos
respectivos títulos múltiplos;

3 - Consequente alteração do artigo 2.'!
estatulos sociais;

4 - Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de agôsto de 1971

Edeltraut Bauer Gumz, Direlora Presidente

Se não, vejamos. Joaquim Silvério dos Reis, o

primeiro e ominoso denunciante da conjura, que a to
dos perdera, não soubera do levante através de Tira
dentes, mas.�do sargento-mor Luíz Vaz de Toledo
Piza e··do irmão disIe, Padre Carlos Correi. de To
ledo.

• Como Silvério dos Reis, também o mestre-de'
campo Inácio Correia Pamplolli! e o coronel Basílio
de Brito Mlllheiros do Lago, que o secundaram na

delação, não se inteirdram do movimento por interM
médio de TiUldentes.

As principais denuncias, assim, não lldvieram de
nenhuma revelação feita em qmSftel por TiradenIes. e

as circunstâncias foram bem diversas da q:.:e imagina
o articulista, carente - insistamos - de documentllção
merecedora de fé.

CURITIBA PARANÁ
�-----------------------------------------

Dr. Fraacbeo Antonio PiceioneI
::&I�D-':CO - C';'R_lK. 1."7

(O.P.F.) N.o 004314379

CiraraÍa I CUIUca de Adultol fi Criançal
Partos ...... Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ.
Residincia: Dr, Mereu Ramos, 419

- C�_UPA - !IIA:N�A CAr.AH.](J!lfA

Farm6cia Suely Limitada, qU6!reodo estabeleoer-se
com Ô ramo de farmácia, requer liceBçR, bem como

rbsp. cLivo Alhrá de L:ceDç8 e LooalizaQão.
Jaraguã do Su.}, 27 de agôsto de 1971, � •__
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CORREIO DO POVO o QUE VAI PELO LIONS
SÁBADO, 4 DB SBTBMBRO DB 1971A.NO LIlI - )lA.RAOUA' DO aUL (SANTA CATARINA)

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

Cidade, que cresce n�cessita de
obras, pague em dia os

seus impostos

M.O 2.648

EXPRESSO

t Agradecimento

PÓRTO ALEGRE - RS
Rua 8imllo Kappel, 338

Fones: 22-81-98 - 22-71-72 - 22-71-90
22-75-70 - 22-74-95

SÃO LEOPOLDO - R8
BR-lI6, LlndoHo Collor, s/no

Fone: 238

NÖVO HAMBURGO - RS
Rua Confraternização, 362

Fone: 95-18-68 - 95-16 69 - 95-16-70
95-18-71

PELOTAS - RS
Av. Fernando Osório, 743

Fone: 2-78-55

RIO GRANDE - RS
Rua Riachuelo, lil
Fones: 454 e 243

CAXIAS DO SUL - RS
Äv. Júlio de Castilhos, fi68

Fone: 28-53

SANTA CRUZ DO SUL - RS .

Rua Sen. Pinheiro Machado, 9fil
Caixa Postal, Z08 - Fone: 2001

JAGUARÃO - RS
Rua Joaquim Caetano, 764

Fone: IiI

CURITIBA - PR
Rqa Francisco Nunes, 1487

Bairro Prado Velho - Fon.: 23-3439
-

LONDRINA - PR
Rua Marechal Deodoro, 415

Fone: 2-42-61

MANOEL LUIZ DA SILVA e familiares,
ainda consternados com o triigico acontecimento
que ceifou prematuramente' a vida precio8a· de
seu ênte querido "ALMIR", éLlgrl!deeem a lôdos
que OI confortaram no doloroso trânse, pres
lando aua colaboração e que de uma ou de
oulra forma contribuiram para amenizar seus

80frimenlos, enviaram f1ôres e acompanharam
o extinto à sua última morada.

É extensivo ê s 8 e agradecimento aes

RevIDos. Pe. Elemar e Pe. Aluísio. pelas con

for.adoras palavras que lhes foram diriiidas.
Outrolsim, convida��e, parentes, amiios e

conhecidos para a missa de 7 .• dia, Que �erá
celebrada na Igreja MtJlriz, no dia 08 do cor

ren.e, às 07 horas.
- Jaraguii do Sul, 03 de .elembr, de 1971

Rio Grande· - São Paulo
q �gora também em Jaraguã do Sul'
Rua Exp. Gume�cindo- da �ilva, 83 - Fone,. 2259

A Emprêsa-mais veterana do Sul do País, acaba de instalar-se

tambémjnesta cidade para atendar o Comércio e a Indústria Jara

guaense em Geral.

Já funcionando desde o dia 1 .• ,de setembro, çom sua nova

Agência, tendo como Gerente-Administrativo o Sr. Eurico H. Sabka,
e no Setor de Produção para Jaraguá do Sul o Sr. José N. Kock.

desdeAgradece1110s

BLUMENAU - SC
Rua Camburiú, 231 - Fone: 11-76

CRICIUMA - 8C
Rua Marcelo Lodettt, 44/46

Caixa Postal, 160

JOINVILLE - SC
Rua Leite Ribeiro, 330
Fones: 3288 e- 3552

TUBARÃO - SC
Av. José ACácio Moreira, 1459

Caixa Postal, 188

SÃO PAULO - SP
Rua Severa, 665 - VUa Varia

Fones: 93-87-84 - 98-81-08 - 93-42-21
93-53-06 - 93·40-0'.� 98-47-07

RIO DE JANEIIlO - GB
(Bonsucesso)

Rua Guilherme Frota, 325
Fones: 230-0216 - 230-0120 280-8809

BELO HORIZONTE � MG
Av. D. Pedro II, 1282

Fones; 37-97-6� - 35-85-05
.

SALVADOR - BAHIA,
Av. Estados Unidos, 3

Fone: 2-09-18

RECIFE - PE
Rua Cals José Mariano, 534 '

Fones: 2-09-96 - 2-55·78

MONTEVIDÉO - URUGUAI
Rua Treita Y Três, 1874
Fone: 98·60-18 - 98-33·62

JARAGUA DO SUL - SC
Rua Exp. Gumercindo da Sllva, 83

Fone: 2259

. ,

Ja pela Preferê'ncia

Brasíl -' Ontem, hole, sempre
CL Paulo Morettl

Nós, brasileiros, orgulhosos da terra em que
nascemos, �dmiradore8 incansáveia d. sues belezas,
extasíadós ante o esplendor de suas grandeza.,
maravilhados perante a riqueza do seu subselo,
n08 confundimos com a pröpría essência d08 ho
mens e das COiS88 enol envaídecemoa d. nossa8

lições de soberania, lições que tanto dignificam .•

tão bem se identificam cotn êste Brasil que ama

mos, com 8sta Bandeira que veneramos.
Plenamente ideDtificados a Terra e o Homem,

o Brasil e sua Bandeira, surge, disse amálgama
precioso, o magoetismo de braei1idade que abra�a
corações e incendeia almas, qua gera 8 vontade.
determína o trabalho, nesta trajetória. de desenvol
vimento e de auto afirmação que em momento

algum despertou tantos e tio sinceros sentímentos
do maís aeendrado e eutêatíco espírito naeícnelleta.

Tocado no que há de mais sagrado dentro
dos sentimentos de amor

ä

Terra, o brastleíro nunca

liIe sentiu tão orgulhoso de ser brasileiro, nunca

se envaideceu tanto do !!I�U Brasil, . da sua gente,
da sua Bandeira, do 8Sn Hino e da na Língua como

nesta quadra hístõrícs da mie-pá.ria em que se

opera aquilo que se eoavenelonou denominar de
"milagre brasileiro" .

E OI operadores dêsse milagre somos DÓS, o

povo brasileiro que voltado- para o futuro, trabalha
no preseste, revivendo as glórias do passado. Do
peito de todo brasíleíre irrompe o grito de patrío
tísmo, cujo eco responde: MOBRAL, Transamazô
nic8, Proterr8, Duzentas Milha8, TeleeomunicaçõtUil,
Indústrias, Delenvolvimento, destruindo a imagem,
negativa do ultraje. para construir o monumento
do progresso nacional.

E ai páginas de nosla História vão 118 enchendo
de episódios marcantes, de exemplos de valQr e de
corsgem, de lições de abnegação e de trabalho.,
de testemunhos de afirmação e de amor-pátrio, êllte
smor·pátrio que aprendeu idolatrar a Bandeira
Nacional e que ensina a eopiar de sua8 cÔres o

simbolismo da lua imagem.
CeLL, contribuamo8 também nós para que

est3 im_gem verde e amarela traduza 08 mais 11-
dimos e os mais autênticos id�ias de patriolismo
e de desenvolvimento, Impenhemo�nos também nÓI .

para que esta imagem -azul e braaea represente OI
mais sábios e 08 mais ladios principiol d. paz e

de justiça, sem 08 quais jamais seremos capazes
de copiar de Bosia Bandeira 08 v�rdadeirolil ideais
de Q.rdem • Progresso.

��������������������I������������������� ��������������������

EN LA C E 5 Para não poluir as águas do Rio Reno
As indústrias Perbenra- ta instalação depuradora,

Sieverdt - Vasel _, AlfoDso e Charterte Buhr. briken Bayer e a Erdöl com a quel ambes as em

Realiz� neata di'. o enIa- Ás 18,õO hs. de hoje rea- chernle inauguraram em prêsea - Farbenfabriken
lace metrtmoutel da jovem ltzar-se á a ceremônla re- Dormsgen, Alemanha, uma Bayer e Erdölchemie -
Nelsi, filha d. srii. Vva. ligiola nl Igreja Evengé- C e n r r e l depuradora de prestam uma contribuição
Elia Sieverdr e o jovem llca da Ptiz, li rUI Prince- águas residuais, q!4,_e tra- de importância para a

Luís, filho do sr_. Alberto BII lsebel, em Iotnvtlle, em balha segundo os
"

mels purificação das iiguaa do
H. Vasel e Senhora. A ce- presença das reeremuahes, recen.ea conhecimentos da Reno, serí .emplíede con

remônle religiosl lerá lu- fllmiliares e convidadoa. lécnica da depuração, por slderêvelmente alé 1972
gar, logomais, às 16,30 hs, Lögo a 8eguir, _serão os p r o c e 88 o ínregrelmenre Atualmente, só as despe
na Matriz São Sebal'ião conviva, recepclonedos na bíolöglco. A construção ses enuets de serviço as

de Jaraguá do ôul, em seetedade .s. ô, Tenentes des'l unidade, Que é e cendem a eproxtmedemen
meio di temlllares, peren-' ii rue Pernenbuco, DII ct- maior instlllação índustrtel te 7 milhões de marcos

tes e convidados. Após II dade dos Principes. depuredora de águé2s Da pera uttltzação da Central
ceremônla religiosa os

- "e o r r e i o do Povo", Europa, importou em ã4 depuradora. Desta forme,
convidados seräo recepclo- epresenta 1101 dlstlníos nu- milhões de marcos alemães, incluindo outres unidades
nados DI residência da benres, aos seus paia e e tem uma cepacldade de para proteção do ambien
mãe da noiva, à rua [oln- dernals familiares, votos depuraçio que seria suft- re, 8 Bayer empregou em

vllle, neste cidade. de perene. felicidades. ctenre pare rôde li água 1970 mats de 10% do ro

J-. Cl I· H
.

C
residual Gle uma cidade de tal dos seus investimentos

ame. - a u a _
.

rla- a r I - cnsor- 1 3 mllhões de limas. Es
lmpcrtante e desracado creram se em dare de 28 ' -

.

aeonrectmento lociaI, de da agOsto es jovens Iris, fi- ••
verá ter lugar ne vizinha lha do ar, Gustabo Lange
cidade de Iotnvtlle, quando e Sra. e o jovem Hart, fl
dois jovens elementos so- lho do er, Jorge Engelmann
cíes das sociedades de Ja- e Sr.. A cerernônla rea

raguii do Sul e Ietnvílle, Itzou ae 8S 16 horas na

deverão formar o Iraço de Igreja EvangélicH Lulenma
união en're li. familias dai de jaragUá do Sul. Os
'radicionais famflias da 10- convidados lorall recepcio
ciedade ca.arinenle. Jllnice, ·nadol. Oll residêocill dos
li filhll prendida do Ir. pais da noiva, em lIapo'
Nelson e Jacira Moraes cuzinho - Jaraguá do Sul.
deverá fornar: se a e.pôsa AOI noivós e pais, votos
do jovem ClauB Buhr, eco- di muitas felicidlldes.

- nomista, filho do indus'rial

II
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