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. fiIl ton iO' aa r105 IARAGuA V!�CULOS.. llalfdls di GummkbB Contadores pedem
fala' o'-o' 1"t"O'ß'g'ressc � iQ1POrlaQI.'�r��GJ�� Debutante�· Organização .

p a ra\;i gua Veícelos S.A., reven

d 1971
' ,

/ ., dedores, dos a f. a m a dos e' -.
-

," '

Tendo em víste recente 'circunstanciado oficie, in veículos' da línha VW, N' M
- '. , .'

pronunclemenro do Sena- formando sôbre as Impor- inaugurou sábado pessado OVOS UnlClplOSdor Antonio .Carlos Kon- tentes óbrss do Vale do as suas novas instalações, Realiza-se hoje à noite
(

.des. Reis, no Senado Fe- "i1jaf.' O ofício foi lido em sitas à Av. Mal, Deodoro o tradicional Baile das
l

deral, sôbre o problema plenário ínteraudo os .da Fonseca 0.° 930. A ce Debutantes, o ponto alto Duzentos . e sessenta A Assoetação Brasileira
da construçãe etos barra Anais d� Senado Üa Re- remônte inaugural teve lu do movimento soelal da contadores munícípaís, de coatadores Municipais,
gens de regulerlzeção dos pública, por onde, certá

.

gar, às 17 horas, �om ii vizinha cidade de Guara- reunidos em assembléia sociedade de caráter

cursos dos rios hajaí Açú mente, chegeré ao conhe pres�nçéil dlls a�IOr!dade.s mirim. O, evento terá lu- geral no Rio de Janeiro técníeo-edueatívo, cultu
e ltejaí-Mlrirn, o ilustre cimento do povo de ôra, I,?cals. dos munleíplos VI- gar .nos salões de festa para fundaç'ão da AS8o- ral e profissional, foi

�presenlante cétartnense Catarina. ztnhos e da Volkswagen do Clube·, Guarami- ci,ção Brasíleiea de criada ne dia 12 último;
recebeu do Ministro do I . ; �o Brestl." Or�nd� messe rense, reunindo 'meninas Contadores ./ Municipais por iniciativa do Instituto
Intertor Costa Cavalcanti

. AlOda quando da' reell- popular alí compareceu, moças de Guaramirim e - ABCM. votaram por Brasileiro d. Administr6-
, ,

zeçäo dos XII jogos Aber-' percorrendo as ínsteleções Jaraguá do. Sul. As unanimidade um memo- ção Municipal -- lBAM,
tos de Santéil Catarina, da emprêsa, exemtnando debutantes escolheram a ríal ao Mlniltro da Jus- com a finalidade de con-

ocupou a tribuna, pare dar os diversos eepéclmes de Senhora Lacyr R08B �é tiç�, Sr. ,Alfredo Buzaid, gregar OB contadores
conhecimente : aos seus veículos expostos em seus Bem! espôsa do Prefeíto sugerindo 'medidas para municipais do Brasil.
peres, a crescente, 'perncl- amplos salões .. Além do Psulíne (je Bem, que no ,disoipliDB'r a criação de Promoverá a· ABCM o
pação dos municípios CH- dtreror-presrdeme da Jara sába�o pessado oíececeu uovos Municípioa. intercâmbio de opiniões,

Dia �g do correnre trens- tartnenses, ne maior f�sla guá v e í c u los S.A., sr. um. fino '.coquetel em sua Uma,'o r g a ni 2í a ç ã o técnicas EI experiências 1

correu. o Dia do Funcio do Esporte e da juventude Rolli Bruch, usaram da resldêncís.
, á,dministrativa minima profissionais, visando ao

B�lismo ��blico; O Pre- da terra barriga-verde. O palavra o Repre,senlqrHe As meninas moça.8 que incluindo o contador o desenvolvimento pessoal
feíto Munlcípel, atendendo seu oportuno discurso da Volkswagen e o sr. serão apre8entadas á seeretärie fit o tesoureiro da numerosa classe.
BC) significado da d.�tã, 'eche-se publicado no Dté (Jrefeilo Hans G e � h lJ r d sociedade guaramtrense. além dOll chefes do�
decretou ponto facul!iUlvo, rio do Congresso (Seção M�yer. O aco�!eclmento s � OI a 8 �e g ui. n t.es: prinaipáis lIerviçol mu-. Etá no 'Plano de traba
homenageando, essrm, os II) do dia 22 do corrente. fOI regado de comes e· ElIane Natah Fadl, fIlha nici-pai. estão entre 08 lho da nova entidade a

de d i'c li dos funcionários
'

bebes", segundo o gentil do
.. srr Pedro G.aris e DOVOS r�qui8itós iugeri- publicação de um boletim

muniçi'pais. Á Doite, no convite que nos foi trans· Neide Dunke FodI, natu- d08 no memorial da mensal, 8 promoção, no
Restaurante Marabã, reu milido. Apresentámos à ra� de ,�ar�guá �o �ul; Assooiação. Visam com primeiro semettrá de-
niram·se ,os funcionários, Correio do_Povo jarllgu� Veículos· S.A. os Ellzete MarIa KleID, fllha a sugostão a colabórar 1972. do ,1.0 Congresso
,em IlJuto janlar, t1I que um Jornal a \ nossos cumprimenlos, com ds �II. 08,:aldo .� �

ij'sJ;ne- n,08 estudos que se de Nacional de Oontadores
compa�eceram o Prefeito, SerViço dq POVO VOIOS de constllnte pro" ralda KI@ID, na._tural de senvolvem DO Ministério MunÍ-eipais 8 a organiza-

. Vice :e demais autoridar!ies. • ,res,o. .' .Jar�guá d� S!l!; Jre,ne d,. JUlltiç� p�ra ,?utorga ç'ão 48 cursos de oon-

_======_=_========�=�===_===�=��� TDm��j-I�8 aa�. �m��odoMn�clpfu.�mhd&. K
. Vva. 'Inês Tombosi. natu,.'

.

r ai de Gll a ,r a lÍl i r i m;
Karin Mariana Hufenu@s
8ler, filha do sr Dr. Die- Ftrich e Renata Hufenuess-

,

ler, natural de Jarag,uá
do Sul, Luiza Helena
Taranto, filha Ido 8r., Al 3a,-f.eira próxlima/trans- verdadeiro suplício. Hoja

"I berto e Ivo.ne Taranto, correrá o dia consagrado feHzmente�_ gl!'8Ç8,S a' cla-
o natural de Jaraguá do aos mortos. Tôdos 08,anos riv,idêllcia dO n06SO. Pre�

, Sul; Marli Vacaro, filha o dia de finados·traz para feito. 'os qoe procorarem

,

do sr. Gue'rino e· Ne1sí os campos santos, grande o Cemitério Municipal, ji
Ganzer Vacaro, natural número 'de pessôas q oe poderão gozar dê"S9 con
de" Passo' Fundo RS; alí vão prestar UIDa ho· forto Identicamente acon"
RHa de Cá8sia Zonts, menagem' a08 que jli par- tece com os cemitério' da
filha do sr. W,almor e tiram de.ta vida terrena. Es' r li d 8 Franeisco de

Irnolda Zonta, natural de Os ciunitários cobrem-se Paula e da Barra do Rio

Rodeio; Silvia Inês Maf de flôres, atestando o re- Cerro. Senhoras em sua

'fezzolli" filha do sr. Júlio conhecimento que os vi- maioria 8,1, aIl'umas - de '"

e Agnese ,Maffezzolli, vos tem para cCJm OB S'908 certa idade, tinham qqe
n�.turid dá Rio Negro·PR; queridos mortos. No COl'- carregar a ág� para a

Sandra Aparecida de rente ano,' o nosso Cemi limpesa dos jazigos, por
Souza, filhtà do sr.lrineu tério Municipal, apresenta extensas áreas. A mani-
e Eriea d� Souza, natu- uma oonsiderável meJho eipalidade, reconheoendo
ral de Jaraguá do Sul; ria. A principal tia de a necessidads damelhoria,
Valdh'ia Grützmacber, aceS80, à rua Cêl. Procó- fez construir nos mencio-'

... filha de Norival e Herei pio Gomes de Oliveira" nados cemitár�oB tomadas
\

lia Grützmacher, natural apresenta se
r totalmente de águ que vem facilitar

de Guaramirim e Wali calçada à paralelepípedO. o 'atendimento, manoten

Dóuprawa, filha do sr. Uma velha aspiração dos ção e construção -dos
Franci,sco e Margarida que tem algum jazigo na túmulos.

, ,

Doubraw8, natural de l!o�sa/prin�ipal necrópole" Esta, fôlha- associ.·,se, li
Gua.ramirim. I

POlS, OI dIas de chl:lfa e homenagens q�. se pres·
Á8 debutantes de 1971 OB de illtenso .alpr, tran8� tar pela pastagem do dia

08 comprimentos de8t� formnam, a romaria em de finado•.
fOlha, "

-------------------------------------------

DIA DO FUNCIONALISMO
PÚBLICO

Nosso
.

Diretor comp�eta (50 anos
Atentos à relevância, que o fato

proporciona. êste registro se impõe
como 'esl�mllDho, de homenagem
àquele que, em I!!ôbre ser o 0015110
diretor, é, ineontestheJmente, pelàs
soas qualidades e

....

pela sua exp'res'
säo social, '"uma das figuras Jmais
proeminentes da sociedade jara
guaen(9.

I I

A homenagem, 'na Bua própria
essência de verdade e de sinceri
,daàe,_ en�olve um aspecto assaz

desvanecedor Rata quem priva dà
amizade de Eugênio Schmöckel: o

, nosso amigo completa 50 anos de /

uma' exislêi1cia, que, nas suas natu

rais, encruzilhadas, nos permite ver,
I -, ,

na tela retrospeotifa' do pusaao" a

projeç�o de algum que, oom pel'lsis
tência, com o aho espírito do dever

cumpri'do, malgrado as encruzilha
das, abriu e percorreu sha própria
astrarJ a para a tingir ,,- estágio em

qoe hoje se situa. '

E neste estágio de sua vida,
qu� atin�e o 50.0 'delIrau, o" n08SO

aDlversarIaale encontra 'ra�09s 80·

bdjas par� se sentir feliz e realiza·'
do, grSQ3Ill à soa �ul,tora e âo sell

dinamismo. Caráter íntegro, figura
ímpar, profisBional capaz, profestor
abalizado, jornalista experiente, po
litico perspicu, coração magnâuimo
CI) ardente, Yice-prefeito oom largo,
descortino administrativo, ,Eugêni.
Schmöckel re,eloú-se um extraor- ; . E êste olhar, elUa tOl, esta
dinário homem de govêrno nali! vê- simplicidade, esta nobrezâ se aliam
zes em qoe foi convocado para, DO harmônicamC!!nte li suas qualidades Os' alun08 do Técnico
exercício do cargo- de pre.feito Bubs- de homem e de alma, qualidade. Contábil de Corupá, e,stão

,

titoir o chefe do executivo faragua- qoe têm no tempo o seu mais fiel programando, um baile
, ense. "

. l'"tra�o, da mesma forma que o b,enefioiente, intitulado
Não bastassem IlB naturais seu valor pessoal teDi na I,)ersouali- "Uma Noite,Cigana""a ter

preQcupações que o en�ol'em oomo dada o Beu mais poro reflexo. lugar no dia-6 de Novem
profissional e, como político, o nOS80 'Por tudo isso, Eugênio Sehmö-. bro de 1971, no Salão Ati-
homenageado é sempre'figura obri- ckel, DO próximo dia 2, data do heo radores. O acontecimento
gatória em tedos oa aconteeimentos natalício, deveri receber 0- tributo' social ��rá abrilha'ntado
socia'is e promocionais enfoltendo 'de homenagem que seus amigos e 'pelo Conjunto Vogal e
nossa cidade; sua contribuição para , faDljJiares lhe haverão de renqer, Instrumental; MO D E RN
proj'etar o 'Dome de Jara.goâ tem da mesma forma que, por êste m�io, TROPICAL BAND. O-tra-
sido um·a cónstant9, voltado que o abraçamos efusif8IQente, almejam·,' je será típica ou 'e8port�.
elllt' de corpo e alma para os ahos do-lhe veuturu nes', seu 50,0 ani- Silmara Sou8a 'e Márcia
iI?terês8e� da telrra que 'tem por ,er�ário.

'

I Körner" são as r,espónsá-
"===========/=======================� vei'8,pela divulgação.

. '"

adoção. da qual tãnto se envaidece.
t'<, Pela ,�vência -e convivência obm,
nosso homenageado, conhecem08 8

al>reridemos a admirar nêie oma

personalidarle marcaute, estigmati
zada com o carismã de' uma alma
afogueada e, nebre, em qlle à no

breza de porte e�clui a
J

familiari
dade, a simplicid'ade de gestos en

oobre ,o combatent�, a voz 'persua
siv. estimula e tra,balho, o olhar
penetrante determina as ordens.

\

Sábado, 30 de Outubro de 1971 - N.o 2.6i6
Fundado em 1878

Erpaneipado em 19�4

•

I n os

,

U�a NoiteDia. ,do
CIgana, '.

_

Comerciário

/

Transcorre �m data de comprar ufrlidades, Nos
hoje o dia consa,grado aos lInos anferiores, dedicdva
comerciários. A i.nstiluiç�o se maio expediente para

L

do Dia do Comerciário homenagear o comerciário.
deu ae' para J preslar uma ;No pres-enle, ano, o dia
mereci�a homenagem aos cC§i num. sqbllJio quando,
�mpregados 'no comércio: obrigaiõrillmenfe, o comér
Graças ás habilidaqes ,dos cio fecha ao ,bater das 12
comerciários, 88 emprêsas horas. Parabeos 80S c.

comerciais se desenvolvem merclários, 'por lIcasião da
e �rogride�. t o r n\� o d o I passagem de tão sigoifi-
mais agradavel o ato de caliva dala. -

\

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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" "
c::-c::ac>�c:::>c::::rc::::::- RegistrQ' �i�.iI Edital�. 7 ..

829 de 21/10/71' COIUni�lde (uafaúliel lolfierUIB dê 10rBDud do SulCORMIO 00 POUO M.' I D'A 5 Aures Müller Grubba, Cticiäl Hilario Schulz e ,

,.

. '. , .

'

======,=====' JJJ" do Registro Civil do r.Dis- Ruth Kranke I'
"'" AssembleIa Geral Extraordiaâria

fundação: ffttu':...!"uller - 1919
,

-, trito (da Comarca de [araguá Ele, brasileiro. solteiro, São convocados todos os membros da Oomu- 1

_ .

'

.

Frutlle,.. e, O,,,a ...ent.l, do Sul Estado de Santa la,nador. nascido em Ja- Di.d.ade Evangélica L,u.thera,oa" d,.e Jaraguá do SU'I,Empresa JornahstIca �C" B'l .

"Correio do Povo" Uda. Laranjeiras, Pecegueíros, ,abnna, I
rasu, raguá do Sul, domiciliado de 'acôrdo' com o ArtIgo 36.0 IV de seus estatutos

- 1971 - Kakiseiros, Macieiras, Ja- Faz aber que' comparece- e residente em Rio Cêrro, pa�a a Assembléia Geral Extraordinária' a re8li�
I Diretor . ' botícabeíras, etc. Roseiras rarn no cartório exibindo os neste distrito, filho I de zar se ne dia 14 de Novembro de 1971: às oito'
Eugênio y� Sehmõckel Dahlias, Càmélias, Ooni- documentos exigidos pela lei AI\lino' Schulz e Ema horas da manhã, no seu salão, à Rua Professôra

ÀSSINATÚRA:
.

feras"Palmelras, eto., etc. �fi'm de _/e habilitarem para Hohr Schulz. J Estéría Lenzi Frledrích, afim ds deliberarem sõbre
<: casar-se:

'

Ela, brasileira, solteira, a aegulnte ordem do día:
,

Anual .. . . -Cr$ 10,00 I ')_
"

dI. '.'
'

id J I E d C t .I "DSemestre . . • CrI' 5,20 PECAM UATÁLOGO Edital n. 7.824 der20/10/71 ome,s'lC3, naSCI' a ��. a- 1- xame as on as aa : Ireterís: _

Avulso • • '.' e-s 0,20 O
',' 'ralua do Sul, domiciliada Ir- Aprovação de um plano (je sa�e'amento'

Número, atrasado Cri 0.22 IúUSTRAD Raimunde Piske e' e residente em Rio Alma, III - Assunto de Interesse da Comunjdade�
Edeltrudes Stein neste ,distrito, filha de ,}araguá do Sul, em 27 de outubro de t 971

Ele. braaileire, solteiro, Ari Krenke e Leuehen Por ordem do Presidente da Comunidade
.

músico, naseiao em Jars- Persch Krenke. Ewaldo H. Boss, Secretário
,

,

guá do Sul, domiciliado Edital n. 7.830 de 25/,10/71
------.---- o:::::::><:::>�=::::>c:::::::..i:::::::=o a' residente em Trss Rios ,,,'

do Norte, neste. distrito, Sebastião Kroll da Maia e Industria I Textil Jarita". S.A.filho de Alfonso Piska e Margarida Vierhellar,' \' I

Laura Wallow Piske. Ele, brasileiro. solteiro, "j CGC (MF) o o 84430:610/001========-='! Ela, brasileira,'. solteira, operano, nascido em Assembléia Geral OrdináriaDia 02 balconista, nascida' em Campo Alegre, neste Es' Edital de Oonvocacäo
'

- O sr. Bugênio Vitor Jarflguà DO Sul, domici tado, dominíliado e resi- Y

Fase'YYIJ anos hoie ,Schmöckel, diretor � do liada e residente à 'Rua dente em São Bento do Ficam convidados '08 srs, acionistas para uma
-- O jovem G e r a l d o Jornal "e o R R E I O.. D,O Presidente Epitacio Pes SIllI, neste, E�tado, filho assembléia geral ordinária, a réallzer-se em

Sehrosder, n�sta cidade; POVO""Desta cidade; S08, nesta cidade, filha de de JoaqíÍim Graeiliaao Itapocuzinho, município de Jaraguá do-Sul, Às
- o sr. Paulo Leõííi, - a sra. Ruth Lemke, Atelpert Leopoldo Stein da Maia e Ede,irg�m 08,00 horas, do día-, 27 de .nçvembro de 1971, em

em Itapocuzi·oho;'
.

espôsa do sr. Alvino Lem- 8 Clara Lsithold, Stein. Kroll. ,

sua séde social, com a seguinte Ordem do Di�:
- a sra. EdÜh, tlspôsa ke,. em Rio da Luz Vi

Edital n. 7825 de 20/1, 0/71 . El�, �ruileiÍ'a,. solteira, 8) -,/ Exeme.idíscussão e votação do rela,tório,'
do sr..Erich Ehlert, em tór.la. •

,', 'domestica, naseída em balan_9o, e parecer do conselho fiscal, inclusive
Blumenau;

,

Dia 03 yalmir de Oliveira e Jaraguá do Sul, domiei- cents encerrada em 31 de agõsto de 1971.
_ a sra./Frid�, espôsa Cacilda 'Fagundes líada e residente ä. Rua b) - Eleição do conselho flseal para .o exer-

dó sr. Will y Mahnke, - A sra. IV0':le,. espö- Ele. brasileiro, solteiro, Vitor Rosemberg, nesta cicio 1971/1972,
nesta cidade; sa d.o sr. F�snclsco Got· barbeiro, naseido, em cidade. filha de Henriqu'e c) - Assunto de interêsS9. da_ s.o�iedade.,

- o sr. An t ô n i o M. tardI, em RI? d? Sul; 'Guaratuba, Estado do Vierheller e Gertrudes AVISO -, Acham-se à dH�poslçao d08 srs.

Gorrêa, em Joinville;. - o sr. SergIO Thom· Pa'raná, domiciliado e Tiroler Vierheller. _' acionistas, na séde social, 08 documentos a ,que
...:: ,lie sra. Erna Colin sen, em Blumenau;

. ,resideiHe em Vila Baepen-
,,' s,e refere o art. 991 do decreto-lei n,o 2.627 de 26

\ M-�hfud, nesta cidade; - a �ra. Wally MeIer, di, neste distrito, filho de
Edital n. 7.831 de 25/10/71 de setembro pe 1940, . {,

....,.. a menina !:"ucia nesta CJdade; Ageoor de Oli'eira e Odando Cordeiro de Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, '1'8. de outub�o
Beatriz, filba_ do sr. Nes- ,- o, sr. Walter Meier, Al'a,ide Carvalho. \ Souz.a e de 1971.

,.

j

•

tor Padri, nesta cidade. 'residtmte no Paraná: Iracema Zap'ellini João LUOlO da Costa, Diretor Comercial
Eta, brasileira, solteira,

'lila'" n1.
-

_ o Sf. Maurício Hélio industriária, tl,ascida em EI", breaSI'lsI'rO, solteJ'r'o,.I!. ",em anos. ama na.. de Almeid'a, em Lapa-PR; -"

- O sr. J:l.l,car�o ,Krat� _ 0, jovßm Humberto Jaraguá do Sul. domici- operário, B8�cido em Ja'
"zer, ne8ta Cidade,

. Paulo Bortolini, em La,
IÚldá e residente em Ri- raguá do Sul, 'domicilia-;

- o sr. Nelso:o �ar�la; pa·PR.
beirão Molha, neste dis- do e residente em Ilha

,
- o sr. JuraCl Rlbeuo;

" trito, filha de. M�noe� da Figueira, neste rlistri-
,- o sr. Ildo da çosta,' .Dia 04 Fagílnde.s e Izabel de to, filho de Luiz Cordei�

em São .Francis�o do Sul; _ O sr. Aloisio Toma.
- SOUZIlI. ro de Souza e Evelina

_._ o lovern E�H�za�.d08 se1li; ,
Edital""' .17.826'de 20'10/71 Oec�sler de �Q,uza. _

Santos, em �8rlbaldJ�. . _ o srl Félix Scheller,
n
,.'

. Ela, braSIleIra, "loIteua"
_ a sra. �era M. Ha,- em Ca'mbé-PR;

Jeão\ADtonid�áceà'öa' Ico�tureírâ, na�ci'da em I

,ake, nesta CIdade.
J
_ o sr. L e o poIl! o

Maria Trisotto 'Massarandubs, neSte Es.:' ,Prêço de Fábrica. Faturamento Direto
D· O /1 Seh t 'G'b ld" ,

Ele. brasileiro, rolteiro. tado, domioiliada e resi, d'" Pro'pria Fa'brica�a 1 1
,

' war z, em arI' a
.
1, , dente' em Vila Lenzi,

IK

;- O sr. Emílio Silv�, - a sr�. Marlene M.els, operário, nascido em
neste distrito, filha de Y I S I T E - NOS.

nesta cidade; �e� JOf8tmg, nesta clda- �:��g:ár:s�d�:�� .�:m�c�: ROdolfoZappellini,eEd'ir. ----- -----._-,
- a sra. Maria Ceza- a, '

geb Goklinski. '
.

rina dos' Sant08. espôsa . -.0 j?ve� Mar. c o s ragoá Esquerdo, nefte Cert.·f.·cado E'xtrav,·adodo sr. João Maria dos ValdIr Glrolla, funCIOná· distriU), filho de Anton�o Edital n. 7$l2 de 26/10/01
.

,-
Santos' , rio de A Comercial.

- João Macedo e Mana
Renato Oestereich e'. MARQUARDT S. A Ind. de Malhas, com séde

- a' s..ra.' Ana, espÔsa, Dia 05 '

"Coelho Ma�e�o. -

" Erica Karsten à ,Rua Walter Marquardt, oesta cidadé de Jaraguá
do sr. -'José Scheuer, em I 'I' El� l?fßsIlelra, .solteua. do Sul, SC, declara para os devidos fins que foi
tTaraguá 84; / - O sr. JQão Lyra, em domestlC�, ,nasCIda em Ele, brasileiro, solteiro. t.lxtraviado o Certificado do veiculo marca Sedan
--, a srta. \Jris Mohr, Guaramirim;" , Jaraguá do Sul. domici- lavrado:", nascido em Ja- Volkswagen. ano 1971, ·côr Branelt Satus, motor

I nesta cidade: - o: sr. Erwino Men-e.· liada e r!,!sidente em Säo raguá do Sul, domicilia, n.o BH-212,676. cmassis BS, n.o 072502. Placa JS 0215 .

...... gotti, industrial nesta ci João, neste distrito. filhá do e residente em� Jara;. .

Jaraguá do Sul, 08 de outubro de 1971.
�

dllde; de ,Mariano -Trisotto é gui, 84, neste' distrito, .

MARQUARDT S.A. Ind. de Malhas,Correio do Povo
_ a sra. Wanda, espô- Carmela Mengarda Tri- filho de Rodolfo Oeste·

um- Jornal a 8a do sr. ,Irquino Dott: sotto: I '

reich e Friedti Schulz Oes·
Serviço 40 Povo rin5' nesta cidade. E I /

tereich
.... I _

.

ditaI n. 7.827 de 20 U) 71 Ela, brasileirà, solteira,
Nélcio Borck e doméstica,' nascida em

P.aula Ramthun 'Jaraguá do, Sul, domiei"

EI's, brasileiro, solteiro, lisda e residente em Ja,

operário, nascido em Ja- raguá, 84,. neste distrito,
raguá do Sul. domIcilia filba de Alfrtldo Ka.reten'
do 8 residente à', Rua e Wall y Ru e d I g e r

Jorge Czerniewciz, nesta 'Karsten, II .

cidade, filho de Albrecht Edital n.7.833 de 26/10/71
Borck 8. Maria - Pereira

G 'd

'

G h'Borck.
' UI o newuc e

Ela. brasileira, solteira. Iracema Kath
doméstica, nascida·' em' Ele, brasileiro, solteiro,
Jaraguá do· Sul, domici- lavrador, oascida em Ja
liada I residente nesta raguá do' Sul, domiciliado
cidade. filha de Artur e residente em Rio da

I Bamthun e Jilda Búsch Luz
, II, ne8te distrito,

Ramthan. filho de Alberto Gnewuch
e Francisca Kreutzfed

���----<I���'"
'

Editál n. 7.828 de 21/10/7.1 Gnewuch . \
,

João José Barbi e .

Ela, �ra.'sileira, .solteira, fn\r l-llll' n071 Ap' �'t1l\1Ul7l1\Maria 'Lldia Pallens doméstica, naSCIda

.ef!1! 1UJ �
,

'!1J ��
" ..J \111 ff., (ßl,

�araguá d? Sul, dOml�J . "'_� _..;;..... """:""""___
Ele, brasileiro, ,solteiro, hada e reSIdente em Rw .

.

t>perário, nascido em Gua· da Luz II, neste distrito, � ADVOGADO nos fÔros de )

f-

ramirim, n.este Estado, filha de Walfrido Kath e ) São Paulo':' Guanabara';. Estado do Rio d It
.

domiciliado e residente, Laura Jungton Kath. � Janei.ro - Brasília,

R,epres,entaça-O I neste distrito,. filho de I Processamentos perante quaisquer Mi..E para que ,éhegue ao 00· • fé . .

R
-

úbl'José, João B�rbi e Elisa nhecimento de todos mandei �
016tl rIOS, A.utarquH�8 e epartiçoes,PICas iElemento re,sidente em CURITIBA" Doarte BarbI. t d' 1 em geral. '

pa�sar o pr.@sen e e Ha ,que
registr8;do rio CORE do PR. desej a re-

El� .brasileira,.solteira, seJ:á publicado. pela impréll'sa , E s C r i t ó r i � CeD t raI í',
'I,

ipresentar firmas desta cidade �aquela 'domestIca, nasCIda, �� ,e .em cartório ond: será .) AveQida Franklin Roosevelt, 23 _ Grupo 303-
OAPITAL à base de comissões. Favor Jaraguá do Sul, domlCl ,ahxa,do durante 15 dIas .. Se ,e

'

(Fone: 52-1894)
I

,

dirigir-se ao Sr. A. J . .da SilVll. \ liada' e residente em Ilhß alguem souber de algum un- ( ,
'

,

'

'" da Fig,ueira, neste dis'rito, pedIljn�ntol acu�e-o para os i Z C. - 39
. -, ,

. Caixa Post�l, 1'398 filha de João Silvino finS legais. ..
\ \ 'L:IO

deI JaneIro
.' �'"

CURITIBA - PARANÁ Pellens e Maria Alves) AUREA MUL��R GRUSSA' Estado da GUMlABARA
"

________________
:
__ , ..: Siqueira Pellena. .

í OllClal �"""""'�C!I�
,

ENDERÊÇO:
Caixa' Postal, 19."

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

'Le()'i01do Seide!
- 'CORUPÃ _.

\

SOOIAIS

ADiversádos:
.

1 :

Condicionadores de Ar

'�A D ,M I R A L'n
I

, A melhor oportunidade de adquirí·lo no

seu Revendedor Exclusivo.
'''C0M:ÉRCIO E �IND�. BREITHAU�T S.A."

CONTADOR
Aulo Real

,�

de Gustavo Henschel

, Jaraguá Fabril S.A. em fas9· de expansão
está necessitsnd'o .um Contador Executivo, 09m
experiência nos setores:

,

Contabilidade Geral, Im,pôsto de' Renda.
, legislação em Geral e demais 'serviços ;stinen- \

tes ao cargo, além de marcante personalidade
e liderapça.

\ Os candidatos poderão apres�ntar .se para
entreVIsta no borádü dàs 9,00 as' 12.00 horas
diáriam.ente na sede da emprêsa. (r

Bóm Salário Inicial

Of " .
Allislstência De�tál'i8 Gratuita

eracemos. Semana de 5 dIas,

Otimo ambiente de, trabalho
Jaraguá Fabril S.A. - Ruai Jorge Czerniewicz,
590� Fone: 2168 '

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
I

Comunica aos seus'distintos freguêses e amigos,
que mudou se dd Rua Felipe Schmidt, pata as -

suas novtls ins:é1lllções à Rua Gumercindo da Sil,
va, 72 ,(penO do lIajara Tinis Clube), pára alender aio·
�a melhor você.

-

J
VENDE�-SE

Uól 'terreno à Rua Alcß,otara, no Bairro de Boa
Vis,ta, cj201,5m de frente 'e 45m. de fundos.

Informações à Rua São Paulo esquina c/a'Rua
Içaras,141 'em JOÍ'nville, com o s.r. Otte Melcbert
ou nesta Redação.

I

II

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

,) IMissa ,0'0 Jaraguá -

.

·e .X,u a
I

li Frei Aurélio Stulzer _ Niterói, RJ
y "

.

Por documentos da época consta que a igrejaO· Govêrno aceba de romer uma medida alte- Conversando com 'li filha foi repelindo, fora de pro- matriz começou a Iuaeíonar 'no 1.0 domingo ao
mente louvaveh proibir li iniciação sexual nG8 esco- pÓsifo a palavra puberdade. Disse tantas vezes que mês de novembro de 1914, embora estivesse emlas. Lei provldênciel que veio bem' l! rernpo. Os abu afinal II menina perguntou: ó que é isto, uberdade? regime de construção. .'aos já estavam exigindo, uma providência. Alguns - Tu não sabe? enrão a mãe vai te explicar. Recordo-me daqueles rempost.educadores ou pseudo -educedores pensavam que sal- C�m o talo próprio das mães contou o que iria A miS8s dos brasileiros era às dez horas, dos, variam o Brasil com a tal de educação virgula-sexual. sceutecer e as ceuteles que deveria tomar. alemães, às sete. Não havia .porém discriminação .......,Delxar então as crianças na ignorância? Mamãe quando vai ser isto? A presse' era: missa dos al�mãest prática e cantí- '

Permitam-me responder com outra pergunta: -Pode ser no fim do ano ou "nc princípio do
cos em alemiif; missa dos brasileiros, pl"ática em

. - Haverá de fato esta ignorância? Não estamos outro, d gente não sebe. português. Domingo de comunhão, no jejum euca- ,vendo '8 todo momento os adultos alarmados com os -ERlão quando acontecer eu conto. rístíco rigoroso da época, íamos à Ia. míssa. Ass,imconheçtrnenjos e com as pergunlas descabidas. das 'Estava aberto o' caminho da. conflança entre faziam todos.
,crianças. Não estamos esstsundo uma psicose do' mãe e filha. Sem a confiança na�a é possível.

\ Um companheiro de Três Rios J
_ não mesexo? Os comunistas pere propagar as sues netesres É escusado dizer, que a �ae deve. estar prepa- lembro O nome, e sempre associo ao Xavier. daiMias procuram acabar com e reHiião e não há meio rada para respo�der as per�u!lta� e ,resolver _outros pá virada e chítre Iurado que era dos Três Ríes,mais eücez para isto é estimular OI, desmandes do problemas A cnança que fOI incieda pela, mae com

mas não foi o Xavier __ passando I!o .casa do An
sexo.

.' _

respeito e temor de Deus fica imunizada centre as
gelo Píazera me dizia: «Os' padres estão nos cas-'Deixar .s crianças ne ifnorância não adianta, investidas malicios(is.�

. tigando. A mísse da hora .do cslor é para nós
como faziam nas' gerações ant.riores. Quanto mets Uma mãe desabrlds qu�rendo alertar a filha brastlelros.»mistérios fazem mail as crianças descobrem. O mls- centra alguma malandragem disse:

_ . Não havia porém cerimônia Bas suas palavras.térlo esumule-Ihee a curiosidade. Há uma única edu- S� te acontecer alguma cousa - nao disse o que Figura constante er" o velbo opapa Emmen--cedere pare esta maténa, principalmente para as me - eu te enforco no g'alh� de uma goiabeira. doerter, que conspicuamente, vinha com a bolsa
r ninll. - A MÃE. A educação em grupos é contrapro- A velhe é que deveria ser enforcada. Pena pela roxa de juntar, eimola,. na ponta dum; P�':1, comducenlé e nociva, prinCÍpalmenle em classes mísres. corde,...

"
. outra aínetínha

'

no fundo, do lado de fora, ttlíntando. A mentallaede e a educeção dos .elunos diferem' mui; .A. menina muito ínocen'e, ficou n�q�ela ,perpl�- para lembrar às obrigações dos fiéis. Isto tanto na
lO de um pare o outro. Para certos alUDOS nem é xidade ôe perguurasse levaria um eerrídão. Deveria missa dos alemães, como na milsa dos braeíleíros,·

bom falar rnelíciam tudo. ter dilo tudo. Quando econteceu 0 que fatalmente
Outro, o velho e ptedoso Martini daquela' '.. Uma' rnentns quando chega a cerra idade, idade acontece a tôdas lJS meninas quando 'chega a jdade, tifa. Pai "duma gente muito boa, correta e piedosaque vena de uma pare a outra, tem, o direito de re- ê pobre da rnenlna instintivamente levou as maos ao

que viera da ilha do. Destêrro. Consta-me .que naceber da mãe .os esclarecimentos .neceasértos para o pescoço, como pitra protegê I� centra a corda. Louca familia há um padre. '

próprio govêrno. Esclarecimentos "tenro quanro" co- de vida não sabendo <? I que fa�er �em a que,:" recor- .

Eu gostava do velho Martins, porque �alavamo nas receitas de remédios. A, fórmula certa é a rer meteu·se dentro d'agua ale iJ' cmtura, ,HoJe, casa· com 8S crianças, com muito carinho" Era meu.dos fra.(1ceze!: tout court mais luol dire. (CurIo rilas d.a e com filhos, lI�nda sofr� as conseq,u�ncias. Já �ez amigo. '
'

tudo dito) Não espichar a conversa. Pode haver .mor numerosas operaçoes. Chega a ler odlo da mae�
. De livrol de missa, entre c.�ecismos. biblia 8bidez CUidado com a i,ntuição da criönça, mais uma Tam,bém!..

.._ . ,devocionários. estavam08, em .casa, bem prpvidos.vez cuidado. Ela cheira q.ue ii mãe, o mestre ou se-
.

Um 'reljgioso_. n�ma aula d� reh�lao, dIsse as
Havia _ eu pos8uia 'um -:- o eàtecisD,lo capa.ama-)

ja' quem for gosta do 85sunlo,) A pessoa deve ter do· menmas que a mae e ,que devera enSlDlr o que pre reja escura do Pe. Top'p. O velho Martins cpblçava.

minio emocional e mui·lo .equllíbrio e deixar de lado cisam sab?r nesta idade. .....

comprá.lo.
'

a curiQsidade mfllsã. Tüdo êrro cometido nesta mll No dilJ seguinte, uma men'ina -inocente .

A razão? � que nêle figurava a bela' oraçãotéria fica gravado na criança. Cuidado também com como um querubim, veio muito contente dizer ao
para depois da benção do Santíssimo Sacramento:

as conversas perto das crianças. "Elas não enrendem". professor:
_ «Deus e Senhor Nosso» nio vendi. Considerava-oNão "entenjerioulas", dizem /015 clJsUdhanos. Enten-, ' �Agora eu sei o que vai me acontecer, a miJe

mais patrimônio da famllia. Martins a,dorava estadem mUÍln mais do que se pensa e também eSlão me expliCOU tudo. EI�achou bom q_ue eu .pergunlas- bela oração. M.uitos domingos havia bênção tambémmais att:nras do que julgamos. O diabo .esrá ali para se, ela já queria me explicar mas nao sabia como.
depoiR da última misss!'

,ajudar. A criança jamais esquecerá uma palavra 'mal- Há infelizmenle o falso pêjo "que,vem ötrapalha,r . :Ssses Martins (uns foram colegas na escolasã ouvida numa conversa desras. I / luEip. Há o falso pêjo para falar, com ,seriedade, aos do prof. Heleodoro Borges, outros companbeiros.Quando falar? Isto a mãe deve saber. Depende filhos. mas não ha pêjo em conversar dêscal'adamen, de assistir missa. Havia o _Quiliano) moravam nos)lo desenvol.\7ime'nto físico e mental da criança, do te e desbragadamenle com as comadres. Os filhos
fins da tira que leva s'eu nome e nos principios do

· ambienle em que vi,ve, -do clima. A ocasião mais quando �re:'lcidos reconstituirãh estas coovers,as e
�lécul,o o nome. de meu pai: Tira do �tU'lzer, por\

oportu�a é qua,odo elas / pergunr�m. Tôda pergunta saberão fazer um confronto das atitudes. Aí esta tal,
lhe pertencer�m os terrenos" e por !borar, recém-deve, ter urna resposta adequadà. Nunca c,orrer com vez li explicação de alguns recalques dos filhos.'
casado, à entrada, margens do rio Jliraguá. .

a criança. A confiançé,l uma vez perdida não se recuo Diga se ainda que esta iniciação deve ser feila
Dêsles Martins havia um ramo parente vizi-

pera 'mais. Urna crianca ouvindo cOJiIlentar que a rai- diante de Deus, em observância aos mandamentos e
nhando com êh�s� também oriundo da ilha de Santanha da Inglarerrli li. ter um filho (o. príncipe herdeiro) com vistlJS elevadas. Sublimar e não möliciar o sexo.
Catarina,' chamado M,rtim. Bem que os M&rtinsperguntou:'

'

Irmão Leão Magno companheiros procuravam me .explicar que êsse
- M('lmã� Cflmo é que a rait;lha sabe que vai ter

rn-����� Mal·tim. embora parente, não �e escrevia c'om «s»,
um filho? 'r, ' ,no fim. Igualmi;nte piedoso. ,

'

.\ -Pois ela tllmbém lê os iornais ... , ,� Dr. R.einoldQ'Mu._.1:' ' ,De fá!o,� o Ma.rtim sem «S,,.. devi� ser.'de ori'"\A mãe escapou pela' tangente, a resposta veio

I
_

'

i g�m germamca. Via se pela- fillonomla.. Não era,
pronta e aprop:-iadp jnira a idade da criança.' Cinco .If ADVOGA'DO II', �oreno, nem enxuto como seus parentes que tra-minutos depois nio .s.e lembrava mais. Se a mãe ti- � .

'

i
2:1am o «B ».vesse gag�ejado, enllödo e d�scoDversado su�sitaria / Nas mIssas do Ja1'8guá-Velho enc9ntravam.sedúvidas no espírito da criança.

'

\ Esoritório ao lado da Prefeitura 08 'conhecidos dos Três Rios, do Chico, de Paula.
Uma senhora que queria explicar alguma cousa J.ARAGUÁ DÓ SUL _

'

� �o ij.io Molha, dó Rio do Cerro e da TUa dos Mar,
para ö filha em idade de ser alertada, não sabia co- ,tiOS..
mo principiar. A falta de naturalidade estraga tudo. �

, .

'Dep.ois da missa o ponto de. Reunião era na

.=
.

__..:.._-----....:.._-.-_-_-__--_===============. padaria do Kluck, bem na fr@ntedoatualColégio------------------
.

II e Escola Normal Divina Providência. Jaraguá p�s-'I
N

'

I h
.

.

Ih
., A', " loluia ótimas· padarias: do Buhr, do Hübner, e lIe

II
'

O S t;n.�.. _I ..
D r am �� _ pê!r3

.

me or
,.

servir V()C� ., II ��:c��a�or_Pã�>não se passava ma). E gostoso

'II' AléÍn das novas

/

e modernas
I

instalações, mecânicos II
II treinadós na própri� Fábric�, f�rraII!entas esp.e�iais ,(mais II Receit� Federal
II' de 400) e "aquêle - atendimentq", veja o que aInda colo- II �acia����eefl:�ft� ::d!:iaç�:sJ:�b�:�:S ����l:�
II camos à sua disposição: II, nota com a seguinte informação:

\ II ',GARANTIA de 6 meses ou 10.000 km em todos os I II Universitários-Ierll fSlóoio
I

Ia Receita, fe�,eral," serviços e peças ap1ic�da,s em s�u VW; II. Com o fim de possibilitar o estágio de uni-
l II .PLANTÃO ,de emergência aos" sábados, à tarde, e U versitáriotl junto ao órgã!08 da ,Receita Federal,
II I h II b�in c?mo a parti�ipação e especialização de f�n-
I' domingos" pe a man ã:'

! I / II clOnárlos em semIDárlOs e cursos de �extençao,
" '_' SERVIÇOS NOTURNOS deIav a p ã:o e luprificapão I' intensificanäo o entrosamento Escola·Receita ;Fe-,

. y
-

Y deral foi, no dia 15 pp., sssinado convênio entreII '1 \ (enquanto VOQê descança nós cuidamos' do seu c�rrã(}!);, II a Superintendencia Regiooal da Receita Federal
I" .�"«� ••• e a,lém' disso tudo" lança agora o CARNET DE "da 9a.Região Fiscal e a FaculdadA de Economia
" II e Adm,inistração �a Universidade do Paraná.
" 'SELOS JARAGUA VEICULOS (descont.o de '-10% em II

, GOlD a celebração de tal coovênio os dois
li serviços e peças). Para ca,da Cr$ 30,00' de serVI,' 'lOS ou II órgãos terão oondições para. atingir uma das
II A II principais' áreas Estratégicas das' "Metal fi Bases

I' pe ç a s I aplicadas em seu weículo, pagas, à vistä,' voce II para a Ação do Govêrnü"., Assinaram os- , Convê-

" recebera' um, seAlo' r,epresentativo de Cr$ 3,00. Quando I' nios, respectiv;amente, pela Faculdade e pelo Cen-
tro de �studos e Pesquisas, 08 Drs. Alc�u Ribeiro

',', (completar o Carnet '(100 selos) vá. trocá-lo por acessórios, '

',', de Macedo e Professor Eloy da C uha Costa e

d
.

d l- Alh pela Receita Federal o Snr. Hélio Ma�zolli, Su-
n peça�, serviços ou outras merca orlas e sua lvre esco a.

II, perintenl!1ente da 9/ Região Fiscal. '

" c' ,I
"

.1 II,' II VEND E - S E
li '

J a rag u á Ve íc u los' S. A. II Um terreno à ,Rua' Alcântara, no Bairro de Boa
'U .

AV. MAL. DEODORO DA FOISBVA, 930 .;. Fone 2184_e 2189 li Vista, c/201,�m de frente e 45m. de fundos..
. " .,

'.
/' II Informações à Rua 'São Paulo esquina c/a,Rua

I
',' , .JARAGUÁ'DO SUL -, SANTA VATARI�A . Jl lçilr8s,t41eIÍ)Joinville,comosr.OttoMelche�t•'--�-----=-----_...:.._---.----:_.-------------'.-=-. o'u Belta Redação.�---....����___, ��.............�........---....--- �---.-..!!'....---.......,...........,.....,------.............,...,--- .... -

I

Educacão
IT ;.,

Velbo

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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SO W\AR E S FR U':·H ER
Relação dos alUDOS do Seminário
S. C. J., de Corupá, contemplados

"

. .' pêlo" S A S E, da Secretaria de
Ja, SQ wer es früher! Und ob es Heule ih dieser Kópí, sagte .die Frau. Und so ergl1ng es In jedem Ed

-

d E' t d d S tBeziehung anders .geworeen ist, darüber möge der Hause. Seift E!iervorrat schmolz bedenklich zusammen. ucaçao O s a, o e, an a
'verehrte Leset selbst entscheiden. Also hören wirl Da Aber noch nicht ein eínztges Pferd war er los. I Catarina com Cr$ 8250 (la. par-war der- Seppl un(d das Anneli jung verheiratet. Sie Am Morden des drínen Tages kehrte er bei einen:

I)
/, ,

hallen sich sehr g�roe, einer wäre für den Anderen Hause an von dessen' Bewohnern sie ihm 'in der ce a para custear parte de seus
durchs feuer gegangen. Sie hatten sozusagen tllls letzten Herberge gesagt hallen, dass si� ein vorbtldlí- ESTUDOSParadfes auf Erden. Aber wie' in der' Natur Sonnea- ehes Eheleben führten, Und wenn oi,rgends wo anders,

•

schein und Regen wechseln, so euch gleichermassen aber dort würde er bestimmt eln Pferd los. Nachdem
in der Ehe. Der Seppl stell re fest, dass seine Frllu der ôeppl sein Anliegen ein wenig zõgoéJfI vorgebracht
immer herschsüchrlzer wurde. Sie wollte immer dass halle, sélg�e die Frau:" Eine sonderbare Fróge! Dc�s Ademar' Feuser, Ademir Vicente Maestri, Adil�letzte Wor. haben. Und dàss wollte er auf keinen Fall versIeht. Sieb doch von sel�sl, dass, man ,de Mann in, son Alceu Sehaadt, Airton José Marchi, Ar,istidesdurchgehen Iasaen, Und so' wurde aus dem enfänglt allen Slü�k�n. g�hors.m sein muss. Ich bin �,�olz da Becker, 'Armando José Oosta, Carlos Roberto Leítís,chen Paradies so nach und nach eine klelne Hölle. �auf ,�as �ch m�lDen Mann gehorchen darf. 'Ie, und Celso Wasch, César Augusto Maleski, César JoséDer ôeppl hatte noch� gut in Erinnerung wie. ein Mann Ich bin nicht �lOqer sl?lz dereut, dass Ich. el,?e Frau Spengler, Dílson Tomio, Eugênio Pedr íní. Glademir

\ 50 unter, den Pantoffel seiner �rau gekommen war, habe, die mit wuklich 10 Allen gehorsem ISt, .sagle Slavíero, Henrique Valdeci Lenzi. Ildefonso Dalcedass sie ihn eines Abends kurzerlang beim Krögeo der Mann J B
. .

F
'

,.

.

"h
.

k
.

.

.. M' gío, não GDOmlDl ilho, Jorge Nivaldo Feldhaus.falsle und unter den Tisch warf. In diesem Moment Al,�o seid I r wir lích "unumsehra�kte� Her. I� José Ãngelo Tachíni, José Antônio Spengler, Joséstand gerade der Nachbar vor der Tür und hörre das Haus� ? , sagr�. der Seppl: Selbsverstandh�h, mel�n Roberto Alves, José Luiz Lira, Leonír JOJ:.'é MaesGepellter. Der Nechbar trat eía und sagte: "Nanu Herr.' Denn mochte Ich dl� He�rschaflen bllten mir tri, Luiz Albano Tamanínl, Luiz Carlos Floriani,Nachbar! Warum silzt Du denn unterm Tisch?". Da auf den Hof zu folgen um sl�h em Pferd auszusuchen. Luíz Besen Rocha, Nelso Luiz Gosta, Nieolau Oos
sagte er: "Wás geht Dieb das an. Ich bin d�h Herr Mann und Frau Wtlrtn. bereJsrert von der edlenRes ta.: Nillo José Bonaminí, Osmar João Pedrini, Vilsonim, Heus. Ich kenn doch wohl, strzten wo ich will" se. Der Mann haue seio Auge auf den -schwerzen José CostaDer .Nechbar erzählte dies narürllch seinen Freunden Wallach, Die frau auf die gnlUe Stufe, Beide Waren .

em Stammtlach. Darauf hin dichtere ein Witzbold ein leidenschaftliche ,Reiter. "Wiéwunderschöó würde die
, Segunda Se',rie

�

ASpolliied Guf den Pantoltelhelden fo'1gendermaaseo:' ôrute sich unter dem neuem Saftelieug ausmachen",
Nach der Melodie! Der Elefent das grOlse Tier, sagte die Frau. Der Mann aber bestand auf den sch- Adahni; Luiz Bonomini, AldiDO Aloisio Back,

Mein junges Weib das quält mich mit Sor�en Tag werzen Wallach. Im Handumdrehen war der beste Oanísío Simão Brentano, Célio José Weis, Dortval
und Nachtl Doch weil sie zerr und sauber ist, geb ich Streit im Gange. Was Fuhr die Frau Ihn schlteslich Wetzenmenu. Duleídio Luiz 'Bogo, Elói Orltnâo Ur
ihr immer nach! Doch weil sie zart und SAuber ist mit zorngerõreren Gestehr an, "Du willst die grduse nau, Ervino Selhorst, Evaldo Rocha, Fidelis Hell.
geb ich ihr immer nach. ; Slue�e nicht nehmen?". Nein! ôronerte der Mann "Aber mann, Francisco Colombi, Franctsco Valdir Hílles-

ich sage Díer, Du sollst". GUI, meine Liebe", erwíderte heim. Henrique Kuhnen, Henrique Rech, HilárioWenn ich einmal ins Wirtshaus geh, giebt sie der Mann, mir etnem scheuen 8.01'IDn'blick euf den 11.' J L LT h Id D·
.

I 4öl. �" ... u ADtu-DlO Koch,
.

oão @joemer, Jorge uís Tadeumir, a.se enge.. a IS
..

'. mir mb. ein .'-'pass .passiert, unfreíwrlltzen Zuhörer. "Wenn es sein muss". �o drí L
.

G h J é Af bd d h h f II O I S � ... ., ._, Ro rIgues, Jorge UlZ ase o, os' on80 We er,er ,nur oc o.'c I ge a. r, I a .�st mIr m� elo pa:;iS mysst "Ihr" mil einem Ei vorlieb nehmen fiel der Seppl José Diomar Delagoolo, JOlilé Ro'berto/Msba, Máriopasaiert, der m:r doch Dlchl gefallt."" 'ihm Ws Wort. Dl'tmil reichte er ihm aus �einem arg Savelli Marquiel, MaUridio Weber, Ofólmar João
Einst karn ich in :rnein Kämmerlein, da 5p,rang zusammengeschmolzenen Vorrat sein seltsames GJast. Vicentini, Paulo Roberto Gonçalves do Nascimento,

ein Stuzter raus. Ich aber packl und schmiss ihn raus', geschenk, und tenkle seio Gefährr. wieder &uf die Paulo Vick. Pedro Back, Renito Roque Hacktmhsar,
ich bin doch Herr im Haus. Ich aber packt und Löndstrasse. Aber jetzt kehrte er nirgends mehr an, Roque Denardin, Valriir Gregory, Valmir João Pa
schmiss ihn raus, ich bin doch Herr im IHaus. sondern fuhr sehnursrraks vor seio Hau�, WO ihn der loochi, Wilson Luiz Fachini.

. \ Valer �eioer Frilu in Empfang nahm. '-'Icb' sehe, ihr
Vor Eifersucbt packt ich mein Weib. Ich woll I seid keiDe� der Pfer�e au'f Eurer fllhrt losg�worden?"

sie schmeissen raus! Auch dieses komml mir freilich Ihr seid klüger gewesen". ge�land' der Seppl. "Ich
zu, ich bin doch Herr im Haus. Àuch dieses kommt babe eingesehen das keine der Basen im Land bes,
mir 'freilig zu, ich bin doch Herr im Haus. ser isl wie meine Frau auc'h und dass ich versucben

muss, wie sie nun einmal iSl, glücklich
-'
zu werden.

"Ihr lut gut d�ran'·.�l!Inlwortele ihm der l�benserf8hrene
Mano. Ihr könnt ruhig .ollch ihrer Pfeife lanzen. '-Aber
die Füsse müssl ihr so selzen,wie ihr wollt. Sie wird
Cilesaen ,niGht g.ewahr werd'en, und stolz auf ihre M�cht
schautn, Slall Eurer Beine zu achlen, Wenn ihr nach
diesen Rat handelt wie ich es seil meines Lebens
getap habe, so wird es Euch Beiden wohl ergehen.
"Ich werde es' versuchen", sagre, der Seppl. Und er

leb!e forlan glücklich und zufrieden, und nie mehr
hott ihn �ilIS Verlangen geplagl ,seine, Frau zurUckzu
geben, oder gar mil vier Pferden und hundert Eiern
im. Lande um'her ·zu kut�chieren. Ja, 50 war es EMSf

I
Ich aber zOll den Deckel - vor lind sprilchc Ich r

.

komm bitt raus. Dier will ick doch als Mann bewei
seDo DaU ick bin Herr im H.us. Dier will ick doch
als Maan beweiun. Datt ick biu Herr im Hilus.

Dieses Lied halle der Sepp! auch des öfteren
gehörl und dachte bei eich; Soweit darf es bei dir
iluf keio�D PiJll kommen. Uod u herrschte, trolz b�s
terr. Sonnenschei� drau.seo, oft Gewillerstil.,mung im
Hause, Es karn 'só weit, dass df!r Seppl, eine Geschäfts
reise vorschob und einca Tal1eí schnursIraks zu sei
nem Schwieg-ervlJter r�i8te uod diesem sein Leid klae.'le
und ihn zum' Schluss baf. er möchle so gu� seio und

,

"eine Tochter wi'edel' zurücknehmen.
Dieser ,hör te sich alles

I

mit der grösslell Iluhe
lIn und slgre dooo' lächelnd: Mein liebe:- �ohn! Ich

----........-----......-----.----

h�be einen Vorschlag .. Ich Jasse sofort 4 meiner bea-
• • •

ten Pferde vor den Welfen 8PGOn�n. Uud in einen JI-------- -----------nKorb lasse ien 100 Eier sammrln, und Riit dieser
II � . "���c�ta��hr:�u�������a�:� �:�r iir:nje���8�a'f:r:' �� li Escritório ,Jurídico Contábil "

lässr Du eio Pferd, und, wo die Frau das Zepter fUhrt, Jl II
; da lässt Du ein Ei. So�lten Dich auf diese Weise die " \ II
'-Pferde eher ausgehen wie die Rier, ,so bin ich bereit II Max Roberto Bornholdt It

, meine Tochter wieder Zurücknehmen. Und alle ihre
tI IIMittgifl soll Dein sein. SoUren dich aber die Eier eh�r
II Luiz Henrique da Silveira It·ausgehen ISO wirst Du ja wissen das alle anderen

Frauen auch nichl anders sind wie Deine. Und) deJ:- 11', . AD V O G'ADO S- II
weil Du über LlJnd fährst gehe ich zur meiner Tochler II II
und, leiSt� ihr Ges�lIschafr, Einverstaoden mein Soho?" II / "Der SePl'I wor einverslllnden un� fuhr gedao" 'I lll1T\\tTl\ 1T\\tn\MllN� tTl\� �r � 10) Ir A � 'Ikenschwer von dtlDnen ..Als er bei dem. 'ersten Hause

tI lUJ\UI lUJ\U'!Vll!� \UI\Ulu) � ß.�\UI�u)
IIauf die Klingel drückIe, hörle er wie die Frau des

.

E
a IW '" '/

MHauses in schrjlIen Ton nach ihren Mann' rief, er 'II . Contador It sc,orplao e a-m ea ç a, e m i nas
möge ml·1 'soforl nachsehen' wer da "draussen wäre II . 'II "

-Aber der Sel'pl warlete garnichI 80 lange bis der" Registro' de Firmas IPI n Demolição de cssas
Mziun kam. Er halle geoug gehört Er WUSSle wer II ,,_', II velhas, construção' de
hier �er Herr im Hau�e war. Legle ein Ei auf die

U Escritas Fiscais 'Imp. Renda 'I
retles subterranea8 de

Schwelle und fuhr weiler. AI8dann kehrte er in einem ,
I água e de energia eletrica focos localizados em di.

Geschäftshaus ein, wo zu gleich,r Zeit ein Reisender " Contabilidade ICM, II e canaUzação de corre. versos pontos da cidade,
eintrilt, der Silcheo verkaufen wO'IIre. 'IMoment mein II

.

/ II' gos estão trazendo de um C8S0 fatal foi reve-
Herr. ich muss erst mal, meine Frau fragen", :!Iagle II Defesas Fiscais INPS II volta a Belo Horizonte

lado, sem confirmaçãoder Geschäftsmllnn. Dass genügle den Seppl, kiJufle 11
'

'I uma amesça que parecia
echnel ein DUlzend Rasierpinsel und ein Dutzend

II
. FGTS II

difinitivamente afal!ltad,a: oficial. 'E' a primeira
Büstenhalter, legre ein Ei auf deo Tisch und fuhr

_
os escorpiões, O secre- vez, desde 1952, que a

Weiler. Die Büslenhalter gingen wie, warme Semmel. II Av Mal Deodoro 210 II tario de Saúde da Pre cidade enfrenta o proble-
.._ Abe'r die Ilasierpiqsel, Oh Weh! 'Ein Mann sagte: Aber " ..'. ,

, : ,II feitura atribui seu, apa· ma, que se revela mail/
lieb Frau, mein:.Rasierpins�1 fiall doch ,fast keioe HaareII' II recimento ao grande grav� nos bairro� Florelil·

,

,mehr, Aber dafur haSI du Ja ,auch umsomehr auf dem 0=========.==========0 numtlro de obras, enquan· ta e Renascença.
, .')

Nur sie verstaod ja keinen Spass. Sie nahm
dem 8esenstiel, und kehrt m.iI mir i'nl Hause rumm

und hit,be kriegl' Lch viel Und k�hrt mit mjr im Hause
rumm �od hiebe kriegl ich viel.

V.or Angst sprang ich in Kaslen reio' und guckt
mit'n Kopf heraus Auch diele St.lle ist doch mein,
ich bin doch Htrr im Heus. Auch diese Srel,le iSI doch
mein, ich bin doch �err im H.1us.

Prêço de Fábrica. Faturamento Direto
da Própria Fábrica'

-

V I S I T E - N O ,S.

Oll kam die FriJu Gevatterin, da rief meia Weib

",-g�schwing: Lieb Männekén komm doch heraus m_ein
liebes Kind. Lieb Männeken komm dpch herallB mein
liebes KiDd.

' ,

Condicionadores de Ar)

"A D M I R A, Ln
A' melhor oportunidade de adquiri-lo no

$eU Revendedor EJFclu�ivo.
.

"COM:ÉRCIO E IND. BREITHAUPT S.A.",
,

Primeira Série

\,

Seguada Série B
Adalberto Lanznaster, Adelar (Luiz Peripolli,

Adeli Nicolau Hoescher, Alcides -João Pavanello,
Alípio Weis, Amauri Carlos, Ullmaon, Ambrósio
José Dalcegio, Arno SeJhorst, Augustinho Schappo,
Bs,rnardo BODomini, Célso Luiz Nagd, Gésar Moa·
cyr Silva, Dorval Preti, Evaristo Kuhnen, Flávio
Cargoin, Flávio José Maestri,- Francisco Aquilino
Maestri, Franquinho' João Maestri, Jorge Nori Mar
mitt, José Antônio Fuchs, José Inácio Penz, Juarez
Zanghelini, Luiz Carlos Maestri, Luiz Carlos Zucco,
Mariano Weizenmann, Paulo AntÔnio Müller, Paulo
Roberto Maurici, ,Quiliano\' Pereira, Reneu Hachen·
haar, Vilson José· Oomandolli, Zulmar Carlos
Effting,

.

Ter.,ceira Série
Ada'Jto Luiz ChitoJina, Albino He.HmallD, Álvaro

Quintino Pereira, Antônio Colzaoi, Armi,ndo Boll,
Carlos Martinenghi, Elói José Schone, João Lou
renço Cezário, João Selhorst. José Traesel, LotAria
Arnáldo WeIter, Lotlvio Antônio Finger, Luiz Car
los Alv:ef!, Luiz Jorge Hellmann, Mílton Antônio
Schneide'r, Moacir Estevo Basso, Paula Cembranel.
Saulo Eccel, S�bastião Domingos' Teodoro Filho,
Valeir Carpenedo, Vilibaldo Schm'itt Schappo.

,

, Q�arla Série
AI?fsio Feuser,. Ataide Luiz Stadtlob�r; Carlos

Albertv Gon.çalves do Nascimento, EgoD Sezerino

Linhares; EUgio Stülp, Francisco Hellmann, Gilberto
José Nicolodelli, Henriqué Hellmann, Hilário' Moli-·
Dari, Inácio .José Rockenbach, lrineu Oto Brisch,. .

.J
João Sebastião Boeiog. José Angelo Lyra, José
Nos, José Weber, Luiz Alltônio Negri.. Luiz Carlos

Pedrini; )Nélson Oal1'Ago., Nélson Hobold, Nélson

Venturini, Nél�on Vicentini, Odalci Martinho Pe·
/

drini, Pedro Valdir Konzen, Rodolfo Buss, Sérgio
Francisco VaUé; Sérgio J,o�é Hem kf'meiér, ViJibal
do Rech, Vital Chitoli�a, Walmor SchueIter.

Corupá, 28 de outubro de 1971
Pe. Augustp César Pereira S.C.J., Diretor·

to uma oampanha I d'8
esclarecimento é inicia
da D8S escolas. Nos 79

/

(Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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CORREIO DO POVO Sábado 30-10.71 Pagina"

Comunidade Evangélica
-

Ái�:n�i�n�lein - 1�1� 'h�
à or�:l,50 -�1'�6:.�5g0'Sandro Lesemann

Lutherana de jaraguá do 'Sul ���:�:t������:�n g � :"
�.

!::�� -,

. .,' , Nivaldo Raduenz 11 'h I' 1650

Renda Total daFesta Realízada no Díaüâ e 10/10/71 ti
0($ 268,50

2.833,62 GratifieaQã? dadas aos Guardas de Trânsito 9 Noturnos

36,00 137 horas a e-s 1,50 1- ,Cr$ �05,50
.

"Horu dos que trabalharam na Fes-'.
32,00 sábado e domingo dias,09 8 10/10/71

1.430,40 'Waldemar Pellis 10 h à Cr$ 1,50 a/c Prefeitura
,1.011,15 Ewaldo Wakerhage 8h"

"

851,QO Wladislau Markiewíes 8 h
"

Sebastião Martin's> 8 h
Lindolfo Severino 20 h
Adolfo Kachella 20 h
Liborio Schveítssr 12 h
Lindolfo Konz 24 h
Irineu Krause 8 h
Alfonso Rahn 20 h

-

Linuz Zimmermann 11 h
Albino Moreira 20 h

e-s. 27,980.00 Juliano Kraspiche 24.�0 h
TotilI rendd Bruti!l Cr$. 34 õ90,17 AreislO Tomaselli 24,30 h

Rudi Konel 24,30 h

Despesa, Total da I\.esta Mario Knock 24.30 h

Armin Brandenburg -r-e. Nota N0 5107 e 510p - banha. linguiça etc 51 30 Osvaldo Sthingsr 20 h

Alexandre Haake - Nota N.o 12019�, 15425 - Costela. churrasco erc ,1.079:00, Angele Toriot'lIi. 20 h

\Jo�é João Vailatli _._: Nota N � 2118 - Costela e churrasco 1 84700 Bertholdo Schrnidt -c, 20 h

logo Kluzke - Nora N,O 21828 - Costela e churrasco 1 'Õ46'OO Germano Picolli - 20 h

Brwino Brandenburg - Nora N .• 75836 - Churrasco
. 1:278'00 Verena FaIgater 25 Q

Carlos ôrern - Nora N,o 162524 .Selalches ,

.

88'00 Ilse Weiss 17 h

Compenhla Iensen - Nora N.o 584'36/37920 - Frangos, churrascos
'

Eugenio Steimacker ) O h

e salsichas 513700 Jorge Bier' �o h

Super Mercado Jaraguá - Nota N.> 037/408 - Frangós Sabão. etc' 2'420'39 Waldemar Malheim 20 h

Mahnke & Cia. LIda. - Notas N.« 180026/180186/180187/180188
., Paulo R. Vieira 10 h

Cesreia, churrascos. prendas, serviço temperar churrascos. Vetlettt 2.148.80: Udo Drews 10 h

. Panificador:a,d�Delicia�- Notas N.> 15255/15266 - 1405 pães' Meta Fischer 20 h

dégua 20 pães de mistura 16060 Ana Zeg - 19 h

Victor Viergulz - Nota N. 336 - 1000 pães 'e assar frongds �WO:OO Lieschen Oostar
'

19 h

Paderta e Conf. OTTO - Nora N. 275 - 1000 pães e assar frangos
-

17000 lisa Brandenburg 19 h

Comercial Miner -- Nota N. 11921 - relerenres prendas e compras 'Irma Boldvan 10 h

diversas 87600 Renare Müller 10 h

Walter J. F. Gosch - Nota N ..790 - Garvão 175'00 Edehraud Reimer 10 h ::'
Adão Maba - Nota N. 008 - Gêlo 405:00 Antonio Vieira 25 h

Ruberth Ziele - Nota N. 193 - 500, pães, assar frpngos e costeles 107,00 ' 591 h à Or$ 1,50 - Or$ 886,50
Arthur Morrlsen � Nota N. 163ã - 600 pães d'.água 4é,OO

"

Despesa Total da Festa: Or$ 39.578,19
Bebidas LutzKtenen S.A. - Notas N. 093/757�/21255; bebidas 2685.83,

T I �G
"-

Bebtdas Max Wilhelm S.A. - Notes N. 6696/6697/45�5, bebidas 3.639,84 Relação \
do Pessoal que

.

raba hou, ratuítameate na Festa: I,
Com. e Reptes, H. 'Ristow - Nota N. 12688 - Pratos de papelão 38290
Soco Gráfica Avenida - Notas N. 26216/7536/9635/,26051/26040/26039/

'
'

, Bruno Henn, Jorg€ M{\'tar, Oart Bürcknsr, Fidelis Hruschka, Dolores

7727, pratos. de papelão, impressos, ele . ,� � _ .' _� -. -t .9ãOj98 Bfirckner..,Gar.in Bürc�ner.. Renato Hafe�man_n, Nehlo.n Bar;'g. Orla Stein.
Mobiliária Arno Luta. - Nota N. 126 - referenle prenda I Divan 8060 Gerhardt Schutze, ElVira H. Bauer, Valéria S. Mahnke, OarolIna BOSB, Ein

Com. e lnd'r Breilhaupt S.A, � Nolas N. 4530/4531/4532 - refe- 'Buck, Sil'lino B'lratto, Gel'hardt Sasse, Eugenio �"iseher, S'ergio Kuchembe-

renie' prenda's para roda da fortuna
/ 1.221,82 ekar, Adilson Mendes, Hilda Bal!mann, Astrid K. SchmaucR, Bruno Spezia.

A Mobiliária de Lino Barafto"- NOla N. 5245 '- .referente. prenda Aly Grosklatz. Heribert Radünz, Luiz ßowe-renz•. Adalberto Jacobi, Moraes

1 poltrona papai 300,00 M. Soares, Oscar Batschauer, Guida Franke, Leopoldo. Bettoni,· Antonio J.

BaÍ](:la Lira da Aurora 516,00 Radtke, Henrique Jacobi, Heinz Püttgen e Waldemiro Bartel.
.

, Reembôlso à Curt Bürckner suas despesas c/ nolas 40,50 À todos que eolaborar�m na organização da }j'ests, os encarreg$do�
Adelaide Fischer - ..suas horas de, se.rviço, 16 It de leiie. dos setores que venderam carnet, ao.s Industriais .e Comerciantes que adqui-
2 latas de pêssego, 1,5 kg de' morango, 2 abacaxi. e'rc. 84.06 riram earnet e faoilitaram a ,venda de Qarnet a seus funcionários ou colabo-

124,56 124,56 rad0res. enfim a todos que 'adquiriram seus 'carne' para participarem fita

33,75 Festa.
16.50

. 7,3fJ
130,00

Renda da 'festa preliminar - 09/10/71
.

- sábado
Vendas de ehurrescoa día 09/10/7,1 - após o expediente
Vendas a Evaldo Boss - 1 saco de balaras e, dois pacotes de
Irigo de 5 kilos

. Vendas de churrascos dia 1 i /10/71 - no päno da Igreja
Vendas de churrasco dia J2/10/71 -

ti " .. "1

Churrascada Agro·Pecu6ria - dts lã/l0/71
Fesla da Ilha da Figueira N. S. Apereclda�- venda de churrascos
- 59,5 kilos , (
Alexandre Heake, - vendas em seu balcão de churrascos .

Mahnke & Cíe. LIda. - ti " 'I
-

"

Vendas II Mahnke & Cla. LIda, - 2 sacos de baratas, etc

5.000 - Carnet - Confeccionado.
3.490 -

"
- Em esröque

I t � - ", - Dtsfrtburçêo gratufta
1,.399 - 'I

- Vendidos a Cr$' 20.00

238,00
90.50
19,00
68,50

e-s. 6.610,17

Harry Franke - Serviço ,

ReinQldo Kreis - Serviço \. .

Com, e Repres. H. Risrow - Nota N. 47664 - 50. praias de papelão
Equipão - Nola N. 433 - 30 pães de mistura -,1000 pães dl,água
Bernardo Grubba S.A. - Nola .N. 8ã630 - I ,kg de queijo - 25
lt leile' .

Padaria e conf. OTTO - Nola N. 493 - 2 barras de gêlo e DoIa

N. 283 - 50 Pães d'águb '

ViCIar Viergutz - No�a N. 337 - 100 pães d'água I

Panificadora Q-Delicia - Nola N. 15259 - 100 pães d'água
Waldemiro SchmilZ - Nota N. 1520 - 30 plumas para espingarda
Alfr.edo Müller - FreIe e carrêlo
Reembôlso ao Sr. Evaldo Boss - pepino, pão; lomate, �tc
Vera Hilda KöPR"- Serviço

".

Ema 'Lange - Serviço
Super mercado Jaraguá - Nofa �. 443
Pintu�as de Moacir Silva -. Pinluras e car,tl.l'Zes

. Waldemàr Werner --Nota N. 2718 - 5 sacol! de bntalas -

Ema Schroeder - Serviço
Horas de Serviços de fgarções - Max Wilhelm S.A.
Sábado e domingo dias 09 e 10/10/71 � .

Pert>ira 20 h à Or$ '1.50 .

-:- Or$ 30,00
Martins \ 20h" 30,00

.

Ben,to 20 h ," 30.00
Fodi 'I 20 h 30,00
Valrnor 20h" 10,QO
Jael 20 h

,. 30,00
Norival 20 h

"
I
- 30,00

Ourt 20 h / 30,00
Osvaldo 11 h

ti

16.50
,

Andróvandi 11h" 16.50
'Osmar 11 h 16,50'

\
.

Mario - 11 li 16,50
Sasse 11h" 16,50
Marcos 11 h

" r 16.nO

Ur$ 339,0.0,
Horas de serviços de garções - Luiz Kienen S.A.
Sábado 8 domingo di'as 09 e 10/10/71
alivio Sba'rdelaUi' 20. h à 01$ 1,50
Angelo Pinheiro

.

20 h " .

Jorgfl Marql!lardl 20 h "

Herbert Kanzler
-

20 h "

Romualdo Diemon 11 h
'

"

Pascoal Zap,eUJ 11 h "

. Vicente Klimlroski 11 h "

268.50 /.

205,50

.,

15,00
12,00
12.00
12,00
30,00
80,00

.

18.00
36.00
12,00
30.00
16,50
�O,oo
36,75
3�75
36,75
36,75
30,00

.

3(,),00
30,00

,30,00
37,50
25,50
15,00
30,00
/30,00
15,00
15,00
30,0'0
28,50

'

28,50
28,50
15,00
15,00

115,00
37,50

"

" "

lO ti

" "

"

.,

,.

'"

" ti

" "

.,

"

"
Ir

"

"
a/c Brandenbura

Alexandre Haaka
, -Comercial -Miner.

" '"

" "

-

.

" Super Mare. Jguä
- Osprt Ind. S.A.
O. Ind: Breithaupt
" ,'. "

"

"

'II

"

"

O SINOERO AGRADEOIMENTO DA DIRETORIA
Jaraguâ do Sul (SO), 27 de outubro de ,1911

O._.·•••••"'�:•••••• ',.·•••••"'!')�.·•••••·.:�.t••••••••,:i •••••••�Q'•••••��••••••4.JC.·•••••�,.·•••••·.J'•••••4 , .:f.•••••••••.:�.
2150

r
'

:llúd BEBIDAS MAX WItHELM -S.A. L
60,00 �: ,

'

g
�OOd R�vendedor da �

:m'l BRAHMA, CHOJ?IP;
100,00.p - 1 �
9:00 � em Ja,raguá. d� �ul, i

�. Alto Vale do Ita)aI, e, agora �.
� tambem integ�an�o-�e na,�.
� - Grande Flo:nanopobs" �
� onde além dos seus produtos revenderá §

IB R A H M A 'c H Q PP I
c:'::····... 1or·.. ·.····'r':.··.··.·,c.:.:x,:.:)�c.··.··.·�c·\·-:.r'r·.fJ.·\:j.. ·.,··.····�:--.:'·.····,c.;.·····����r·.··.····,o

.
,

,

Anuncie ,no

"Correio do Povo".
Seu Anúncio

Causará
Boa Impressão.

339,00

�=================� --------------------------------------

Dr. Fra.cisco Antonio Piceiooe

I
- Or$' 30.00

,30,00
30,00
30,00

I

16,50'
\16.50
16,50

Ci�araia e OlhuCla de Adulto. e Criançal
Partol - Doenças d'e Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - aORUPÁ,
:Residência: Dr. Nereu Ramos, 419'

CO_UPÄ - ,a....J!iIf�A ICAT.&.lIiI.I_A/
,.

\ .

/ '-

:H: :e .DI -.:co-c.R_:M. 1.'7:

(C.P.F.) N.o 004384879
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C O,R R E 1·0 '0'0' P O V OWillY,BruIl4f•
I-AN-O--.L-II-"---.J-AR-AGU--A-'-OO-.'-S-UL-(-S-AN-T-A--c

....AT-A·-R-IN-A.;.)---.-,-S.'-B-A-D-O-.-ãO-D-a-o-u-T-u-s-RO-D-B-'l-9-1-1----IÍI.-O-2:,;;..'6-S6Nobel da Paz
,

J
. 'I I ,OSLO - "Por 's�a contríbuição.funda-

Estado de Santa Catarina . mental para
-

o ,desenvolvimento pacífico,

Pirefa.11tura Munl·c' lapailldaJ não só da �Júropa,
\

mas de todo o mundo" .. \

,O chanceler. 'Willy Brandt, da
I

Alemanha
"

J
Ocidental, foi agraciado com o Premio ,No·

P d d arlluá· do' 8ul .bel da �az de 1.971. "Na qüalidade de líder
rece o. serviço esíateressada do govêrno federal da Alemanha - afirmaP O'R T A RI A 'N.o, 27) CL Paulo Mbretti O comunicado díssríbutdo. pela

. Oomissão
SenI{or, faz'ei que amemoe a vida. .

O Prefeito Muaíclpal de Jaraguá do Sul Esta N d P 'N b I
'

Fazei que cumpramos n08SO dever, do de Santa Catarina, no uso e -exereíeío d� SUBS o,rueguesa O rermo ,o,� r e em nome

Servindo desinter�s8adamente,
' atríbuíções,' R 8 S O L V E:

.
. de todo o povo alemão, W�lly Brandt, es-

Para que não venhamos' a temeva marte. '. tendeu a mão, em' reconciliação; a- países
. "

'
. Conceder, 60 (sessenta) días de licença -para que há muito eram. 'inimigos. 'Com boa

Senhor. guiai'nos pela lucidez,. tratamento de aaúde, a Odete Baratte Salai ocupan- tdI' I d
Infundi e{ll nós a.Iuz do bom senso,

'.te �o cargo de -Pro!5ssõfe, .lotada Ana É8c�la 1� de'
von a e e e conseguiu resu ta os importan-

Defendendo-nos .... da gaog,rena do orgulho, Abnl de Jaraguá Esquerdo, de acordo com. 08 artí- tes, criando condições para a paz na Eu-
, gos 125 e 135, ambos 'da' Lei' n ..

o ..1 .... °5. d'e 16 de fe� topa..,"
, .

.

Para que sobreviva. a B08Ra humildade, '* '*'

.vereíro de 1910, Estatuto dos Pancíonärtos Públicos ESeahor, afastai dos n08SOS caminhos Civis do Batàde de Santa' Oatarína, adotado aesta ' moção e gratidão
Os desertores do amor e 08 semeadores Ido ódio. municipalidade a contar do día 21 do flu tê'I .,

,
.

an e m s, WI'l'ly Brandt defendia perante o -,Par.Baníndo os covardes, 08 ingratos, os indiferentes, '
.

: Para que nã,o 'm,aculemol noslos propósitos, ' ,Co�un�que se, Regi�tre-se e Publique, se. lamento 'seu orçamento para 197� quando
Senhor, protegeí-nes éontra o ócio,

Jaraguá do Sul. 29 de outubro de : 1911 Karl von Hasse1, presidente damesa, inter- (

Afast.i de nós o tédio 8 a depressão;
'

� .

.

Hans Gerhard Mayer, Prefeilo Municipal rompeu os debates para anunciar que o

-Livrando·nos da tentação dos vícíos,
I

. 1 .
.. .

\ premio lhe tinha sido outorgado. O chan-
Para que DOS80 trabalho frutifique.' ,

..' '.' .'
celer foi calorosamente aplaudido 'por cor-

S�"l.hor, daí-nos fôrças para servir, Certífícedo Extrcrvíudo reli�ioná!,i?s e.adyersári,os políticos. Recebo
Daí-nos fôrças para sorrir e amar,

.

E. A'RNOL KELB'ERT I'
-

" do' ". .essa notícía _".. disee 'VI1ly Brandt - Garn
.

A·.d d b U,., a emao. casa 0, pastor, f d
- .

tidã N], an o-nos a semear o' em, residente e domiclliado à lj.ua Jorge Czerníewícz. pro un
.

a smoçao e }�.no�me gra I ao. o
Pa,ra que �0,SS08 ideais S8 concr&tize�, -

nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa' futuro, farei o possível para .mereoer tel
Se�h6r, pàra que possamo. servír,

"

Cat�r�na. declaro para 08 devídos fins que foi .ex honrada",
é

,
SERVIR DESINTERESSADAMENTE, traviàdo o CERTIFICADO DE PROPRlEDADE da Imediatamente começaram

.

a (chegar ii BODn
Libertai-nos da máscara da hipocrisia, .Lambreta ano 1964, éôr g610 e verde, placa ri o 0064

mensagens de congratulações -de todo o mundo, Te-
Do-verme da rotina, da miragem d'a falsidade, ehassís n.-115019348, Motor Lß f50LIR72ULEK Iegrernes 'dos presidentes Richard Ntxon, GeorgesDoinferno da eobíea.do purgatório da incompreensão ,

�

Jaraguä do Sul. 30 de outubro de 197'1
.

.

Dompidou e' Gluseppe ôareget; des primeiros.minis-,Para merecermos o du da Jústiça e do perdão.
I

ARNÇ>L KEJ:.BERT
'.

tros Edward Heeih, dd Grã-Brerenhe, Jacques Cha-
/ 'ben Delmas, da França Olof Palme, da Suécia, e

.

'

'II'
Trygve Bralelli, da Norfrega; do secrerérto- geral d�s

Clllpanha de Educagão
. Nações Uni�a8, U Tbam; de Bruno Krciis�y, chance·

.

.. ler da AUltflil.
.

.

.

Cjvlca '

'

t

.

,A notícia. foLimt;didtamen�e divulgada nos Raf-O h�rsteéi)mento ,da ses da Europa Oriental, obj'eliv9 principal dá Ostpolilik ,Béln�el a e. o Can!6 de Willy BrandI, Em Nova Yörk, Das Nações Unidas,do �IDO,�a\cJQDal SilO" uma reaÇão chamou a illenção de .diplomalas é Gbser-
obrlgatorJos, um.a vez vadores; losef WiDiewid,

-

vice·ministro das Relações
p()r semaRa, e!" todos BXleriore$ da Palônia,. enviou a 'Brandt' "uma carl-
os

.

estabeleells�entos . nhosa e sincera homenagem de felicitGções, em nome
de ,.�uilICJ,,�r ��ilU de do povo polonês".

'

enSIno, publicas ou '

.. particulares. " WHly' Brandt é o quarto alemão a,ser agraciado
.=____-------

com o ,Prêmio Nobel da Paz e " primeiro
_ chan}eler

no exercfcio de SUliS funções. BfI!lDdt, receberá o prê· '

..

(' , mio, no valdr de 86 mil dólares - 485 mil cruzeiros
-

Vende..;,se . .;_ e, rn'ais do que-isso, o reconhecimento de' seus

T
' esforços em beneficio do melhor entendimeóto na

erreno Europa.
,

,

Sit�_d'o 9 km, do centro

I -I'�de Corupá, Ba 'Eliltrada' .

. �����dÓ:ul�áaàl���ooB!�.. , Repr'es�n'taç;�o
'

altltu�e cerca 8�� m.etr_?8 Elemento residente em CURITIBA,
própria para const!uçao . registrado( no OORE do PR dese]' a re-de c�s� de 'Veraneio._. , ,'. ,'. ;.

I�fol'mações com o Sr. presentar �Irmas desta c�da?fIJ naque�a
Kurt Hillbrecht Caixa CAPITAL a base de comlssoes. Favor
Postal, 7 Corupá',> dirigir.;s� �o 'Sr., A. J. da Silva,

I

, )

"

I

(

O 'UE VAI PELO UOIS

\

, \

30 dEt Outubro - Dia do Co�eroiáriö.

iNormalmente,
/', . .

o 'c Comarciári,o' Sorri ...
. •• sorri porque sua' função é atender bem a todos. A

baloonista, o. vendedor, ,0 cobrador, o funcionário do éscritório,
pretisam sempre . ter

�

nos lábios' o 'sorriso quê 'cativa o freguês,
que o faz_ sentir·s� impo�tante e, voltar à loja p�a nova� compras.

,

"

Por profissão o, cônierciário sempre· sorri. M�smo quando
deixou o filhinho doente em oasa, Mesmo quando "aquela oonta'�
já está vencendo e o mês não foi, de bom faturamento � a

'

oO,Il1issão vai ser fraca. . I
I '

.

.

._-
--, /'

! '

,
I /

f O freguês vem à loja e o comerciário sorri. o. seu sorriso
não teÍJl apenás a esperança de Uma nova venâà, mas acima de
tudo, tem a mensagem do bom. atendimento, tem o carinho', que
faz o 'freguês sentir-se em casa.

�

! --
--

\. J I

--
--

QUE Os. COMERCIÁRIOS' SORRIAM SéMPRE," NAo
sO POR DEVER, MAS, PRINéIPALMENTE� POR SENTIREM,·

f

SE SATISFEITOS, SÃO OS votos DO'
.

.)

.
.

Clube· de "Dir-etores Lojistas
.

ide Jaraguá, do Sul
I· .

I'
I 1(

/

VENE)E�SE

Caixa Postal. 1398

CURITIBA - PARANÁ
---------------------------------------

, I'

Uma bici,c1eta .escolar,
marca' Prosdócjmo;" raios
inoxidáv:eis, em perfeito
est"do .

Tratar ne.ata Redação.
. �ulo I;le,a!l .'

de Gustavo' Henschel.
, L 1./ ,

Co,munici lOS seus distintos fregiJ�ses e amigos,
q'ue� mudou se dd Rua Felipe 8chmidt, para as

suas ROVdS inslalações ,à Rua Gumercindo da i-SU

I.
va, 12 (perto' do lIa;8rà Tenis Clube). para atender .in·'

.1'da melhor você.' .

I

.

_,' .

\
•

I
.

�

.
,

i

I

)

Leie;! e' -assine'
êste' ..

.' , .

,semanarlO

, fi' -..

I Pr\óxima reunião do G.rupo «1» Dia 15 de novembro /, SORTEIO
. Já� lIiiclamos ,a 3a� Série _J. Inscrey�-se já e, rec�ba seu FUSCÄ'Q, ainda êste ano

A g U ai i .� e ai § é ir r e
j

� e c at.lt' J[" o § ri § ai �O§ .

tmJ ConsÓFci� Jaraguá' Veiculos
..
� (Fuscao Cr$ 160,00 'mensais)

. i!

,=

I ' ....� ,
t

I'�

Resultado do Sorteio

da série "O"

·Ioser. ,86'

MEé. DIESEL JARAGUA

=

, !
,

I.

. ...
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