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5eGretário Amin fala söbre Jaraguá do Sul
·G·iuerumírt rn ,·B� RI .'101 plantou .érvores

Dado o aSSIlDIO pacífico de 2ó de setembro de 1971,
em nosso meio, o problema uma nora, ,lÍfirmando, queO noliciário de lararuá ções de iraDqüiliLdr os da rodovia jARAGUÁ DO' - Por que':as obras Io- dó plantio de á r vor e s, "jaraguá do Sul não plan-

do Sul, ülnmemenre 'reme, habitantes da leregué do SUI.;-GUARAMIRIM �..toi ram paralisadas '::1 �� quando da passagem do ltou _ �r�ore-s". A.. lo�peroriatido pelo nosso correspon- Sul, como, de reSIO, de puramente técnica. - Dor que as obras não Dia da Árvore, o nosso Mun+clpal de �.nAJOo, ao
dente naquela cidade, deu Iodo o Vide' do ltepocu, ReexlJminando o projeto, foram;) etnse. reiniciadas semanário nada publicou, 'tomar conhecimento da
conta

.

da lntrenqütlídede pois o .s e c r e t á r lodos, constatou se uma solução' pelo atual Gevêrno do rendo em vtsta que ii pia. publicação, dirigiu ao Pre
reinante naquele próspera Transportes e Obras, do mais econômtce, menren- Esrado ? nificação de tel dera não Ielro Mun.ctpel em exer
comunidade em Ieee da Estedo scebe de conceder do se as condições récní - Há fundamenro nos exigia maiores comenré cicio, um oíícto, proresren
p.,r.,lisaçáo total das obras entrevtsta exclusiva ao cas da rodovia em l.a elas comentäríos quanto à pá- rios. Segundo a orientação do conrre a' referida, publi
da rodovia Gueremtrtm- nosso correspondente em se. No nõvo projeto serão reliseção definHiva dessa oficial, tôdos os brasileiros cação. A munrcrpeudede,
BR-l 01, desde o infcio do JaraguêÍ do ôul sôbre o aproveitadas 85 pontes sô importante rodovia de in- tem obrigação com a sua em tece do acontecido,
correnre ano, e da laraguá pelpttanre problema. E es bre os rios Nôvo e lrepo- regreçäe? Pátria, pera preservar as dirigiu oficio ao sr Osmar
do Sul�-Ou8ramirim, logo sa enrrevísrs que a seguir cúzrnho, .

obras já cons
.

- Em
_

caso negl1J,fivo, reservas florestais. Rogério, para que reveja
J!IJ'ÓS Q seu tnícro, há pou- publtcernos, lraz em- seu truídes, com redução total pera que epoca, eproxune O Jornal de [olnville, a mencionada publlcáção;
ce mets de um mês. , bojo notícia das mais elvts- 'do volume de lerra iii mo -demenre, V. .Lxe. '<esnmll 'que tem em nossa cidade 'pois, a mesma noHcia não

,

.

A apreensão des Iara serelres pare a operosa vímentar. um possível rermcio des
uma sucursal, lnsdvertlde- condiz com él verdade dos

, g,uaenses cresceu à vrsre população do Vale do A obra será reiniciada ses obras? mente .Insenu na edição fLit08 em nosso meio.
;:" (lt ,col_l1eptá�iJ)S de foram lrspocu. . até o final do, mês, pois As obras dé trnplenteção

'

.,..--. -'

fomandQ, 'ytllto, veícuísdos - que o nôvo .proleto já es da rodovia GUARAMIRIM·
,

'b" .Els ,as ,declaraçõe� do.

'I A d P 'd
"

I
"

",. não, ae sa e por quem, de Q , tá, concluído. ßR -101 foram paraheades futebo ma 'or
' .e ' r'o ,V,O""_. que. o atue! govêrno esta vecrelarl0 dos Trenspcr- O Esredo já construiu por dererrnlúeção de 81 a :. ,

, .
. " , I�S ,e 'Obras, ,E,'n,lY" César -

, '. ,.'

dual teria decídído abaß .

, �'" cêrca -de 5 km da' nova ôecreterte, tendo em vlsre '
'

.

•

R'
., ·

d
.

i,;\,'ßomlr defi,niUvamenle a
Amin �h�ne,!, uqb�l.n,h�, .rodovta ligando Guarami- ii dificuldade do registro vO.lta 'a 'reviver ,e,el'OVI. Ica.

,,' ,c(),t1st!QÔ�g,,:,d,� Irb,do v.,\,� :�e�pon ..

en ,o as �e,r��,gI�S ri,W à .BR 10t)���� rodo 'do çqntrato no. Tnbunel l "
"

, , .',..
, . Gl,la",à'mi,riifi-ßI?.. 101�,' ��- edt) r0pO,.,t�ße A �.O'H�IA.- VIa,

-

êtfQj.'&"""Y...... .Ex�>, -�n�'IlÍ :di"�ori't-ás� "':(l',�?FE;�l?,R;�:I;i'-<i ,.. ....A ,Ugéil. 'J'lI!a:guaeD�,�- ��, '7';�O_"Qep''!tado ::>edro Ivo
,

, bora, Uf ,baslimlei adiaotà-' - Há semanas atrá� fo- desconhece, é de capilal TEIRA C€) m o' _ �x PLA' Desporl08 íni.ciará tIO !)ró· Campos, do" MOB, usou
� Clâ. ,'. _.,

. "

ram iniciados os irabalhos imporlâociq para o Val� MEG.
'

'." , ximo dia 17 do corrente" d. palavra no Congr�.sso
;}, e �" visla d9S' melhora- de conslruçãu"ca nova ro· 'do Itapocu. Porem, as ,Deverá. dentro dOS ,pró -

,o Campeonalo laraguaense Nacional" a�el<!n90 à JU,sti.
c;�> m�a,ó8. 'Fearl�ados':n'a atual dóvia enlre j-aragul! do Sul obras 'e�lão parmlisadas xiInos

. dias, set�'pubH'::dp(l de' Amador. O ,Iomeio, se- ça Trabalhl5!a de nos.sa
,>" �8t,l1;ada . Jaraguá jornville, '�'Gul!ramirfm, porém, dias desde fevereiro do çorren. a licilação para ii, ,conclu gundo 'a vonlade' da as terra a Criãçl20 �e um..;,or-

con(' relificação dt" traça- ,depois, os' mesmos' foram Ie· ano � drculam .inlensos são da, rOdoViá, verifiCada :sembléia deverá 'chamar: se ,gão capaz de 1!l!t?nder}I08
,';j ,

do, e alarl1,amenlo em ai suspeó8os) sem que nin rumOres na região do qUe a rmpossfbilidade.
�
por a� de Tornei() �rlhur Müller. problemes trabdlhi,s,t,aa.

", guns trechos e construção 'guém ,possa 'explicar por- eSlá decidido 'que o asra pecl08 formais, de prosse O CDL acolhe-u com en- Entre OUlros, alé� de; )"
�e �()nle�, foi se_gei)eràli quê. Pergu,nlam�s, a V. do ,öbandondriÍ definitiva guir os serviços com O ',usia.s�o o

\.
movimento', rllgulÍ d_o Sul, enc�>ßtrainos

zando li! Impre�sao de que Exa.: Qual a r,c'Jçao deler- mente essa estrada, por CODlrato do ex'PLAME(j' esporllvo,' ofereQ,en�o um a cltaçao dl'ls c I d li des,
,

,

os comentários tinham fun mina,nl'� da parallsaçãó das isso, que esfá rea,lizando ,Etit,ima.' se que o� servi troféu, O mesmo acaDle· c o m � :, .' M1l8sara�,Qu�.a,
.damenlo: referidas obras? melhorias na estrada ve çostde;,conclusßo poderão cendo com o "Corrtio do G�aramlrlm, Corupa, RIO

Bis', porém, que agora A A razão da páralisação lha para JOi'Dville. Pergun- ser Eeiniciàdos até e fim Povo", fazen,do jús a uma Negrinho. Barra Velha e

NOTklA e�tá em condi das obras de iri1planlação lamos:,'
. do ilno, homenagem ao fundado; São franClsco do Sul.

-------- --

'

__ do nmu-;o' semanário.

RecepçãoEN L A C E S LBA está
,. 'Nosso diretor e Prefeito J)orcioDllr ao elenco alguns
Municipal, em exercício, dias de deseaoso�" Radül1z - Falkoski dade o enlace matrimonial' Eslão em f.dse de con

acaba de receber ofíCio do
- Real.za-se nesia cidàde ,da jovem torena, fi!hd c1ussão os entendimentos

ar I?öberlo Menghini. Inic.ia o enlace dos jovens Crista p r e n � li d li do ,sr. AI�x p.ar,a a implantação de mais

desculpando sé pela ·�ou

A G"
,

h
Radünz com o engenheiro Krüger e ,Senhora, com o quatro Unidades de pró·

sad'" d"esta CdrlO informal, . afio a agrônomo Carlos falkoski. jovem Irineu, filho ber.' leção ao Pré Escolar nos

. , mas' 'acontece que já o Ela é filha do casal Benno quisto do sr., A I ban o Municípios de Lages, Con
cansidero o grande amigo Det'et,·v·e (Herla) Radünz' e, êle o Krutzséh e Senho;ra<. O córdia, Jaragui do SUI,.é Rio
que conquistei d,ura

..
nle 08. 'gaúcho residenle em Cri'

I
" do Sul. cuja doc,umenta

se f Ih d I áto:religioso lerá ugilr as '

:�ucoa, mlJ� i?e.sQueciveis O Grupo Teatral Cacilda �:;;� (A�a/ fOalk:sk�as� 11"horas,'!iH! Igr",ja�Evon- ção já foi encaminhada,

.

Ias que pas�elt, nlOlamenle Becker, realizará no próxi c"'remoAnl'a rell'OI'OSlO s'era' gélica Luterana, sendo os dependendo apenas da au'

'com meus co egas, em seu d' 7 d
.. " ..

'd d b'd 10flzação do Departamen·
, f' C f

'.' mo la o corrente uma

I
celebrada na Igreja Matriz ,con�1 a os re,ce I os no

çonv '�d:lo'd on eS80 que ti interessanfe lJpresentaçáo de São Cõ:lebaslla-o a's 18 Salao 25 de .Julho, em
sua CI a e nos encanlou I d

' U, .&,

j
,

84 j
.

d I b
. .

cl
' ' , tealra, eSllnada a promo- horas - devendo os convi aragua ,em lIragua

oB./
It. ,maIS aIO a � permanente -ver à criança no seu dia, dado� lierem recepciona Sul.

U 1I prese�ça d� Ilustre amigo uma homenagem da Pre- dos no Reslauranle Grula'e maIS, � .
d! su�, espôsa, fei}ura Municipal. A muni do Leão. Aos nubentes e �espec

p_r�senças ,tao .

slOc<�ras e cipillidade estarei concor. livos pais, os cumprim�n·
�a,o gralas. Amda temos rend;:; com recursos. para Krüger - Krutzsch - lOS desta fOlha.
em

.• me,nle ,os AlJcenos de pössibilHar (ii vinda do Realiza se ainda neslá,' ci I '
,

desped'ldas desse, �asal Grupo Tea,tral Cacilda
",'fa'buloso. ºu�ndo par.rtrn�s, Becker, oferecendo ao ja- Walter Arnold, popu na firmti Rubi, em Rió
1 ')denl�o .�� ;

..cjjrr� '. !Iguem vem jarllguaeose um meio .Dama.s de, C.a'rl·'d'a·'de. larmeDte conhecido por N�grínho. Cjrcunsl,âocia8
murmur��,:' ,. ,çomp e;dlfícd de se, fõmilizar c o ln () , Bubi ArnQld, completará e8peciais fizeram êl� I,t.
a despeihdl,•.. ,

lobre�udo tealro e gostar dêl�, p8ra amanhã o ee,u 40." an08 desenvolver atividades

,qeual"n�,o. s, trata d� �m"gos, 8pr,esenta.·çõe� . cultu'rais, '·1· C R E C H E'
de vida. No dia a de ou próp'ris8,'compsgora, em

I a!!l .,N�s�� ,rQ,t�,I,r,Q, para qu'ondo Jovem. a'UX' I, .I·,a·'m'..

'

.

", .,'
"

tubro de 1931, 'seus' pa_is' que realiza C�)D8�rto8 em

OUlubro e bem d,tffc": na Henrique (Tereza Sehe calçadös, trablllhsO(la D8

,pr',mei,rá seínan," 'i.re,mos à, .

< "Que,o fUluro chegu� wi'oski) I\rnold, recebiam tlua oficioa, ao. lado da

,
Joa,aba, em segUIda para em sua vida como umá As Damas de f:sri, obras da Oreche. Valio- uni mt'Dio6' que haja é futura séde do Bàoco do

� ; Carrp()$ NO\los,>� lerra da cri'ança sem maldade, com dade, na última 8emana si.sima por todos' 08 'u um d08 bODS $apateir08 Brasil S A" Da Rua, �ftl.
i

:: Araçy:, DepOis eu, ,lhe es muilo �môr. PPz e prospe·. eotrt'gltram á 'Dir'etoria tul(6)��, a doação, razão d6 n08sa cidad'6 AreDi8 Floriano Peixoto. Ao
,

crevo conlaodo como ,fOI ridade. � da Ação, Socilll tt�8ta porque a Diretoria da ta convicto, oBubi apren Bubi Arnold êste ,sema

" /� recepção da conterrânea.". , ,
.

cidade, .a
'

importância Ação Socia'I" d'irigiu deu a 8ua profi's8ão de oário apresenta as.' 8U88
, \' "

, ',' ,

' .'<"
. Assist8 no, Sal�o,Cristo de C r $ 1. Õ O O, O O oficio ,à a81r\'Ociaçio qUe' mod,elida em calçad08 cóngratulaç,õe.8, eolÍl 08

.!" � , Quanlo à caa� nl praia, Re'i. CI apresenlação para' (um mil e quitlhent08 cO,ogi't'gu aquelas se- qa antiga firma Gq.stav.o votos d'e que continut
<l< ,e8p�Í'0 que o' �enhör Ii;lan a pellzada. Será "legal" o cruzeiros) como cootri· Dhoral católioas,' apre- Hertel. n8 Ilha da FJgu�l' ainda por' muitos ,8008

tenha a oferta�
I

iSlo "é o ,moVimenfo, culrul'al em buiçã(» tlspontâoeti da sßn'an-d08-grad�ciment08. ra, Chegou 8 chefIar' a frequen'tar 88' ·rod88

�onvite, pois pre,eodo pro"-- nosso meio. quela erítid�de para a8 'cerca de 100 empregado8 de seU8 dedicad08 amigos.

rodovia

Menghini AgradBce
to de Mtd'lcina< da Direlo
tia Nacional. ESlas:qualro
ót.ras cus I é't r ã O Cr$
62 400,00, Prele-nde-se apli
car em favor da criança
catarinense, CrS. 117.600,00.

A publicação é' foore da
Fundação da Legião Bra·
sifeira de! Assislência, de

agôsto de 1971.
'

·Arn()I�
Aniversaria.

,
J.
,
"
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Aniversários: 1.033,60

{CORREIQ DO POVO Sábado 2-10-71 Parlna 2:-.

�
onde além' dos Seus pro�utPs revenderá H

�jBRAHMA �HOPpt
'"o·y··..�?····wy""uVYy·'''''?y''''''n''·''··'''·r.·?·,.···y".r·..v·.·,····.··_." .....W?,j

I
. �----------------�

"CORRIIO· 00 PIVII" �� Edü� de �eil�� Camárcio &�:IDdústria W.ladIBDZ SI
fundação: l'irtü,. Muller _ 1919

5 O Doutor MIlton CUD,ha, JUIZ de Direito da CGC - 84:-430-073 '001
__ F,."tller•• e Orll...ent.', Co�area de Jaraguá �o Sul, Bstado de Santa Ca'

Emprêla Jornalistica tsríne, Da forma da leí, etc... Balao"o Geral eO'cerado em :30 de J·ulbo de 1971'
"Correio do Povo" Ltda. Laeanjetras, Peeegueírcs, FAZ SABSR a todo. quantoa êate edital, com " I', .

- 1971 • Kakiseiros, Maoieiras, Ja- o prazo de dez dias, virem ou dile. conhecimento A T I V·O

Eugênio e:�:!OSchmöckel botícabeíras, etc. Roseiras tiverem e int�res.ar p�8sa, que no dia 11 (onze) I.oblllzédo Ediffcios & Imóveis c/reavalia·
.

Dahlíaa, Camélias, CODi- de outu�ro .vlDdouro, . às. 14: horas, em frente à tão Cr$. 60.94:1,U'
feras, Palmeiras, ete., eto. P?rta prl�clp81 do Edificl. do Forum, será proee- Esli,el MAquinu & Motores, Móveil &

dído o Ieílãudo veiculo penhorado ao executado Utensilioe, Veie. & Semo'eates - c/res-
PEQAM CATÁLOGO ANTONIO MULLER FILHO, da ação executiva que valiação Cr$ 9191518

ILUST'RADO
lhe m�ve a CI�.. AUTO COMERCIAL ROESLER, Dlsponlrel Öai:n " BSDCOI 1068Ú5ó
8 abalx� descrlmlOado: ReallzAyel (Curio e 10DIO prlzo)

1.0) - .UM _CAMINHÃO, m8r�a CHEVR<?LET, Adicional Rest. Lei 1414, eSU'9io, Obri
ano de fabrlcaçao 19�?, eôr Palhlnhe, �baslls n.O gações Eletrobräs, Oeoréto Lei 157, Su
D683YBR05-B5?�, 6 eüíndres, 13� HP, Iíeenea n.O depe, Lei nO 221, Embratur' Lei n.O 55,1
61 26 95, certificado de propriedade n. 218.891, Südl'lm-Lei n.O 5174 Fundeso-Lei n." 4:225

-------__.... -..: c:::::-c:::::::.r��c::::>� avaliado em Cr$ 14 �OO (quator�e mil eruzeíros), Participações Soci�tárias, Obrigo Reaj:
A yenda em .lellão será fenta a quem melhor Tesouro Nacional, Meroadorias Transfe-

II oferta fizer. Em virtude do que, co� fundamento ridas, Duplicatas a Receber, Contas öor-

..

no art. 15, e seus parágrafos, da Lei N.. 6.474, de rentes Investimentos e Mercadoria. 250052,61 I

. =.=====.=.d! 18 0.1 196B, que dispõ� sõbre as dupli.catas, foi ex CODlli de ReSUIt. Peldell.
Rejllstro CIVil p�dIdo o presente .edltal, qu.e será afíxado no local Despesas antecipauas

F, Aurea Müller Grubba, ( ticial
de costume e pub�lcado na rmprensa l?cal. Dado c/Compensação

asem anos hoje do R
.

t C"I d
.

O' .' e. passado Anesta Cidade de Jaraguá �o �u'l, aos dez Ações cauoionadas, valorel seguràdol 130080.00
- a sre, Rosalinda, es .' egts ro lVI o J. IS, dias do mes de agOsto do ano de mil novecentos '

C $
.

PÕS4 do sr. Adolfo Bartei; (rHO da Comarca de Jaragua e seteuro e um Eu (a) Amadeu Mahfud escrivão
r . 544710,28

- O jovem Nereu To-
do Sul, Estado de. Santa o subscrevi. ".

"

PAS S I V O
mlselli; Catarina Brasil, ( ) M'lt C h J' d D' ltFaz Saber qu� comparece- A t ó.

a fI on un a,
. u�dz I ed Irefléo _

lã. Eliglrel
- o jovem Irineu Buer

ram no cartório exibindo os
presen e c pre con ere com!, torlgl a; ou . Capital, Fundo de Depreeiaçãe. de DAV.

ger, n,sta cidade;' documentos exigidos pela lei Jaraguá do Sul, 10 de �g_os.o de 1971 Dustdoscs, de Resena Legal, Fundo de
- a sra. ApolOnia, es- afim de se habilitarem para

O Esorívão, Amadeu Mahfud Amortiz c/renal., Fundo Ksp. Bum. Ca-
pôaa do sr. Martinho Ren-

casar.se:' pital e Lucros rem Suspenso 312382.33
gel, em Rio Cêrro1.., Edital n. 7804 de 22/9171 domictlíado e residente Ellgl,el
Fasem anos amanha- EdiLal n. 7 B02 de 22/9/71 L

.

1 K
.

t f ld em Santa Luzia, neste Contai correntes, Duplicatas I Pagar,
ourlv8 reu z e e ..

- o j o vem Ademir Evalino BebUng e Avani Koepp distrito, filbo de Paulo Tltu.los _Descontados, Fornecedores e

Buerger, nesta cidade; lnge Ruth Koepp . .
. i

•
Berthold e AdéUa Ber· Obrlgaçofls!l Pagar 102.247,90

_ a gorOt. Malice Bartei, E . . .
Ele, braSIleirO, solteIro, thold. C/compensaCBO

-

nesta cidad�; Ie, brasIlelr.o, soltt'lro, lavrador, nas C i d o em Ela., brasileira, solteira, De,pósilo da Diretoria, Seguros
_ o sr� Artur Piccolli, lavrador, nascido.e� Ja Jaraguá do Sul, domici doméstica, l1ascida em

im Itapocuzinho.
. raguá do Sul, domiCIliado liado e rel\lidente em Rio Jaraguá do Sul, domici
e residente em Itapocu- da Luz III neste di trito liada e r e si d e D t e emDia 04 sinho, neBte distrito, filho filho de Br�no Kreutzfeld Santa Luzia, neste distri

- a sra. Paulina, �spôsa de Ervino Behling e Irma e Linda Hornburg Kreutz, to, filha de L89poldbdo sr. Affonso Franzoer, Reinke Bt>hling. feld. Mateus de Souza e Alida
nesta. cidade; Ela, brasileira, solteira, Ela brasileira solteira Hatls de Souza.
- o sr. Vigando Meier, doméstica, nascida em domé�tica nas�ida e�

em Garibaldi; �araguá do. Sul, domici Jaraguá d'o Sul, domici Edital n. 7807 de 27/9/71
- a sra. Gilda, espõsa lIada e reSidente em Rio liada e residente em Rio Bernardo Frsnceoer EI

do sr. Affonso. Wagner, Cêrro II, neste distrito, da Luz BI neste distrito Maria Markie.wicz
em Jacó Assó. filho dt4 Clemente Koepp filha de Willy Koepp �
Dia 05

e Augusta . Schroeder Edite Boeder Koepp.
KgePP· .

.

Schwa�z, j�; �� �:öt�: Edital n. 7.B03 de 22/9/71 EJdltaél NB. 71BOd5 dse 2i!./9/71
V 0!'1 ata e ouza e
ilória; Carlos Fernandes e Elvira Tei'esinha Pedrotti
- o menino Airfon Luiz Oleria Piccoli

I

Schioche., nesla cidade; I
.. , • Ele, bra8ileiro, soltei:o,

_ o .menino Jefferson Eh�, brasileirO, solteiro, mecânico, nascido em

Luiz, filho do Sr. Luiz servente, natural d.e .J!lra Jaraguá C!10 Sul, domici
Beleti, nesla cidade; . guá d? Sul, domICIliado liado e residente em Ri-
_ o sr. Silvio Eogel' EI reSidente na .E.str�da beirão Molha, neste dis·

maDo, nesta cidade. �Iumenau, neste distrIto, trilo, filho de 'Jmié Lino
, fIlho de José FerOllOdes de Souza e Maria Per.

Dia fJ6 EI Maria Camillo FermAO· pétua Llimin de Souza.
- o garoto Fidélis, filho des. Ela, bra8ileira, solteira,

do sr. GueriDO Ponticelli, Ela, brasileira, solteira, costureira, nascids em
nesla cidade. industriária, nascid� em Jaragui do Sul, domici
Dia 07 Jaraguá do Sul. domioi- .líada e residente em Ri
_ o .r. Erneslo Tori- liada e r.esidente ein Três beirA0 Molha, Deste dis-

Delli. neSfa cidade; Rios do Sul, neste distrito, trito, filha de Fortllnato
_ o sr. Bertoldo Neilzel, filha de Eugênio Piccoli Pedrotti e Amabile Ste

nesfa cidade; e Nothburga Sebold Pico fani Pedrotti.
_ o jovem Mário Bur. colli. Ele, brasileiro, 8tJlteiro.

chardt, em Curiliba; Edital n. 7.806 de 27/9/71 lavradar, nascido em JIi
- o sr. Bruno Behling, --------------- lJ8rl08 Bérthold e raguá do Sul, domiciliado

em\ Blumenlu. Darci Mateus de Souza
e residente em Rio Cêrro

-'a sra. Frida; e8põs. H, neste distrito, filho de
Dia OB do sr. OswlIldo Thiem; . Ele, brasileiro, solteiro, Willi Hornburg e Hedwig
- o sr. BruDo Wolf, - ajovem IreneZiemaDn, lavrador, nascido em BebUng Hornourg.

.esla cidade; oeste Cidade. lbirama, neste Estado, Ela, brasileira, solteira,
. .' doméstica, nalcida em

'!' u.I.,�.·•••••::w::'C':'••·.::-.,,:'••••••••' 4 ,.'i ·.J�.·.,...• ·
..
•
..
•
..c.·••'\i'i2C.·•••••�c:•••••4 4.·.:C.·•••••4••0'.J••• 'KI'.�:. Jaraguá do Sul, domici

� BEB IDA S
.

M'AX W I L H E L M S A' �l �:d:e:r�:8����!e ��t.�i���
f: B filha de Hugo Hen·rlque
g

.

.

•
.

•

q Ricardo Stein�r_t e �rna

f:' •
.

B
Borchardt Stemert.

l� R ev e'�d e d o r daB· E para que chegue ao 00·

f: :) nhecimento de todos mandei

�:E B- RA H.MAC.H O" PP :1:: pa�sar o pli�sente edital que

.

Será publicado pela imprensa
e em cartório onde sera

B atixado durante 15 dias. Se

J
..' .. 9 . alguém souber de algum im-

em araguá' do.. Sul,
.

.

pedim�nto acuse-o para os

fios legais.

Alto Vale- do Itajaí. e,' agora AUREAM�!Ja�GRUBBA
lambem integrando-se

Grande Florianópolis,

ASSINATURA:
; ADual .... Cr$ 10,00
Semestré . . . CrI 5,20
Avulso • • • • Cr$ 0,20
Número atrasado CrI 0,22

ENDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ·-

SOCIAIS

cener

Ela, brasileira, solteira,
industriária, nascida em

MassaraDduba. Deste Es
tado, domiciliada e res i
dente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de
Vicente' Markiewicz e de
Sofia Markiewic�.

O Doutor MiltoD Cunha, Juiz 'de Direito da
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca
tarina, os forma da lei, etc •..

FAZ SABER aos que o presente edital de

citação. com o prazo de 30 dias, virem ou dêle
conhecimento tiverem, que processando se nêste
Juizo o INVENTÁRIO dos bP.·DS deixados por fale-
cimento' de ELISABETH ZILS. e constando do
mesmo estar \ a herdeira RUTH ZfLS BRANCO.
casada com Antônio Fernando Branco, aU8ente
desta Comarc8, negando-ps a 88 fazer representar

. no referido inventário, conforme declarações dc()
inventariante Leopold<;» Zils, pelo presente edital
fica a mesma e seu espõso, ci�8do8 para, no prazo
de cinco dias, que correrá em cartório, &PÓS o

término do prazo do .dital. falarém 8Ôbre a8 pri·
meiras declarações e acompanhar 08 demail têr·
mos do invAntário. até finsl sentença, 80b as penal
da lei Em virtude do qual foi expedido f) presente
edital, que 'será publicado e afixado na forma da
lei. Dado e passado nesta ciOade de Jaraguá do

Sul, a08 vinte dias do mês de agôsto do ano de
mil novecent08' e setenta e um. Eu, . (a) Amadeu
Mahfud, escri'Vão o 8ubl'1crevi.· .

. (a, Milton Cunha, Juiz de Direitó
A presente cópia confere com 'o original: dou fé.

Jaraguá do Sul, 20 de agOsto de 1971
O Escrivão, Amadeu Mahfod

130080,60
Cr$. 544710.23

Demonstração da conta de Lucros Bt·Perdas

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em

Ouaramirim. neste Estado,
domiciliado e residente
em II h a da Figueira,'
neste diltrito, filho de
Adelino Francener e

Anlistácia Roden Fran-

Mercadorias, Funno de Devedores Du
vid080s e Juros & Delcontos
D8Sp�888 Gerais, FrétAB, Lucros &- Per
das, Fundo de Devedores Duvidosos, PIS·
Plano de Integração. Social, PIN Pisno
de Integração Nacional, Fundo de Depre-
ciação, Fundo de Amortização c/Renal.,
Lucroi em Suspenso 229 639.06.

JaraguA do Sul, 1.- de julho de 1971
.

'Wilh�lm Raduenz,'· Diretor Presidente
Hilbert RRduenz� l)ir�tor GerAnle.

Ellgênio Vítor Schmöckel, OontRdor

2,29639,06

[�ital de Citação de Herdeiro Ausent,

Edital D. 7.B08 de 28/9/71
Waldo Hornburg e

Elfi Stflinert

na

'Com. e Iod•.W•. Raduenz S/A.
.

C.oc. (M.F) nO 84430073/001
Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação '.

Pelo presente. ficam convidadoll OI Sra. aci.
nilltas desta sociedade à comparecerem a assem·

bléia �er.al ordinária, a re.liza�-se. na lede lJoci··
aI, em RIO Cêrro I, neste munIcípiO de Jaraguá
do Sul, às 16 horas do dia 16 de outubro de 191t

:-----------------. a lim de deliberarem sObre a seguinte Id•••• ..,:
1")Aprovaçlo do Baläoçode bUde juobode 1971.
2.0) ElejçAo d08 membrol da diretoria e mem

bro. do. conaelho . fiscal e relpectivo. suplente8.
3.•) Assuntos dlvers611. '

Nota: Acham-se i di8poliçl., dOI', Sr.. acioni8tae,
oa documentoR a que Ie ref�r. o artilo 99 do
decreto·Lei 2.62'1, de 26.0940

Jaraguá do Sul. 20 de AgOllto de 1971.
Wilbelm Raduenz, Diretor Prelllide,t.

Correio do Povo

t
um Jornal a

Serviço do Povo

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



Q J8SQúró" \do�' Muckers 'D�flirigiageÔ1. ldeá�
.
"

No Bl·tigo ántetiör' foi (lado utn resumo da " '"", Aúg'listb'�Sylvio 'Ptbd�
sangrenta tragedia d�8"M�ck�r�, 1J,JUa J;epl,ic8. e� , PRBTENDE-SE que os hiSloriadores',e �s psi-I,
róin'iatura d'â" tragedia des Canu�os.

"

col6gos venftcam por, iôd.a pa:rle que e, 'grllndês,�?-
. Frustrada a ,represeQ�açio [unto ao Imperador mens como as grerides Ideias. as, obres caplt,.ls

D. Pedro II pela informação destorcíds do dele- aparecem nas épocas agitadas ���,ais", ê'rises ,e�p�ô�i-
gado Spindler, os Muckers preparam-se para 'a ces sociais e polítices. ....." "!
luta. Não se pode negar que até ponto nntiam 'De' teto, ii linguagem ideaL,iLsua concettueçãorazio: se os justos 'reclamos fossem atendídoaa seria .em que houvesse correspon��ncill exala, DeSl!aítueção seria contornada: .':

,

' "sentido'; entre "pa'lavras" e "idéias ; em' que Ä'Jma ,bo
Uma das' constantes da pregação da Jacobina palavra' cortespondesse ínregrelmen e a' umasö tdéle,

era o fim do mundo, mulhee sem ,ntlDhum prepano Que idéia seria essa? A palavra ergana J1örqpe
par� a pr8�8ção. uma desquilíbrada mental

•.tratóula'lingUagem é ul!I método p�ratJJe.n,te .hunr�no de 50.de rmpressronar e de assustar. Ao lado disto ,8 munícação de Idéias. de noçoes, deseles e.de rnuden
promiscuidade sexual andava à� soltas no reduto ças, por meio -de símbolos munes vezes rnaclequad<)s.
do Perrabraz. O fim do mundo está próximo para O homem, diz-se, lern por estrenho" condao kie
que dinheiro? Diziam. Gordas patsess e onçes .de corromp!t- o sentido das palavras, 'SÓ ,por sl, íero de
ouro caiam no tesouro da seita.. Batidos pelas via Da'star pare compreender se que elas nunca foram
forças do CeI. Geníno, ,08 remaneseentes trataram o que a nesse vã 'inocência teima em supor; equifa.de' por o tesouro em lugar seguro. Muito tempo lente único de uma coisa única; vaso exatamente f�ho
depois da pacificação corria de boca em boca 'que à medida de um cerro conteúdo. Tôda a experiêncre

/

o teseuro estava escondido numa pedreira assim ltnguísnce, filoköglca, ensina que, mal se pretende fi� .

e assim. Nínguem acreditava e nínguem duvidava" xar com uma palavra .dererrntneda idéia, logo equela .

corria tudo por conta do "àiz que". O fato chegou CGme�a.a chamar, a st, como se Iôsse um' ímã,
ao nuvido de dois rapazes' sabidos. Com' estudada rõde éiI e�pécie de oulras ideias que ela pdde' sugerir.
indiferEmça foram recolhendu depoimentos, aqui Quer islO dizer que a palavra é mais forle do
e ali, quasi, todos ,tles cODfirmando () looal: lado que a Idéia? A técnica rroderna é uma cullura su
sul do morró Ferrsbrsz Descobriram" o lugar e perracional que sillisfaz às necessidades comuns dos
pediram licença ao proprietário para acampar. ôêres humanos, enqu,anlo a linguagem claudica por
Em obediêncií1 a uma prescrição médicâ tinham Irás do esfôrço humilno para salisfdzer às necessida·
que passar um tempo no mato para curar se uma des d� que todos eles parlicipam,
fr�quéza pulmonar D08 ares impest�dos da cidade. Os grilndes de&i.ijustes sociilis, p'olíticos'A e�onô-

. REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO· Nmguem falou em tesouro, Dem sabiam de nada.,. micos, s50 agravéldos mais por CÇlusa de semanllca do
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL Nas cooyers"ls com o proprietario a quem visita que de poIlUca. .

. '," vam para comprar leite. frutas, galinhas. puro pre A indiscriminação da palavra. O radicalismo daA Vista da Informação como requer test.o. Não é q'ue 'o homeff! fala do �al t�solJro. palavra, As dicolomlas falaM. As. contrô/diçóes. às
Irine!l dos Santos. requer licença e alinhaß,len. ArtIstas, puzeram em dÚVIda as afIrmaçoes do contrárias O probleiTIa do nosso. seculo e. por 1880

. to p/construir !lIDa casa residencial de mameba. hómem, teso,uro I:'nterado é conversa do povo. mesmo. "ii coexislência dos coolrários" quando (Ião
be.ni como um puchado, CiZ91!ki e Frutuoso Ltda.

- Nós rapazes da cidade, não acreditamos "dos absurdos" ,

requer licen�a bem como alinhamento p/urná cons-
nestas bobagl:'ns.

'

A comunidade dos homens. a sociedf'de huma
trução que servirá p/fins de explorl<ção de Posto A estudada dúvida espichava o proprietario, na, (IS nações, sofreQ1 o' imparo dêsses conflilos dOá

,,�e Gasolina, Nelson Engelmann, requer licénçll e
tinha colhido a.s informações do proprio pai e de conlrário�. dlSPUliiS ideológ:cas que inizäm os 'homens.

atinharilento p/constrUir uma .casa residencial de outras p�ssoa8 sérias, O dinheiro estava etlterado As qualidades. rr.orais', .

enlrelanlo. os defeilGs e as

madeira, Ingobert Qielow, requBr licença e, alinha.
em báixo de um pranchão de madeira de lei, virludes não podem ser excluidas, Nt) Comunidade

mento p/construir uma casa residencial de madeira, @o�re um.a lage. _com uma
'

c�madà de terra no se não deve nem se "'pode ser eXlremlsta
, . '.

Jaraguá Veículos S.A., reqaer permissão p/',aixar melO. A lD�or.maça() era preClsa. At�cnada pela A Palavra �, poi�: extraordinária ExtrdordrnarrlJ
o meio fio, Brunó' Henn. requer licença e alinhá. estu�ada dUVida dos rapazes � memorIa do ho�em na �ama d� sua entonação. As palavras Itansfeft:m

_"men.t() pna' construir uma cêrca d'e estaquei8s, 'fU�CIODOU e tudo o qu� haVIa no subconsCl�Dte véillor,es fone-lIco� de ,uma ,me��a frase, denlro ,delaMax'A.rthur Fiedfer, requer liceuça p/fl1zl:lr a C0)O velO 3_ tona.. .'.
. �e.8ma� E., s.e tanlO e o Significado da' pal�vra, e-o o

cação de";uma porta de madeira' em seu prédio, An. Nao p�rderam tempo, Mumdos de ferramdntas, poder daIS fabulas, dél� alegOrias. das melafofas, dos
.:rtôui� .Tait,"l'equer ·Ji'ceuça ,P/c01ft's.tl'uir um puchad.o' cedo pe�qUlzaram o terreno. Com a ponta da 8!a Simbolismos, ?i15 pa!pl?�las.c, de'madelra, Oscar Cielusinski, pra'tendendo construir v�nca foram sondan�o. Encontraram o pranchao. E ii Parabola poniflca com o seu Mestre, Jesus .

.

uma calçada defronte s/propr., requer alinhamento, V1rar!lm cavaram mais um pouco enco.otraram a l�g€'.
ni'f., coloG8ção· de meio fio e aterro para o meso DebaIXO desta estava a paD�I� cheia ,oe onça.s.

� ,;,If'?' 'ped�o ! :p:r.eh •.el� �equer arqu,ivar a pia.nta da Puz@ra!D uma galbarA.�a sobre o local e foram
, \;,ç(J)ns�l',!lQao' do 6mpr�stlplo d-a" Caixa Econo�lCa Ft;3. despedIr·se �o nomem a quem entregar�m os

dera}' de Santa Catarina, Aristides Manoel Goncaf· perteDces im�18 pessado@. panelas e. <.lUtr?S, dlzendo
, ges, 'requer alinhamento e llivelaqlento pIa construo que por �otIVt} de doe!l9a na .famll18 tmham q�e
ção de meio fiO, ,Maria de SOIl,za Zapelia, requer voltar a CIdade, _v0�tarl8m maIs tar.?e. Caso. nao

lillença e alinhamento p/a ,construção de un)a casa voltassem poderia fwar com. o.materlaI de�osltado,
residencial- d'e, madetra, Helene p.. J ansen, requer Com as mo�das bem acondiCionadas 8umUlim-S9.

,''licença. p/reformar e pintar. s/prédiq, Tecfllage.r!n O bomem tln�a falada t8Dt� em tes�uro que re

".Qunite� S.A., requer liceD�a p/construir e instalar solveu, pelo IHm e. pelo oao, pesqUlzar o local.
·em caráter provisório uma calçada, Walmor Perl'f'i' Quem Ilabe lá .. , FOI CCl!1 dol�rosa surpres� que
�'ra, requer, lice,Dça p/construir um rancho de ruaElej· desobrou o lugar reVIrando, là estava amda a

_' ra� Fraia BatilB.ta, requer licença p/demolir e recoDs' panela. Cadê onçßls?! DA relance comp,reendeu
"truir parle de s/casa residencial de mà'deira,' Ca pe. tudo.
da São, P�d.ro,J requ�r )jcenQ8 paU fazer uma rf<for·

,

Burro que fui; disse dando uma palmada', ma gß,ral, em sua capela, Leopoldo Ockner. requ�r N d d· h· M t
� licen"a ''',lconstrui'r um pucbado, Orlandó Valc.anai<>.

na testa. ão pOllSO per er este 10 'elro. onou
"ri ... " a cavalo e foi ter com um' advogado, Os 'rapazes

. ', feqpet', licença.e a,linhament!) p/' construir um, c8'sa teriam que devolve'r o achado. Fulano, eu não"! res'ifl,enéialrde madeira, Floduardo Vieita, da Rosil, quero comer os teus trocos. disse o honesto ,ad:VQ��,r'e.qg,Elr liQeQça pf,constr,uir um rancho' de nilidElirí!, gad@. l'Q sabe quanto tinha na pallela? quandoc',Már.io�_Jacobi, requer ,licença, alinhamento e nigelá- tu, compraste a propriel1ade o dinheiro não estbv3 ,-
'; mento p/con�truir uma casa residencial de madeira, lá? PagasttJ o tespuro? .

CODhece� 08 rapazes? DE·' d
.

cV:icenta ·M!1noel <ios, Sant,os, requer licença e;;�linha, Não, Dão e., Dão. Então Dão podes fazer nada. Não � ocumentoS' xtravI3" O"S\J,;mento n/C9I!S�ruif uma casa residencial.de madeira, 1 1
.

r d
.

. Aqemar ,N,:ehzel, req'uer JicenQß para 'c,onstruir ,um vigorava naqQe ,e tempo a eI, get9 Ista as mmas. ,

Eu HEfNZ G'ÖEDE, b'rä�ileiro,' casado-. farma-,;.,ranclÍp de madeir8� Alciv,andro' 'Spezim� rf>,qoer' \lia-
/

O burro montou no outr.o e voltou para casa ceutico' residente e do,mici!iado DO Município de
"j' t_aria ,e ha1;>ite-llle, Getúlio, N. N:. Lenzi, requer vis· lamentando não ter procurado um tesouro, cuja 10- SChroede.r, neste Estado, deçlliro, para os de.vidostoria e habite se. AntÔnio Leonardo Dereni, requer caUssção desereveu tao bem.

.

'. fios 'que foram extraviados os 'seguintes docum�ntos:"licença_. e ,�Hnham8nto p/construir uma casa tesicier,t. 'Irmão Leão Magno _ Certificado de l?roprieáade N.o 0�46ç/. ,�o;')eia� de ,mad.eir.a. João ,Pedro Maurício, reÇluer, �i� .

�...........

��:-;
veiculo 'marcs Sed'all Volkswagen, 8D.0 ,1960•.cOrtOrla e,::hablte·sC!.,·· "azul, motor 00 B 31457. além do Titulo de Eltlltpr

'»;,
,/ I 'e ON c E DA· S E R"oA.J-noldo ".u-apa e C�rtificadodeReservi8ta.. ., ,",� .... JL-

J.b. _ JarAguá do Sul, 15 de setembro de ,1971
-

w.��

<'pntr Jósé de Oliveira, tendo extratiad'o s/alva' ,

f
HEINZ GOEOErê die Ij'�ença para o' pres,ente exercício, reqll,1er se·)" ADVOGADO "'!,

guoiia_5'ia,; Artur'Hornbuhl,

qu!eren.'do
estabelecet-

f
.

. 'rh�������8e como _motorista,au,tônomo requer alvará delicaD-
. r, í,

E"" ó·,
.:'

.

'1 "d d P f.i-
'c ': ""

-

"-,. " -;

911 e loca.li�ação.' :" . scrlt riO,' 80 a: o a re ehura
. .,', "lo', rl1 � ;, �

'"
, ��:�I�.���;.!.�:�Q����,:,. r.q�.r Pl.'����� ). � r,:__!lg ""

��"'_��U!lª ,\
i.j'(I"fJlpatt .Q� nta,l�eB"" q�i" ��Ql..;p'O:$tos, P�gÓ8,. .\\I!!J ,�;�eir lino.' requa',r' Uceuçlf P/..CODstruir um mau�8uléo p/seu

.

AD'VOGAPO nos,; fôros \lle�;
,;Kq,m$��jleB; �recq"u�r:;c�,.,I��!l" �e,:-b�p,:W:�, !Udo:e ;t\�'fr� "faJecioo, <,tUho, ,Ec,jmundo Wille, req!ler licenta p/ SAo Paulo _"G�anab�ra,- Ê��tatióC

.

do Rio
_

d 8!�
'tI...l";'i;�f!;aB.�:,requer, P,Qf., ;certld,a(), se o c}l8a,I�,p.?Bsue"c� cori8trui� ,um hiausuléo p/seg f,81É'ci"do pai,' José Janeiro,;. BrasUia ' '"

-

.' ,;' ')j,. n, pr6p�ah J\lex ;�.;r,I', reqpe.r �of, .�eJrtldao, ��'!.de"Cláudio Oereui. requer jIiCençá p/conlúruir UIIl mau.' I' cProcessaóúmtosi perante" quaisquer 'Mia ;;
'(it'4� ,'��lJpagQQ' ,,o 'Jm..POS�Ql �/ID.d\ls'qa - ,pfofl�SQ�8 suléo.

.'

nistél',io8" Autarquias e"ß.�'par�tçõel!l públicas'')H),� r,...�� p.� b ..r��llrip,! t[,eop.QI�,c�hf!;J�I�i,,,,i ,d;8 008�� A U T E N l' I <rU E _ SiÉ '

,

'e'm 'gef,u]) ( l, ,;.' ,'! f·".': (, .

'J. '1.:';M,81b,eU'P\\F,.lh9""req,u���Ql, ,por"cer��d.a_O'��J)8 r(>qu.; " " 'E.·c" 'rl�tóri,ó C.'.:nt. r"'CI.·'l'_,,,:. CI
'.

),:�:Xr:Li8IlPm�'a�('.·\tPC08aJ�rJml:�e,lPm· :,qF�.8t.; ft,'�n,�.6),',Pr,�·fi,�,lq-. 'uW.A.,Jr,'.!i"elim�,',:;,o,.:, t.:'0';,Pr',','"�;,�.'..·.eeir"r,,t,·8IJji�,.'o� \�.", Victor J'Hcobi;}requer autenticar o' ,li,rd"Regis';;:" , , '.
,

I )
L"... .. r.

� ., � ,., O.. tro de Seniçotl n.O 01. Av'etiida -Franklin :Roosêiett;c 28'- Grupo 303��"'.�;�Qça�fll,p,,8.g!:ljca��,prQpriêo'regi8,r'l.d.na.r,r�· ', .. , F',ORNEÇA-'.SE" .' _, �',
_
':._ �'��" ��t)l!e:5���,��t,'LF �,�rD ,]j;tfeitQJa. 2)1,' t, ,'"

'

�D<"'� r;-�'� R"I,;i;�D)'i�;"�; �F�" i �';'�!'" ,,;,,:� ( ,/, At.';Ji"ndre ,Spredem:ann, t�ndo" 8e extruiado 8

'�z
C ...:. 3� ,- \ \'. "

,', ri
,-'::,"', " .' �",c.'r' 'ci "

< \'v1 l' "j,;!" .< \l', 'i; Carteira 'd'e 'Carrocei�o Autôn9�o, : r�quer !�rn.CJi·" ': Rio dE �:e.,�� ,.aU�ABÁ'Ri ,,��� Jfi tL't;;�1�t�,,::*ZJá��,o,:,';req�J&( 1!j;Ó�90\.'PJ�btl�t.ruir o:n, menlO de 8Pgunda 91a da menCionada carteira. 8 o
-'.

mau8uleo p'.ra .SIU faleoldo marl'd'lh' J\nlômo Abê" Jaragui 80 Sul. 29, de 8e'.mbro d. 1971. " . _ /
, /

. ,

.Decreto n. 223, '

i f7'-' \ '
,..' ,',.

'.
.

.

.

� " .', .' _r-

': !
.rr . J�" '��l ..... >! A bre Crédito

.

Especial. I
"'," O P1I.efeito .M,unjcipal de, Jar,aguã do Sp), E��
tado de SaQta,! Cat�rin,I,I,. em eX,�ré�cio, D� UBO .de

{'::,�8,.ua�. ,�tr.ilH�iQÕ9s. e 'íia 'co.nfO'rlilidaàe 'da ä�,t'ori�a'9ijo
;:,,)c.ons,t)a,Dte da LeI D.O 3�8, de. 21 de setembrp de

"

l'971�L , D E C R E T A:/ ' .: ','
'

.. ."
.' ,

' !
Art. 1.0),- F'i.ca aberto por conta da anulação

parcial dI:!, Qot$Çã0, 312.,5.0�2a/161 do orçamento Yi:
gente, o crédito especial de Or$ 23�152.56 {vinte e
três mil, eento e' cinquenta e dois cruaeiros e cin
quenta e seis clntaTos), para atender as déspeeas
do Programa daPormação do Patrimônio- do Ser'
vidor Público. instituido pela Lei n.? 318, de 2' de

;,:,.IJ�?sto �de 197�� p�" �or�a prevista pela Hei comple-meutar n.s 8, dE! 3 de dezembro de 1970.
i,,, ,c ,Art. 2°) - Êste decreto entrará em vigor na'"

dâ ta de sua publicação, revogadas as dispesiçõéa
" ßm contrár!o, '.' . .

.

'. Paläcio 'da PtEHeifuiá .Municipal de Jaraguâ; ,do Sul, 22' de setembro de 1971-
" Eugênio Vítor Schmöckel
Prefeito Municipal, em exercíCIO

Nesta Diretoria de, Expediente, Educação e

Assistêocià' Social, foi, publicadO O presente decreto.
aos 22 dias do mês de setembro de 1971.

"' ", João Mathias Verbinenn. Diletor

Itajara
Assembléia Geral Ordinária

, Edital d� Convocação
Ficam oonvIdados 061 �etJ,hores sócios,. a com

parecerem a uma A€se!Dbléia· Ger:,al Ordinária, à
raalizar- se na séd� SOClal a Rua uumerclOdo da

Silva. nesta cioád6, às 09,00 boras do dia l7 de
outubro de 1.97i. afim de' deliberar�m sõbre a

seguiDte 'ordem do dla: - ..

1 ° .... Prestação de contas da Direturia;
2 °

� Eleição da nova Diretoria;"
.

3.0 - Assuntos diversos de, intel'êsse sOClal.
Não havendo número em pr1Ípeira convocaç�o.

,realizar-se â uma 3sr;e'mbléia, em se�unda cynvo
cação, meia hora após, com qualquer .. número .

Jaraguá dó Sól, 22 d:e setembro oe, t 97.1
José Carlos Neves -. PreSIdente
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�Dia ·23/10
da Sociedade' Esportiva Vierense.

." ,\

Musica: Bandinha ·Universal - Massarandub�{

CORRE'IU DO P

•

o Colégio São Luis terá em andamento, a par-

A Dan�a dos' Nu�meros na' Passar I d
.

G
tir do próximo dla 4 de outubro até '1.7 de novembro,

V e a as· nerras da. 13,30 às 16,30 h, um curso preparatório para cen

CL Paulo Morettl didatos intereasadob no ingresso do atual curso gi-
DOI lIa'gelos q I h

.

d
nestel,

'

.

� ue 81S0 am a umanlda e, O· f ld b' d': I' dtalvez a guerra seja o maís terrível e o de mais .' Are �n. o cu��o a rang.era . 1I,8_ ISClp InliS e

t�lgic8S eonseqäêneías. Logo que eclode uma
,portugues e Mat!matlca. e sere f!1lDlstra�o gralUfta

luerra. ao 110m dill metralhas e dOI' canhões, co-
mente. �s . candIdatos, �ue �de8eJarem mgresser no

me,a ? desfile' -dos números na passarela dOB leU8
curso glnllslala d� �oleglo �lIO LuíS,. em 1,972, pera

.aturalS desdobramentos; imprevisível D08 8eU8 c.ursarem ii 1. �erle, deverão !ncamlDh�r a ,Secreta
resultadcs, originando as seguintes indagações: na, dQ estabelecl.mento, lJ!é o dta 20 de novembro, os
Qua) o número d� cidadã08 pactttecs arrancados

documentos ab�l�o r�laclon�dol5:
violentamente do convívio dos seus lares?' Qual o

1 - Cert��ao dé naactrnento
•

número de Jílhos, de irmãos, de esposos; de pais,
,2. - Certtücedo d� conclusão do Primario

desgraçadamente seperados de 8U88 famílias? Qual
D - Atestado médICO. e " A

o número de aluetas e cidades, de pontes eestra
4 - Ate81a�0 de vacma, fornecídos pelo Pôsto

das, de Iäbeícaa e eseolas transformadas num ,
de Sau"de.

, montão de ruínas? Qual o número de existências Jartlgua do Sul, outubro de �971.

humanas ceifadas talves na aurora da vida, talvez .. ,
A DIReçÃO

, no vigor da idade? Qual o número' de órfãos e

viúvas, de pessoas entregues à miséria e à d,sso
-laçãe, ao luto e a9 sotrímento?

'

"

A oaAda um à respo8ta'.e ... a todos a pergunta:
Por que todas esses tragédIa8

.

se é sabluo que a

guerra é a maior inimiga do progrel8o e da ôivr
, ",

Secos e molhados com estoque e instalação,
lização? Por quê?."

.

, Prêguezia menséll garantida, numa das princi,p�is
Por que to4os êsse8 gastos despendidos' em rUillS, em joinviJle.

cenas d� 8�Ivageria! de e�lamidad., de pilhagem, ." Aluguel Cr$ 150.00, (motiVO de doença)
d'e mortlciDloS, .de 'Incênlll!08, de prolanaçõesj de ,,' ;Tratllr nesta 'Redação, Av. Mal. Deodoro, 1,30
hOrrOrtf8, enfim? Por quê?. .

'

.' I Jara,guá do Sul.
E por falar: e.m gasto. de guerra, caem.me

a8 mãos dados estarrecedores extraídos do livro 0__ '

"Tomás Morus e ,·a Utopia" do [hnortal IV8n Lins.
:ß�ses dados, em que pêS8 o caráter de estimativa,
são !erdad�iramente ,alarmantes. Pasmem para as

l�g�lDtes cifras 1�vantada8 por "AmericaD Univer
suy, e pelo prof, Janes H. Brady, e mencionadas
paio acadêruio8 brasileiro, acima citado: .

Custo Total da II Guerra Mundial: J. trNhlo' e
384 bilhões de dolares,',

"

'i .'\

frei .lr6110 Slalzer NIler61 (10 ,i
Transcorreu onlem, dia 1�· de eutubro. o ,SeU- ,:

géaimo ano.
'

,

111.0 2.652 De Que'? ' 'ii
I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� Não dízemoe da chegada' a I.raguá dos Padre. i'

do Coração de Jesus, futuros, e alUdia viglÍrlol, da :',

paróquia. Ma. que então assumiram aua administra·
�o

'

A paróquia não esteve fundach. aindll jurisdicio·
nelmeme pertencíemos ti Iolnvtlle. Suá ereçªo se da
ria ii 12 de julho do ano seguiate (1.91 t). ,

'

Os francisclJnos, de Rodltio ddVàm' assídua as;"
s!stêncil! religiosa à vesta região' r�cem-abérra, de�-:,'
de oa enos 1892, ,

'Ao depois veio um padre tsuivel, .E. r n e s 't o'
ôchulrz (de maio de 1910 a out. de 1911), que daqui
se foi pa'ra servir de vigário em Jaguaruna.

."

Colhemos em FloriaDópolis, na Cúria MelropO':"
lHana, documentos pena, li confecção da história' da
comunidade católica de [aregue. Ä p. 128 da "Rese.-,
nha Bcltaiásfica, orgio oficial da então única dtoce

se, 1911 - ano I há esres duas noticias: , '.

"Jaraguá. A primeiro GO correnre mês (outubro
de 1911) os revdos P Henrique Meller e o P. d.
Pedro Franken devidamente ..urcnzedos pelo sr.

Bispo Diocesano, devem ter tomado posse da admt

ntetração esclesteanca do distrito de Jaraguá. que.
brevemente será erigido em perechte lob o título de

Santa Emilia "Ja9uarUIlQ", ,e Para a parechte dea·

I
Je Dome,' no sul do Estado será nomeado vigário e

revdo. P E.mesJo Schulrz ,ué ao presente coadjutor
de [oínville.

'

Na casa da ftlmília Emmendoerfer celebrou sea

primeira missa dos futurol Vlgarlos. Ainda ali, se
co,n.erv.a II cömoda söbre a QlüsI se eomulgroll.
corpo' de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estou que IS

sensibilidade da família e das outóridades a levarão,
.

ao Museu HiSlórico Munici>pöl, � importante! '

"

Com e eheiada dos Padres' do . Coração �.e
lesDs começou iii se realizer o cullo divino católico
na sede.

.

:." Jaraguá - platz, como" se, dizia. As cIJpel.s
eram regularmente servidã.s: as diversa. do Geribal"
di, do ,Rio do Cerro, do Molba, do Itapocuzinho, do
Ribeirão Cavalo, Poço d'Antaa,' RIO Torcido, Coru

pá, há tempos cODlstruidas.
O 1.. padre est�vel, Ernesfo se parava eJB

jaraguii, ali Dão celebrava. p(lr informações col'hidas
descobrimos que por duas vezes celebrou a Semaa.
SitUla no Rio do Oêrro

' ' >:
.

P. 'Framken assim que éheg-ou lJbriu uma escola,;
consignando no relatório referente lIO ano de 191,�:

Esoolas - Jaraguá Central - Mizta"�
36 alunos - Casa alugada. " .'

.

Qual? Pertenceu ao Henrique Marqutlrdt, 'que
comprava qUllntas propriedades podia na sede;
posteriormentli ·tres, F3rmácias ali se estabeleceram:
do Hromarka, do Schulz da Catorinense.

OYU
Lili JU.A.OU�' DO aDI. (UNT� ceTARlNi)

.

S'B�DO, 2 DB OUTUBRO DB 1971

Colégio. São Luís.• O IUE· VAI PUO�UONS Cursa Preparatório pari • exame de Admissão 10 Ginásio

Estado de Santa Catarina

Prefeiturl Municipal de
Jaraguá do Sul
DECRETO N.o 224

dinheiro Inclui artigo e parágrafos no Regulamento .do
Impösto Söbre Serviços de Qualquer Natureza.
aprov ..do pelo Decrdo 0.0 208/70, de 28 de dezembro
de 1970,

.

, Eugênio Vílor Schmöckel, Prdeito Municipal de
jaraguá do Sul, Estado de Sanla Catarina, em exer

2 -' I biblioteca de ,lO milhões de dólares cicio, uso de suai Glribuiçõés, DecretA:

para cada cidade de 200000 habitantes nos Estados Art. 1.°) - Ficam incluídos o arligo 24 e seus pa-

Unidos, Grã-Bretanha e União SOlViética, rágrahn 1.0, 2.°, e 3.°, no Regulamento lIprovtldo
,

'. . '. _
'
pelo Decreto n,o 208/70, de 28 de dezembro de 1970,

'.

3 - ,1 uDlversldade de 60 mIlhoes de dólares' com 8' seguinle redação:
',ara cada uma, dessal cidades,. . .

Art. 24) - Sempre que se verificar mão de obra
. 4: - 1 automóvel de 2,000 dólares para cada com�ra�a de terceiros,

_ legalment� estabe�ecido ��
hmflia dos Estados Unid08, Grã Bretanha, França, mumcíplo, �Irll �resl!lçlJo de �ervlç<!s, sera permul
'Holanda, Bélgi'ca Lu�emburgo' Dina'marca e

da a deduçao do Imposto pag� por eSle..:
Noruega.

.'
.

" § 1.° - Para comprovaçao da mao de obra a

,

. ", ,que ,lJlude ê'ste Ilrligo, o contribuime deverá possuir
5 - Vencimento.8 d. 100000 profelils6rsl 8 livro de registro de eO!rada de mão de abril compra

100000 enfermeiros, a 3.000 dólares anuais durante da, conforme modêlo lIDexo. '

100 ano.. § 2 o) - As guias .. serem usadas par. o reco-

. .. .
Ihimenlo dêste' tuibuto, com abatim�nto do crédito

6 � Educaolo UDlVerl!lltárla. iratUlta para, consttlnte do livro de registro de mão de obra com
cada rapaz e moça dos Estados Unldol, entre 17. prada, serão as do modêlo anexo,
.. 21 ",n08. § 3 ° - Os cQolribuintes do impösto söbre

'.'
Eis OI dados ...•ão de estarrecer... e dizer- serviços de Qualquer nalureza que não tenham movi

se ,qu.e todo é8se dinheiro foi ga8to em 4 anu8 m�nlo a registrllr, deverão apresentar suas iuias nos

por homens que se dizem civilizados e deienvol- prazos estipulados pelo art 12 - II, do regulameoto
'vido,s, foi gasto para S8 autod.estruirem, concen. aprovado pelo Decreto D.O 208/70, de 28 de dezembro

traD�o i�terê8ses para elpalharem, em contrapartida, de 1970.
' .

a mU'Iérla., a fo�e 'e a desgraça. . .

Arf. 2.°) ..
,
este decreto entrará em vigor na

data de sua publtcação. revogadas, as disposições em
contrário.

o" Palácio da Prefeitura Municiplil de Jaraguá do
Sul, 30 de setembrO de 1971. r

,

Eugênio Vítor Schmöckel
Prefeifd Municlpal, em exercício

Nesfa Diretoria de / Expediente, Educação e

Assistência Social, foi publicado o presen,te decreto,
lJ08 30 dias do mês de setembro de 1971,'

-

joio' Malhids' Verbinenn - Diretor

A disponibilidade hipotética dêsse
resultaria nos seguintes beneficios;

.

1 - 1 casa de 16.000 dólareR para cada fami
lia d08 �8tad08 Unidos, da Grã-Bretanha, 4a França,
41a Bélgica. da Espanha e Portugal.

'

Receila Federal
Toda Pessoa Juridica é Obrigada a Apresentar

Declaração de Rendimentos
A Delegacia da R�ceita Federal de Joinville,

através de sua Assessoria de Relaçõe8' P,ública'
comunica que, à semelhança do ano passadO,
também 'êste aoo levará a efeito a "Operaç�o
Pessoa8 Juridicas' Omissas'� e, para tanto altirtâ

que, estão obrigadas a apreséntar declaracão
de rendimentos tÔdas as pt-ss,oas Ju��di�a8, \

de

direito privado domiciliadas no Pais, .. 18e;nt88 ou

não' do pagameoto do impôsto de renda, �es�o
as firmas que 'não p08suem livro8 de escrIta f.,·
cal e récolbem o ICM por e8tim�tiva.

Diante de dados tAo alarmant8s, nós, do Lions.
que pregamos, pelo conteúdo do seu acró8tico -

Liberdade - Inte'ligência � Ordem - Nacianali
dade - Serviço, diante, sobretUdO, do aRtagonismo
que 08 tarmol GURREU, e PAZ representam, fa
zem08 nossa8 as sábias palavras da filolofia retó-
rica de Cicero:

.

"Preferiri. a, paz mai8 ioJuata à mai, Justa das
luerras,", '

'

Representaçã,o ..

Elemento residente em, CURITIBA,
'registrado no CORE' do PR., d�sej a re

presentar firmas desta c�da�e n�quéla
OAPITAL à base de cotDJ,ssoes.. Favor

I �rigir;;'�x.a�O��;l.����::B:1V
..

rARAN�
_-

Cr$ 160�OO mensais �

Estamos concluindo· o segundo grupo
Inscreva-se imediatamente para pa�ticipar f:tinda.desta série t

Consórcio Jaraguá' VeículOS
FUSCÃO

I
'
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