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Ano LIII .JARAGuA DO SUL (Santa 08'tarina� - Sábado; 20 de Novembro de 1971 :_ N.o 2.659

AGROVILAS
Surge a primeiro casa. Neclonel de Colonização dos desbravadores.

Depois. outra. E OUIUIS e Reforma Allrária este O abastecimento de gi
mais. e vai se formando construindo ali? Posslvel- aeros ehmenucros é feito
a primeira rua do lugarejo, mente, pois um grupo de sob a responseb Ii�ade da

que, futuramente, será uma quatro egroviles forma COBAL. que esta cons

nove cidade no cenário uma agrópole e, algumas truíndo vários armazéns,
do Pars em desenvolvlmen- destas constituem es ru às margens da Treuseme
to. São, muitas vêzes, ruas röpoles, tudo !eCoiCélmeli zôníce. até que os colo

írreguleres, vindas dos es- re planejado, com ginásios. nos sejam euro suftclentes
mlnhos plsedos pelos pio- centros comerciais erc. em seus produtos de sub-
neíros. Mas, nem sempre pj:lra isso, lá estão ,os stsrêncte.
é assim. Hoje, as cidades geradores, as moro-aerrea

A!ojados inicialmente em
����������������,����������������� sã� em g��I, plan�adas e os serviços de �pog� baITacõE� assim que che-

D S 1 G
por récnícos espectelize fia, desmeternento, desto

I
· garn, oe f!gdculrores '�io·

r
.

oe,ssei. qrcla
dos. Algumas já o foram cernenros de terraplenegern, neíres recebem seus lores

_

• assim, aqui e no exterior, além de outras medidas
, e são ins.elados nas arro-como Washinoton, a linda para erender mers ràpida

F
!õ, vilas. Aos poucos, vão se

d
'.

I'
capital norte americana, a mente aos

.

colonos que eclíme-endo no local e, a

e re ,1, a. S nossa Brestlta, Belo Ho chegam àquele Brasil No-
exemplo. de muitos querizome '. . vo que vai emergindo do
ali se f.xeram já há algum '

Na Amazônia, que vem verde. sem fim do Nor
tempo, trebelhem firmes

perdendo sua cerecrerístl I te E, a per dös constru

I d CI rerre fértil, pare um,açe de "Inferno verde", as- ções raciona rze as, a as
d' produtivlde e compensanovas cidades emergirão ststêncíe médica. prestada

ao longo da gr.aõde rodo peléls equipes volenree do dore. "

via que o Govêrno esré INr:RA, da Fundação do É o Brasil que cresce,
rasgando no Seio daque Serviço Especial de ôeú que ninguém segura mets,
las florestas outrora im de Pública, com médicos num desenvolvunenro ea

penetréveís. Virão elas das e enfermeiros dedicados, quemenzedo e entuslestl

agrovilas que o Insl,itulo atentos às necessidades co.

,

Asstnelemos' com multe I o médico +reperunense e 'I ainda as Cidades de ::>0'
satisfação ti honrosa vtst sua espôsa dernoreram-se merode, Blurneneu, Gaspar,
t� que fez ii Sante Cata na vil!itação da Exposição llhore, Irajä(.

\

Cebeçudes,
ri;na, o sr. pr. ôtoessel des Flôres, de Ioínvrlle, co- Camborrú e Florianópolis.
Garcia de Freitas, ecom- nhecendo a "Cidade des Dia t6 do c -rrenre, o dis
psnhado de sue espõse, Principes", e Exposíção Unto casal da bexece flu
dona, Laura. O ilustre vl- de Flôres .e Artes Domes- mlnense seguiu viagem
sit_ante, Integreure de uma ticas e do Museu, em Co para DôrlO Alp.g' e. de onde
dps ,.,aia tradicionais fa rupá, visita ii São Benlo deverão relOll1M à Gua·
lIjiJias de ltaperl:lna, no Es do Sul e Rio Negrinho, nabara, sem ante� percor
I�do do Rio de Janeiro" onde tiveram ocasião de rer Caxias. do Sul,· Curi- ..

a!endendo II convite de nos· apreciar as arles da indús- Ima e São Paulo. O dr. MBSSBrUn�U�B' '10 aDOSM
'

d � · ,

t eAs'. so di�etor, com' quem, man ti'i� madeireira e os trigais Stoe�seJ Garcia de Freitas .' e 1"'1 so r
'

':._,J; rêDl � iJm'i.sIQS:i:f5 re'léI;iÕ-eS;r de 'G1t�1"lalfó·. '!Sät" ctHfiP&>· �.: dona-;, l.:a'llra'�,�i'ejxa�ôm' '"'""Ne �iillifW..t, )di� t,lvd�O', '.. Y ". � -'� "'.,;.=,.."� _- >
_ ,__ o F ' " "C "

vêio em giro ll!lrlstico co ohid de nosso d!retor e ólima impressão na socie corrente o vizinho muni-

d·
'

.

Inhecer o Esfado de Santa espôsô, o sr. dr. Sle'essel dade do nordes Ie . calari· cípio d'e Ma�saranduba, 'la's aus'en eCatarina Em nosso meio e dona Laura. visilaram nense. completou o seu 10.0 ano
.

.

de emancipação poJ(lica
'

-

O acontecimento, pomo BRASILlA - Presidente Rademaker,
não podia deixa, de ser O Presidente Garrasta nó dia 6.
foi condignamente assina- zu Médici limitará 8ua O Pre8idente da Re
lado Massaranduba·é mu· visita aos' EstRdos pública constituiu a

niclpio essêncíalmenl� Uohlos 8 Wl:ifSbington, delegação do Brasil
agdcola e sua população onde passará trê" ni alS•. 'que pa�ticipará da. 1.11
ordeira. pacIfica e löborio· Inicialmente, s�u .progra reunião da subcomissio
sa o lern con,siderado co mil inclufa uma vi!'ita It de Cooperação Roonô
mo sendq ,IA. Capilal do Nova Iorque, a qual foi mica e Téonica da Co
Arroz". finslmente_, cancelaóa. missão Midta Brasil Equa..
O Prefeito Ivo Bramors O chefe do Gnvêrno dnr, ft realiZàr·se em

ki, que diri,ge com clari passará, assi'm, fomente Brasília a partir do dia'
vidência os destinos da

I três dias ausente do P8Í!,ol. 22 dê�te mês. O chefe
quela unidade municipal devendo retorD!-\r a Bra da delegação é o Embai ...
foi cumprimentado pela im- ema 'no dia 9. ßle passa· xador Tao'credo Borg�8
prensa e pelas autori.flades. rá o Govêrno ao Vice Ila Fonseca
locais e. regionais, '

!Jaraguá na
Bm recente reunião rea da FUNDAjE - Fundação

liz�da' na F I DES C - Iolnvíllense de En 8 i n o,
Fund4ção Interrnunictpal face ii recente lei munlcí
pllra o Desenvolvímento pai de )oinville, sob n.

de Santa Catartne, o ple- 1.161. Segundo informação
nário designou o nosso colhida na o c a s i ã o, li

dtretor, na quelídede de FUND,.\JE deverá trens
Vice-Prefeito e o sr. )08é formar se proximamente
Camergo. Prefeito Muni ne FUNCA - Fundação
cípal de ôão Francisco do Universidade do N o r I e

Sul, como membros eferi- Catartnense, reunindo tô
vos, que deverão cornpôr das lIS escolas superlores
o' Conselho Delíberanvo de "Cídede das Flôres".

Segundo o Prof. Silvio, ii
partir do próximo ano,
deverá haver uma coope
ração mels esrrelte entre
os mnniclpíoa que alimen
tarn com estudantes à vá
rtes Faculdades; vízando
o seu integral desenvolvi
mento; . O Prefeito Hans
Gerherd Mayer, foi eleito
suplente do Conselho De
l.beretlvo da FUNDAJE.

l-
I

JARAGuA DO SUL

Fundado em 1876
Emancipado' em 19S'

Hoje em dia os for
migueiros desta espécie

Jovem BraSl·lei·ro 1. são prßtegidos pOl' lei,
os

.

viveiros criados re

ESTUDe POR CONTA DO GOVÊRNO FE- centemente são protegi- Agr'�decl·mentoDERAL, ingressando na Escola de Especialistas de nos por renda de arame. -fi
de Aeronáutica ou na Escola de Sargenlo das Armas Esta autêntica' ··policia ,

Blas fé'rão de você em apenas 24 mêses, um Sargento das floresta!>" deve con Waller B.artel e Senhora,
da fAB e Técnico de Vôo ou Terra ou Sargento do tribuir para a proteção ao ens�joA da, passagem
Exército. ,FUI'uros ofrciais da FAB ou Exército. do mundo ambiente/ de 8UöS bodôs de prata,

SUbstituem com vantl:,gem por ês!e Intermédio vem
Não é preciso' apresentar qualquer Diploma. certos produtos qu1mici'!o1 agrddecer a todos_os ami
Idade de 16 afé 23 anos incom.plelos.. à base d� mercú!'io qUf> gos é:S �êlnlfeera9oes con
Sol,icife gratuitamente, por carta, as instruções constituem um autêntico graluldtonas,' e n V.I a nd o

necessárias; de acôrdo com a Portaria n. 319-GM/3 perigu.__
.

c d r t õ e s, recorddções e

do MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA e Inst,ruçõ"s,
'

flôres" especialmente àque...

I
c:l. - P I O c'eo Franco de Godoy, ocorrido MINISTÉRIO' DO EXÉRCITO.

'

les que colaboraram no vau (lU o - pd I .

d I t d 'da seo,unda feira, e cUJ'oenfeite da Igreja e do Sa te o qUInto Iransp an e e eo

esta' Ião Vleirense ffgado, realizado· na ma tipo sanguíneo e de teci-
-

d d d d têrçl1 feira pe do' se identificaram comCumpre a:n a, por um ruga a e· ,
.

,

dever 'de Jusl1ca.'agradecer lo Hó�pital das Cljnlcas os do receptor, a operação
ao R�v. Pe. E.temar Scheid de �ão Paulo, vem· élpre- levou maib de 10 horas.

pelo. honroso g. e s t o da �entaodo um pÓs-operató.
c�l'emônlll e os queridos riO sélusfàlório. Ao mesmo

canlores da Comunidade lempo em ,que o' ór.gão
Católica, que se loçomo implantado vai gr.dâtiva·
\'eram à igrli'ja, pli ra abri men'te se lIdaptando,' ao
Ihanrar o álo religioso nôvo organismo e assu

Um agradecimento es-' mindo 8Ua1'\ funções, se-

peclal aos canrores da gundü bolerim m é d i c o
_��_���� ...

Comunidade Evangélica emifido às. 11 horas da

que, na manhã do Qla 13 manhã.
do correnle, sduddröm o

rr!iÇ1r do dlö. rnmpen(jo â Conhecido dpenas pelas
ITludrugLld'éI, eOloando be rÓ',elaIS MT, o recep.or se

Ifssi=nas cônçõ�s alus'ivas encontrava há ,longo lem·

às bôdas de pratll. po internado no HC ii es
A tôdos, indi,,Slinrdmente, p"ra de um, passivei doa.

os melhores agradecimen dor Com a marle do ven

lOS e o Deu, lhes pague. dedor de sorvetes !osé

formigas em vez de quhl�ica
Hámburgo - Ali! dire- gas vermelha8. O zoólo·

ções da. silvicultura na' go de Würzburg, Prof
República Federal da G Ö � swal d, es t u dou
Alemaoha esperam poder pormenorizadamente, n08
renunciar a uma grande anos de 50, a' utilidade
parte de inseticidas elAsta espécie de formt
qu1mico� utilizando em gas. Os habitantes de
grande 88cola 88 formi um só ninho são cap'8zes

, ,

de oaçar num dia 1000UO
insetos nocivos GösE;wald
já aconselhara anterior
mente que se . fundasse
autênticos "viveiros de

formigas· vermelhas",
porquanto a sUa repro
dução natura! nas flores
ta8 não está garantidã.

Seja Futuro Ofi'clalum

Paciente de
transplante
passa bem

No seguinte enderêço:

A
A

PREPARATÓRIO AVIAÇÃO MILITAR secaRua Felipe de Oliveira, 2t "7"" 2.0 andar (0100t)
"

São Paulo - Capital I

a Imprensa - 2 destruindo.
.

o longo perfodo de es

Depà'is do sucesso obtido' pela Eletromot(i)res tiagem él que ('s'á sendo
Jaraguá S. A. com a sua /participação Da, 9- Feira submetido o norde&re ca
de Importação de Ultramar "PARCEIROS PARA tcuinense, está ameaçando
O PROGRESSO", realizada em setembro ultimo, as lavoul'as. Em Jluaguá
em Berlim, Alemaoha Ocidental, aquela emprêsa d'o Sul e munIcípios Vizi
pr!:- para se para expor seus produtos - motores nhos, as planlações de mi
elétricoR WEG - nIJutra importante mostra int�r lho. àrfoz e o ftll!1o,- entre
nacional, quàl ,seja. a "FIEIRA DO PAciFIOO", outras, aprest"ntöm flspec

que. se realizará em Lima, capital do Pefú, no lO desoladur, I\iuirl-s 'la'
'PeriGdo de 1� 8 28 de tlOvembro corrente vradores fazem pr,eces dJá-

Visa a participação nessa feira. o estabele rias, para qu� volte acho
cimento e incremento de negócios com 08 paises ver, porque do conlrário
d� área da ALALO. lôdo o trêbalho e esforç.o

novembro/71 I resultará ,mútif.

Nota para
É a quinta do tipo rtali·

zade no Brasil, pelo Ho.�

pital das ClfniciJs de Säo·
Pdulo.

Correio do Povo

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
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Rftlação nominal dos cidadãos que deverão
comparecer na Junta do Serviço Militar de Jara
guá do Sul, anexa a Prefeitura Municipal, no pró
ximo dia 26 de novembro do corrente ano, àll
10,00 horaa, psra entrega de Certificado•.

Deverão comparecer à esta Solenidade, em

traje social completo
Oll que faltarem terão S8UI Certificado. re-

colhidos a 16a CSM. 'Quando lerão .. tlU coisas?' perguntaram G8

Antonio Gaubi Vieira, Antonio Euclldes Mo uísctpulos. "e qua linlil haverá d. tua presença ..e

retti, Bruno Bretthaupt, Evaldo Líesemberg; Gené da terminação do si�telÍla de cnísas?". O que Je.
c:::-::::>�c:::::::wo::::::a.c:::::::a sío Wintrich, Gerci Moretti, Holbert Towe, João IU8 dille àqueles quatro díseípulos está r ..gis-

,i'=====-==================11 Bridarolli, João Maria Alves de Mirallda, José trado nos livrol de Mateu. capítulos 24 e 2�. Mar
- S O C I A I S - ,Máximo Fortunato, José ValJir Kochella, Luiz d08 COI capítulo 13 • Lucas cspítulo 21. De lato, se

!========== _ Anjos, ,Marcelino Melchioretti, Pedro da COita, voltar 08 VOISOS pensamentos ao ano de 1914, e

Romano José Lescowtcz. Silvério Luiz Flortaní, ler a bistória desse ano em que começou a Pri

Rei�stro Civil Valdir Bertuldí, Evaristo Vlcensl. Antonio Klug, m@ira Grande Guerra Mundial, Dotará o que te.
Aurea Müller Grubba, ticial Antenor dos Santos, Domlogos Vicente Neto, EI Acontecido desde então. AI pl:illivral de Jesus
do Registro Civil do r.Dis- miro Lemke, Guido Mueller, Lino Plozaí, Lauro forl!1m: Porque se lev,antario nação. reino centra
trilO da Comarca de Iaraguá Luiz Bortolini, Orlando Ferreira, Orlando Rlbeíro, reino; haverá fome e terremoto. Dum lugar �pÓI
do Sul, Estado de Santa Olivio João Bachmann. Paulo Ademir Ftortaaí, outro-. todas earas coius dó o principio dai

Catarina, Brasil. Pedro Valdemire Schmidt, R�Do Ho'ffau.tn9. Valmor dores ce l'1fliçlo. Derwie de d,,�cr ....er outra. cai-
faz Saber que comparece- Rolando Müller, Valmor Voltolinl, Valdir Tomelln, l'lU terrtveís que ocorreríam nOI días em que vi- c

ra-n no cartório exib ndo os Valdir Augustinho Junkes, Hílarto Gesser, João vflmoÍ8 agora, Jesus deu ênfase a um eOtlDtf'lei

documentos exigidos pela íe. Orívaldo Bona, Jaime Mathedí, Lau Gotthardt, mento muito importante &0 dizer: "E este evange
afim de se habilitarem para Ronaldo Klitzke, Alberto Leítholdt, Hilário De-mar lho do reine ",erá pregado em toda a tf"rro!!. habua

chí, José Schmitz, Inácio Giov8oella, Paulo Rober da como testemunho a toda. a. naçõee; • eutäe
to Emmeudoerfer, Dortval Kanzler, José Lopes Zeko, vi-á f< Iim". Para] .. l .. � .. ," acootlolcimpotoR munrliahl

Edital n. 7849 de 9/11/71 Luiz Carlos Gonçslv8s Soüres, Maurito ROIA. de nOBtliOI!l eii88, 3 proclamação do Reino 88.tá lIa.-
;

J. S. M. em Jaraguá do Sul, Novembro de 1971 do pregado em 206 p8rtf:'l8 diferentes da terra, p.
.

Osorio Klein, .Secretlirio da JS M .18& testt'munhlt.8 de Jeová. o Deul de Jesus Criste.

"COßRflO DO POUO"
fundação: firtur Muller � 1919

Emprêsa }ornaIfstica
"Correio do Povo" Uda.

• 1971 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
'ÀnuII " Cr$ 10,00
Semestre • Cri 5,20
Avulso • • • • Cr$ 0,20
Número atrasado Cri 0,2:1

fNDERÊÇO:
.

Caixa Postal, 19
Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Aniversários:
Eaeem anos hoie
- A �ra. Olga, e�pôsa

do sr. Ál,aro Stinghen,
eaf Oambê;

- o jovem M. r o o ii

Spengler, em Curitiba;
- a sra. Otília Z. AI�

perstaedt, em Itapocusí
nho;
- a sra. Olga Hens

chel Mahok", espÔs:. do
sr. BrUDO Mahnkl, nuta
cidade.

Faaem anos amanhã
- O jovem Reinaldo

Schulz, funcionário da
SOOledade Gráfica Aveni
da Ltd'l., nesta cidade;
- o Ir. Alfredo Horat,

residente no Rio de Ja
Beiro;
- o sr. Alfredo BäumIe,

8eata cidade;
- a sra. Ivon. MUCB

renhlll!l Sckiba, espô"s do
Ir. Alfredo Sckiba, em
Curitiba.

Dia ·22
- A Ira. Cecílis, 88pÔ'

Ia do sr. Alvan KallilhllD;
- o Ir. Camilo Andrea&

b,. nelta cidade;
.;_ a jovem Ct'llina Will

ter, nesta ciíiad",;
- a Ira. AIßide Alzlr.;

8�PÔlhi dO Ir. Alfredo Lan
IM. em COfupA;
- ,. IJrs. Rem.rsld.

Schmitz Veg'oi, n...'. oi
(lad, ;
- a srta. AOInha Kö.

ter, em Rio Cêreo II.

Dia 23
- O sr. Rolando Schutz.

funcionário da Sociedade
Ge'ficll A,enida Ltda.,
Besta cidadr;

: - Il Ira. Zulmira Cou
tinha.

Dia 24
- .A sra. Cuolin., ..pô·

Ia do sr. Eng ..lberto li'r.1
D�rler, nest!! cldadp;

, - o 8r. Herbert Scha,i·
".r;

.

- 8 sra. Vu. S.lma
ßr'uhnB, em Join,m•.

Dia 25
- O jo,em A lf r, d o

B o r c k, funcionário da
,Sociedade Gráfica .A ."ni·
d'a Ltda .. D"",ta cidade;

- • sra. Ol1i1. L, Viei
III, .m Joinvl1l8;
- It sra. Her�inia. (II.

pôsa do sr. Santol To
IIlBselli;
- a srt •. C 8 t a r i n a

I·eheuer, iDl Jllragui 84.
- o sr. G"Désio dlt

Silva, nesta cidade;
- a menIDa OJ'ltarinll,

filha do sr. Gené.io d.
.. Silva, neita cidade.

Dia 26
- A sra. B�rta, ..pô

Ia do sr. Ernesto Loss
mano;
- a jovem MRria IrmR

TampliD, em ItapocuZluho;
� o sr. Osmar Duarte,

em Joinville.

Ministério do Ex é r c i t o Jestemun�BI de JeBvá Orgalizl,iI tonareSSl1
JESUS CRISTO foi o graúde publicador do'

Reino de Deus. Por quase três &008 e meio este
ve proclamando Ists mensagem. Por fim em me

n08 de três díaa, foi morto no Calvário. Quatro de
seus discípulos, Pedro,' André. Tlago e João, que.
tínhsm o oficio d. peeeador, foram feitos pesea-'
dores da homens. Dariam um bom testemunho
durante IU8 vida. Estel quatro discípulos em par
tíeular ... tavam protundamente ínteressados quan
do funcionaria o reino ds Jesus. Jesus acabava de
dtzer-Ihes que não ficaria pedra sôbre pedra DO

qUQ .a referia ao templo em Jerusalém. porque
viria destrulção áquele ai.tema da oois,... jUdáice.

MUDAS III ,Exército
s.a RM - sa DI

s- DeI SM
JSM de Jaraguä do Sul

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .J.
botícabeiras, etc. Roseiral
Dahlias, Cauullias; Ooni
feras, Palmeiras, ete., ato

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

I,

Leopoldo Seidel·,
_. CORUPÁ -

.

casar-se:

Daoilo Marco Baluneli e

Teroilia Carem Hardt

Ele, bruileiro, lIolteiro,
comercillnte, nato,",,1 de
Campo Largo, PuanA,
domiciliado fil f(4sidente
á rua Procópio Gomes,
lIesta cidade, filho de Va-Imor JO<ié Garcia e

Franoi8co Bali8neli e de C�lía Maria Fn,nziner
Agripina Leite Balsaneli. Ele, brasileiro, solteiro,
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de �sCilritól'lo, IIa

doméstica, natural de J8� t�r" I ele Jaraguá do Sul.
raguá do Sul, domiciliada domicililido fi ruidente á
é reRidente , rua Procó·\ rua N.5. nesta cidada, fl
piCil Gomes, nesta cidade, lho de PfiHir'O JOllé Garcia
filha de Carlos Hardt e de Pauling Padilha Gar-
Junior •. de Olar'll Fodi ·cia. '

Hardt. Eh, brssiltira, solteira.
E ..lttal D. 7850 de 10/11/71 illdut<triária, naturbl de

Araquarí, neste Estado,
domiciliada e residente
em J a r 8 g u á·Esquerdo, EI�. br!Ulil�iro, "olt�iro .

n"'ste distrito, filha de ',oper'rio, naturei da Ga
Quiliago Franziner e de ruva, neste Estado. domi
Alwina MU3ngoni Franzi· cilisdo e residente em
ner.

.

Joill.ille, neste Estado,
filho de José HflnriqueEdit,,1 D. 78544'181-2/11/71 ô. Castilholil • de HsrLha
Linda de Cuttlhol.
Ela, brasileira, solteira,

enfermflirll, oatural de Ja
raguá do Sul, domicilia
da 9 residriIDle em S8ntl1
Luzia, neste distrito, fi
lha de Luiz Laurenzetli
Filho e de Leopoldina
Pretti Lou!'enzeUi.

Arthllr Egge, t 8 de Ii m
«ará MUflller Eg2@rt.
Êdital n: 7.853 de 12/11/71

Para treinamJ'nto deiBel proclamadores QO reino,
raguá do Sul, domiciliado ... � guodo fomo!:4 informadoR, 3 Torre dr Vigia,
li re.identa em Joillville. Ô' gão juriaico, imprime e dhstribui literatura ea
neste Euado, filho dfl 165 ictiú'UJ88 v realiza congressos em toda b tt-'r!'&
Lui'z LOlirenzeUi " de

p3rs treiml.mpnto em rna8Ra dOR pregador". des�.Ll3opoldin8 Pleui Lou· Reino de Deus Um dessfIs CODgreliiJ08 .1181 á reah
renzeLti. zadö nos dis!!! 26 27 e 28 de novembro em ltajai;
Ela, brftlJHeira, solteira, n� Soe. C. A. Tirllaentes. Ne88e� CODlreR!W'1�.

domé�ticil, natural de Ja interessados recebem treinamento de com" p""'g"-"
raluá do Sul, domicilia () Reino de Deus. O que se realizará em lt�j.j
da iii residente em Neretl está suboroiaaào ao tema "Sacrif1cios que Agfa
Ramos, neste distrito, fi- dam 8 Deus" Haverá uma conferênoia públhJra
lha de Luis Salti Sobri dOlLliogo dia 28 às 15.00 horail, intitulada "o \qU8
n.ho. e de .J8coOlina FIO- há por trá!! d.o Eepirito de Rebalia,,?" que será
'fiam Sartt.· - ptültlrido por um reprenntante da Torre Ge Vigia
Edittll n. 7857 do 16/11/7t' de São �aulo. �I'I. te8temuDhss de Jeová d. Jsr.-

_

- " 1: gull" clreun8vlzlOhaDça8 aguflrdam com anBie-
Egon Joao de C$lsLi}hulii e dade êsse congresso.ROI�!lia LourcmzeUiArtur Ferreira ..

Maria Gor.Ui Pi..
Ela, brasileiro, solteiro,

auxiliar d� eilcdtório, na·
tural de Taió. nes:e Es
tlldo, domiciliado e resi·
dlint. em estll cidade, á
rua R o be r t o Ziemann,
filho de Antônio Ferreira
e ds Cecilia Manei
Elà, bruileira, !!IoIteira,

industriAria, olltural de
Noya Tr8lllo, nHltfil Ksta'
do, domioiliad. e re8iden�
te á rU.8 Roberto Ziemann,
nelt. cidad6l, filha dI! Au
gusto Pita e de ADa Trai
notti Pino

Economia Nácional
,

Se no periodo d8 1962 a 1964 h(')uv� . ma

tendência decrescente para o Produto N�cion.l
Bruto, e DO pwríodo até 1968. 69, foi pOßlSÍyel 81
cançar a. tsxa resl de crescioH3Bto, ou sep, 9%,
em 1970 ela foi dti 9.5%. e p()8dvelwent�. ttm .�7 j
tsohs sido a maior taxa. d. crescimeoto DO mund.••
incluindo S6 o· desenvolvimento do Japão., .Es�f!.·

informações vêm do prelident. do Banco Central,
Ernane Galvêal, em pAle.tra ft08 participantes ao
lU CODgrtilil80 de Auhunaçäo BaacAria, realiz!uto
DO Rio da Janeiro.

.Dorcino Pedron •

Clara Angelina BHssani
Ele, bruileiro, Bo!ttliro,

operâr-io, Da torsl de Ar
rozeira, ... t. Estado, do
micili.do e

.

residenté Am

esta ci(jfjde, à rua Exp
Cabo .Harry Hadlich, fi'
lho de Alb«rto Pedron e

d. oum. Pe-d ron.
Ela, bra·8il.íra,loltlir!!,

indulltriáda, natural de
Rio du Ä.nta8, neete Es
tado. domiciliada e rui
dlIDte em Vil" Nou. nes'
te distrito, filha de Antô
nie Alex8ndre Ba8uni e

de M<lfalcta itihngel Bu·

Nesta 1!88são, o sr. Ernane Gslvêa8 aDIlHs.uEdilö.1 n. 7.858 de 16/11/71
a I.ituaçic do Br••n após t'l II Guerra, � o perit'Ào

SilveSlre Demlwe e até 1964 referindo It: a llit08 e dadol atuaia • da
Olinda Carlini queles �no.: a produçio do aç�, aumel)tada de

24 milhõel de tonelt"1a. �m 1960, parK.II 5,4
�ilhõe8 de ton ....ada. em 1970, OI e4,2 milhõell d.e

KW thora de 1970, para Oll 46,4 atuais, ...im COIBO

outr08 dado. refe.reatel a petróleo, • cimento.

Também- referindo s. à8 met•• Ia lerem atio

gida. n08 próximos anOI, ref�riu I. ao. pr1jet!s
básicol e da eXp1ln8ão aprovado. pela Comlssao

Ela, brlÍsileirl, !Olltiro. d� Desenvolvimento IMu8trilil, r."pectivaIDt nte
domésliclJ, Dalural de Co 530 e 330. compreendendo investimentol nft ordem
rup6, neste ESilldo, dom i dei 400 milhõ.el d. dólar.1 na indústria automobi·
ciliada e resldenle em Ne- Usticö 200 milhões para a indústria química, 100
reu Ramos, nesle dislrllo, milhõ�1 de dólarel em emprf'eodimentolt lidt>rúrgi
f"ha de Bonifácio Corlioi C08 privadol email 600milhõe.paraindú ... triat!J
e de Clara CllIrlini.. de pa pel e oelulo•• ,. cimento, têxteia e outras.

Edital n. 7869 de 17/11/71
(AABe)

Jorge Dalsöquio e

--------J.Leonlina da CosIa Correio do Povo .

Ele, brasileiro, solreiro, um Jornal a

op�rário. nftlUrlll de Rodeio, Serviço do Povo
nes!e ESlodö, domicililldo
e residenle á EslrlSda Join':'
ville, nesle dislrilo, ftlhQ
de José Ddlsoquio e de
Alzirll Rti·mos.

Edital n. 7851 d, 10/11.71
Eltu P8f�nflllo 8

Terela Camilo Ele, brlsileiro, solreiro,
lavrador, nalural dt Jara
guá do Sul, domiciliado e

residenle em Nereu Ramos,
nesle dislrito, filho de Ar
IIlio Demalle e de Ofilia
Demalle.

EI .. , bruileiro, loheiro,
Livrador, natural de Ja·
8a-uá do Sul, domiciliado

e residente em Itapocú
sinho, n.st� distr ito, filho
'1e Luiz Pa'anello e de
Malilde Zapella Puan8'llo.
Ela, brasileira, I!olteira,

doméstica, naiural fie Ja·
raguá do Sul, domioiliada
8 residente em Sl!lnh
Luzia, neste diltrito, filha
de Agenor Camil'o e de
AlynpÍa Vicenzi .Camilo.

\..

Edital n. 7.852 da 12/11/71
Calso .. Roberto Cnmer •

M�rlice Eggert
.

I

sani.

Editei n. 7 85fi de 12/11/71
08mar Dankpr.
Traadi Gaeilka

Ele, brasileiro, solteiro,
motoril!ta, na tu r a I de
Guaramirim, npSle Est8
do, domicili.do e reeiden
te fim Guarsmirim, neste

Eltldo, filho de Guilher
me Danker a ie W!illly
Pippper Danker.
EI", br.eil ... irs, f!lolteirll,

Ele, brasileiro, lIolteiro, indudriáda, natural de
bancário, natural de Cu . Guaramirim, nest. Esta
ritiba. Paraná, domicilia do, do.iciliada • ruidf.ln
do 8 reiidente em Fran' te á nu Jorge Ozernie'
cisco de Paula, neste die· WICZ, neata f1idadp, filha
trilo, fila0 de G 8 S P 8 r de TAodoro Gudka EI de
Cremer Filho.8 de E9any Am.liInda Neum&on Gud
Ignez Cremer. ke.
Ela, bruileirlJ, so!tpirA, Edital n. 7856 de 16'11/71professora, natural deJa-· .

raguá do Sul, domicilÍfld� Alfredo Lourénzetti e
e residente á , u'{ Op!. Lourdes Maria Sarti
Emilio Carlos Jordlio, 69. Ele, brasileiro, solteiro,
nesta cidade, filha de opel ário, natural· de Ja

Anuncie no

"Correio do Povo".
Seu Anúncio·
Causará
,Boa ImpressãoE para que chegue ao co

nhecImento de todos mandei

pa,sar o pr-ese�te edi'al que
sera publicado peLl imprensa
e em cartório onde sera

. tixa ja ,1urante 15 dias. Se

alguem souber de algum im
pedim nto acuse-o para os

flJ,s lega's ...
AURl::A MULLER GRUSBA.

O icial
,

VENDE-SEEla, brasileira, solleirn,
doméslico, néJlUrlll de LUIz
Alves, lle�le E�liSd(), do
miciliBda � residenle á Es
Irada Joinville, neste diSlri
lO, filha de Maria da Co::!
Ia.

Uma biciclelö escolar,
marca' Prosdócimo, niOB

inoxidáveis, em perfeito
estado
Tralar Desla Redação..

,-� -...:.-
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Frei Aurélio Stulzer· Niterói, RJ, O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da
Comarca de JaraguA ,do:Sul� IhtarJo de Santa CA
tarína. Bli forma da lai, etc.

'

FAZ SABER a todolos que o prllent. edital
de praça, com o prâso de Yint. días yirem ou df'l"l
conhecimento tiy.rem e int.rell.r PÓISI. qus hã de
..r arre•• tado por quem maia dér e maior lsne=
oferecer. em frente b portas do Forum, no dia 26
de Illembr. do carrenle ano. às 10 horls. o imõvel penho
rado iii executada EMPR�SA DE TRANSPORTES
}4'RENZEL S.A, na ação executiu fiscal n.O 5764
que lhe mó.. à FAZENDA NACIONAL, abaixo
delcriminado:

1) - Um terreno, situado Desta cidade, à Av.
Getülío Vugas, com li ire. de 161,50 m2, f8len�o
frente n.rreferida AYenids, com 17 mstros, trS_'f8SSaO
dOll fundai com terras da Emprêsa Auto Viação
CalarineDRe S A" com igual metragem, extremando
com 12 metrOI e 10, em terrsil da JEmptêza Au·to
Viação Oatarinenee S,A.• de outro lado com 7.10
matrol em terras de Jensen & Oia., reglstrado nes
til Oomarea, sob n o 18,1f94:, b fls. 178 do Iiero 3-1,
naliado em Or$ 2.400,00,

.

AS8im hi de ser arrematado referido imóvel,
por quem maia dér e maior Ianca of.ncer ?C1mll
do prêço da 'nali_ção, podendo ser exammado
dito im6nl,' por quem interêsse tiur, no local em
qUI 8'1 encontra oil 8l1ja endereço IIcima menciona
do. E, para que chs,uà .0 conhecimento d. todos
interessados. foi expedido o pt98ente edital, qUI>
será afixttdo no local de costume, às portas do Fo
rum e publicado no jornal l'ooal "Correio do PO'fO",
na forma da lei. Dado e passado nesta cidadt> d.
J!1raguí do Sul, 80S seis dias do mis d. Outubro
do Bno dI> mil noucentos • sehmta .. um Eu.
Amadeu Mahfud, Etlcrivão em exercício, o subscrevi.

(as) Milton Cunha, Jujz de Direito
A prttsl'nte cópis oonfere com o original; dou fé

JII!'8Ullá do Sul, 6 I Oll\ubro / 1971
O Escri.ão, em exercício, Ámsdf'u M ,hfud

'O Plidre Lacroix era gosado. Oliva: csreclsmo,
às quertae feiras, para um pequeno gr�po�:de �ril!.n'
ças: era eu, minha irmã Ema, os prJmo� Claudio_:
R�nalo e Alfdio -e Venaocinho Ntcoluzzí, o Nono
Walter, penso q�e' o Antero Quadres; e o Osval.do
Borges. As outras meninas ersm II Cendinha e Alice
Varela, do dr. ßoevenrure, li Maria de Goes e maís
UIr.lIS pOUCIiS. Grupo ale2"re e unido, rodos morando
Di. imediações da eruel Rodoviária. .

" Então IUlávamos nos bancos dos grlJOdcs.
Havia uma pr.ga danada. As andortnhee.
Achave bonno. Goerava daquel-e berultnho ele

rre, compessede, voando consteme. Vinham de trés,
paseevam parava frente, .beixevern o vôo, subtarn.
Pireciiim crlenças. Mas eram irracionais.

O Nonô rne contou que numa vêz, do meio do
bandinho alvoroçado uma aliviou SUd natureza. Foi
catr ne lesla do pedre. Disse me o Nonô que o pa
tire Lacroix plISSSOU li mão e sem querer espalhou.

A eula acabou alí mesmo. N50 achei ruim. O
,adre Lacroix tinha a mente de passar, -sempre ré
pido, ne frente da fiI�jra das meninas e dos meninos
e" não duvídeva de sentar o catecismo Oll cara da
genIe. S6 dos guds. Deve raiva. Bobagem, não dote
nede. A vergonha na hera e a gosecão depois
doiam mllis, muito mais.

Aos domingos o Pe. Lacroix vendi. livros. Con
versava com os fiéis, antes e depois da miSSlI, perlo
dll' cruz grande, no fim da escada de fora, perlo da
ctrCI. Já o De. Germano, I5rand!'l, lInles fazia o Oles
mo aposlolado. Livro em ilaliano, em lllemão, em

porluguês.,
,

Onde eslio o Solão Crislo Rei e Casa Paro
quilli. as crianças subiam a rempa para andar mais
depressa-. Bicho sem pl!ciênciot Daquela direção su

bi. Uma tSlrad nha, paralela ao J.ado direito da igre
jil. de.sde a casa do Fischer No oulro lado, pelas
frenles, li lasca escada, com lapumes de madeira,
cheia de caco de pedra, lijolo, barro ou ereia, subill
10' lado da circa do Colégio São Luis.' Acabava Da

cruz grande Tudo como se dá em igrej1! de pobre.
Por aH quase que só subiam as mulheres e as

meoini!s. No Teatro Municiplll do Rio de Jllneiro, lob I
Muilos homeos, para tomar caminho, serviam-se presidência do Prof. Austregésilo de Athayde,di ramp,') dos guris. Prel'ilidente da Academia Brll�ileira de Letras: foi•

A eSIi!ção velha era ponlo muilo especial de a re'alizada a prova final do II Ooncurso Bíblico
genIe. guri ee ençonlrar. À disposição do moquiflisltI Nacional. vencido pela Prob, Gerda de Burg' ,

h�via um barril replelo de arei� bonita, areia do mor, represent41nte do Paraná. Apól a8 provas aemifi
meio acinzentada Não era segrêdo: ia para o lISse;· nJ'il!l que reuniam OI!! campeõ.ßs dos. di�erl!lo8 Estß'
'ró ,-do Irem; precisava quando Subit'J II serra depoi8 d08. foram 8eparados OB cinco floallital pöra a
da Honsa, os Irilhos sujos de rroxa. prova fiofll de conhecimentos bíblicos,

Pois o Xavier me conlou esta: que éles pasSlt- O 1 o lugar coube à Profil. Gerda de Burgo.
vam pelo barril: ninguém via, enchiam;: rápidos Oi representsndo o Paraná e membro da 19rt-j!:lbolsos do calça. Dar i.rn dir,elos pari! lI:J misso. Adventista do 7 o Dia; 2.· lugar. Salomão Tôrrefol
Acompllnhavcllm os colonos. EsperavlJm que os polo. dos Santos, BraMílis, da Igrt'j!l Assembléia de D�uli;
neses das bora� compridas, de Chico de Paula. fôs 3 o lugar, Franci�co Alvee Pontes. de São Paulo.
sem subindo. O cano dos bOlas, compridas abriam adv6ntista; 4· lugar, Argentina Vieira Barreto,
para Irás e IIi éles meli.m punhados de .r(lil p'r� Sergip�. c8tó1ica e 5,0 lugar, ldal1cio dos Santos,
dentro. ' -'

representADdo Mato Gr08110, também adYttiltilta.'

Os homens cheglivam lá em cima Paravam na A 'vencedora ganhou uma viagtlm a Israel.c�'tiz, sem olhtlr para ninguém SenlaVlJm no pedeslal
"Compadre, ruim iSlo. Areia nll bOII. 'Não sei VITORIAS, CONSECUTIVAS

cÓmo foi. As bolas não esrão furadas."
Tiravam, vlr.vam os canos das bOlas compri·

d�s para baixo 8lcudindo. '

. �: O P. l_croix pacientemente e!peravli que eofias
at:m .s bolas

D�pois ofereci. os livros.

Até ê8te sno já acontt'caram no Braan cinco
concursos bíblicos di âmbito nacional. O" trê@
primeiros foum promovidos por uma organização
comercial i8raelita e os dois último., pt41a Socie •

dade Bíblica do Brasil Todos os cinco concurlOI
foram ganho .. por msmbroll da Igreja Adventista
do 7.° Dia. São ê8tel o. 'Y�ncedorel do. eiDc.
concurlo. bipli,,08 já reslizado8: Irene Santos, dR
Guanabara; Yolanoa. Anysrsa da Silva, de Sio
Paulo; Jo.é Ribamar, Pernambuco; Mariszinhs de
Almeida. São Paulo e neste aDO Gerda de Burgo ..

do Parani.

Diricent.s adveDti!!tas, ao finsl do concur"o.
afirmavam que as con8ecutivaa vitórias de memo
bros d. aus igr�ja em concuraol.4 bíblico. "Ao u_mR
consequ�DciM do estudo .istemttico e organizado

I de tôda BíbJiIl. .B"!IUt estudo começa desde o

"Jardim da lofâneis" até 8 idade adulta, através
-------- ....------------.------- da, chamadal "Liçõel da Escola Sabatina" prepa

radas -pela o,rganizaçAo para 08 Ie.us membros
em todo o mundo O.. adventi.ta,· aAo orientados
a estudarem " Bíblia todo. OR dias � a completa·

, rem a leitura ds Bíblia tôda em um ano.

Missa DO Jaraguã - Velho
IV

" ;
"

, Auto Real)
de Gustavo Henschel

Comunica ao, seus qialinlos fre�uêses e amiIO�"
que mudou Ie dd Rua Felip� Schmidl, pera as

suos novt'ls insflllllções à Ru" Gumercindo da Sil
va, 72 (perto do lIaj.rl TInis Clube), pc1ra alender .in
da ,melhor você.

Agradecimento
A .FamUia_ enlutada d.

Pedro Bento,
ainda profundamente consisrn.da com o d.
,aparecimento do leu querido e,p�8o, pai,
sôgro e avô, ocorrido dia 09 dI novembro
de 1971, com .a idAde de 58 8001, vem atr.
vés dê8te semanário agrbdecer a todol que
OI' conforturam neste dolornso tranes porque
pa8saram. aOI que enviaram flôrelll, corôal
e aos que acompanharam o extinto. até a
sua última morada,

Outro88im vem de 8gradf"cer em alpe
eisl 80 Pe. Conrado pelas palavras 'confor
tadorBi proferida8 t-Pl cua, na igreja e à
beira nn lúmu)l)

.

Jüraguá do Sul, 20 de novembro de 1971

Espôsa, fil�os. nora8 e netos

Edital de Praça Estado de Santa Catarina

Prefeitura M'unicipal', da
JarlBla di 8ul

LEI N° 327 ·1
I

Autoriza e Executivo Municipal a receber'
por doação uma área de ' terra coai 609 mtitrD8 !
quadrados. . . i

Hans Gerherd M8yef, Prefeito MmllclpaI.8
Jaraguá do Sul. Estado .oe . R�ota Catarina, no UlO

It exercteio de luas atrtbutções.,
Faço saber a todos 08 habitantes dê!!te Mu�

nieíplo que a Câm8ra., Municipal aprovou e .u

8anciono lia 8eguintt'l It'I:
'"", Art. 1 o) - Fica o Executivo Municipal auto,� ,

rízarto a receber por t1ollçio de Norber�o GaullÇ't
e �na mulher, e de Elvira Gaulke Joe8�lDg e s.u.
marido, uma-äree de terra sita nesta c�dade, co.
609 metrcs quadrados, sôbre o qual fOI aberta ..
rua 87. '

Art. �,o) - Eata lei entrará .m. Vigo� �a data
d. lua publicação, rldvogadas as díepoaíçõea ••
contràrto, \ , . .

.

Paläcío aa Prf'fpitura MUDlclpal d. Jarsgu'
do Sul, 17 de novembro de 197L. . ..

HaD!! Gerherd M8y�r, Prefeito MUDlCl�81 .

A presente lei foi publicada nesta DiretorIa
de Expediente, Educação 41! Aisistência Social, an
17 dias do mês às Do:Y�mbro de tg71.

Joio MethilI Verbin.nn, Diretor

LEI N.o 328

Dispõe BObre denominação d,. Bleo!� �ál!!ic...
Ha.ng ,Gerhard Msyer, PrefeIto MUDlClpsl d.

Jarsguá do Sul, Estado .de . S.:ntll CatarinR, no UI.

lá �xercício de suas atl'lbUlçOeg.
Faço lIaber a todos OI habitantes dêlte Muni

c1pio que 8 . âmarö Municipal aprovou, a eu Ban·

ciono a l!Ieguinte lei:'
Art 1 o Fica d. nominllda D.ii>YWerner S,an�1 a

Escola Bál'licll a fler conetruída na rua JOlDvIll.,
com' r�eurso. eat.duais.

Art 2 o) - Esta lei entrará em vigor �I'l clst.
de sua pu.blicaçia, ruvogadas ai dispoliçoes em

contrário_ .

j);;18cio da Pr�feitura Municipal de Jaragná
do Sul 17 d. Aov6mbro d. 1971.

H�nt; Gerhf:u'd Maysr, Prefeito Muoicipsl '

A preseDte lei foi publicada
. lie.t� Dirito.ria

:je Expediente.. Educação e A8818t�ncH' SOCIal,
aOI 17 di.1i do mês de novembro de 1971.

João Matpisl Verbinenn, Diretor

Realill�1 u 2. CUlcurso BfbUCD nucilnal

PORTARIA N" 29
O PrElfeito Municipal de Jaraguá do lI4ul, EtI·

tado de Santa Catarins,!lo UIllO e ex�reicio de IiUU

atribuições, RESOLVE: .

..

onceder. qulttro (4) mês ... s dfl lIcença a

Verslba Maria Frt'!ibergsr P.,reira. ocupaDte eile)

cargo de ["rúfeliftOra do Quadro Úni�o do Municf
pio . de acOrdo com o art 137, da L@I D,· 4: 425, fi.
16 de fey.reiro de 1970, Eltatuto dOI Fuocionário
Públicos Civis do Estado de Santa Cata:'�D8, ado
tado neRta Municipalidade, a contar do . dla 11 ee
outubro do I'\no em curso. '

Comunique-se, Regiitre-flliI e Publique-s8
'

Jarllguá do Sul. 10 d. noye�bro d� 1,971.
Han. Gerh8rd M8yer, PrefeIto MUDlCipal

,

Representação
Elemento residente am CURITIBA,

registrado no CORE do �R. des�ja re

preaentar firmlls desta Cldad. naquela
OAPITAL à bass de comissões. FaTor

dirigir-se ao Sr. A. J. d. S�lv•.
Caixa Po.,�l, 1898

CURITIBA. PARANÁ'
L- �------------------------

Atenção

NEVES S.Ä.
Indústria Catarinense de Artefatos de. Madeira

co! /MF 84 .t33 440/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhor.s aciooist88 d.

NEVES S.A. Indústria Catarioeo•• de Arte.fatos de

Madeira, para Ie rt!unirem . em A�8.D;lblél& Geral
Extraordinária em lua sérle lIoclal a Rua. Pre�.

Epitáeio PeRl!ôa, 2.522, no dia 9.9. de nov6��ro de

1.971, às 10,00 horas, para dehb�rarem ioure a

seguinte ORDEM DO DIA.
.

t o
_ Aumento do Cflpitt)-l Social de Cr$

380.000,00 para Cr$ 55 000 00 co� aprovf'itamento
do Fundo de Correção MonetárIa e de Lucros

uspensos; .

S
..

2.0 _ Modificação dOll E.tatutos oelaiS em

seus artigos 3.0, 7.0, EI t3,0.. .

3. - Outros 8Slmntos de lDterêss8 SOClsl

Jaraguá do Sul, 09 de novembro. de 1.971
.

'

José Carlos Neves, DIr. ComerCIal

�e Voci �sliver inleressado em lIdquirlr urne
belD e grc1Dde propriedadt. procure maiorea-· in
formaçõu ila LOJA LEONe�, li Ru•.Mal. Flo
riano Peixolo,. lOb - Jarögua do Sul.

Preço a combinar.

.Certificado Extraviado
Cnmercial ViütorLtdll; comunica para 08 devidos

nns que foi 'extrs-viado o Cttrtificado de Proprie
dade dtl Lambl·eta marca LI. tipo 150. côr yerde
escura e boróeR.ux, motor LE 1 t 50B87976 A, chas
sis Ll- 150- 35308.1 cillDdro e 6 1/2 HP.

Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 1971.
Comercial Victor Ltds .

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



c o R R E 1"0' .' O O p O v' O
SlBl\DO, 20 OB NOVÉMBRO OB 1971

. ,

A •

do Censo ·EconomlcoEncerramento

N.O 2659

Em data de 6 do coerente mês ficou defIni
tlvsmeute encerrado o trabalho de coleta do Oen-
80 Econômico em -J.rllguá -do Sul. em cujo Censo
abrangeu o Genee Agrícula, Censo Industrtal, Cen-··
so Comercial e Cenlo dos Serviços.

;

�NO LIli )\ARAOUA' DO SUL (SANTA CATARINA)

!.' t�,i�lOlat �� Lnns,
Bandeira do Meu Brasil

CL Paulo Moretti
Bandeira do meu BrasU, pelas tuas cõres e pelo que

representas, pela tua beleza e pelo que símbolízas, para to
dos os brasileiros sintetizas a glória de nossas glórias, a
alma de nossas àlmas e a presença de nossas presenças.

À tua sombra benéfica e aconchegante, Ideal e confor
tante, agrupem-se, num bloco homogêneo e forte, coeso e

índependente, os brasUeiros de tMas as plagaa, para cantar
o� loiros conquistados e par� buscar fOrças para as pugnas
de oada día, para enalteeer o condão da Justiqa, do Traba-
lho e do Progresso. .

Tua Imagem Inspira nosso Ttabalho, o Trabalho impulsiona
o DOS80 Progresse e o Progresso nós o fundamentamos no.tmpé
rio da Justiça, preocupação maior do nosso esfôrço, escopo
príneípal de n088as aspirações refletidas ria dedícação e no
valor, na vontade 8 no arrôjo, na inteligência e no patriotismo.
., Diante de ti perfilam·se teus älhos, desde a criaDca
recém-matriculada na elcola a.té o ancíão recém alfabetizado
pelo MOBRAL, delde o gaúcho da 'I'raneamazôníca, até o
amazonense de OS9r1o na BR·lot, numa aprexímaçã» de
etnias, num traço de união de nossa nacionalidade, numa
festa perene à nossa irmanação de patriotas. numa prece in
eessente à nossa unidade geográflea e sentimental.

Por tínlo poupam esforços 01'1 filhos dêste Braln Gran
de, para fazê-lo cada: vez maior; por ti nio conhecen obstá
culos comandantes e comandados que, numa união de fôrça
e :ae esforços, corrigem os erros do passado' substituindo·os
pelos acertos do presente, assinalando reiumbante. vitórias
Dá conquista id.ealinente bel� da Paz 80cral e do Desenvol
vimento Integrado.

Tremulando aos quatro ventos. tu inspirai o nosso
devotamento à causa da Paz e do Delenvolvimento, binômio'
qué' promove o nosso progresso, rasgando estradas para di·
minuir distância, exportando manufaturados para aumentar
divisas, impondo lIacriflcios para dispor de uma renda por
capital maior, capaz de competir em pé de igualdade com
países dellenvolyldos, garantindo recursos· para possibilitar
o progressivo aumento do produto n&cion.l bruto. de molde
a pesar favoravelmente em. noslO beneficio na balança inter·
aaclonal.

'

.

ExpressA0 do n08SO entusiasmo, filha de cada um e
mAe de todos nÓI, irml dOI BOIsOl triunfol, ooiva de nos
sal aspirações e. elllpôsa dOI nossos sentimenta8, Bandeira
do' meu Brasn, tu consegues o milagre de abrigar sob teu
teto a grande famflia brailleira que, altiva e vigilante. sem
pre está pronta para garantir a sua unidade, para resguar
tlar a sua integridad••

i Erguendo-te ROi mastros para laudar a vida óu esten·
d.n,.do-te nas tumbas para reverenciar a morte, Bandeira
do meu BralU, a ti .empre lerá prestado o culto do nOllso

acrisola,do amor, amQr que se agita no burburinho das ruas
por onde passai. amor que s. cala do silêncio dos cemité,
rios. onde tual côres se tarjam de prêto para chorar teus
herojs.

.
Bandeira· do meu BrasU. nAo importa onde estejal.·tulLs cöres ."mpre haverlo de cobrir o altar-mor nOI DOSlOS

corações onde ,sao oferecidos por ti o. laos·perenes do
Amor e da E.peran�a, colocando·se IlO cálice da Fé o bálsamo
dos nossos sentimento. misturado ao ineens.o dos n08SOS
10ti'Vores que se eTola em hillolJ de exaltaçlo pela tua gran-
deza e pela nossa .oberania.

.

,

.. Bandeira do meu Brasil. pela passagem do teU' dia
_.. 19 de novembro - recebe a homenàgem do Uons Club
.a. Jaraguã do Sul.

[xprasso Rio Grln�e Säo Paulo S.A.
Comunicamol ao Comércio e Indúsrria deal�

cidade que não altndfmos mai! pelo Telefone 0,0
2259, mos Sim uramos lIrendendo peloll Telefo
nes n.Os õ288 e õ552 - Joinville SC.

1I)r. Luiz de Soanza
ADVOGADO D0,' fOro. éte

810 P.ulo - Guan.b.ra - FAltad. de· Ri. d e
J.oeiro - Bra.ma.

.

Proc••••mento. perante quaisquer Vi
nilt6riol, Autarqui•• e R.p.rtiçõ•• Piblica•.
em geral. '

E.crit6rio C •• Ira b
Avenid. Franklin Rool'eveU, JS - Grupo 301

(FaDe: 52.189")· .

.

. ZC-39
Rio' de J.neiro

�

�Estado d. GUANABARA
'

��

Bande.ira do Brasil
Eilt. tarefa que foi inicisda em 2 Je junho.

,I do eorrente IlOO, ttlve 8U8 participação mais ativa'
junto aOI informant•• , cujo número atín giu a casa:
t) .. mahl de 3000, contaado I' entre os lavradores ,

a maior participação.
A Agência Municipal d. E&tatistiea dando.

per . encerrada a rderida tarefa; vem por meio'
flê81e ó; gäo agr8�t!cer p ...nhoradsmeute a todos

quantos pr.lt.räm •.•ua informação à Fuadaçãe
. I B G, E, • em especíal ao .. lavradoreM -que aten
rlMsm com leU. préstimo. ael Recenaearíores
que percorrerem ai Ar•.•• d. trabalho,

Aß fazer. referido agr.deeimente, lembra a

todo. que "Todu Pa1_ que tem lua Doa Estatística"
tem meíoe. d.· um" boa direcio gov8rDl\mentltl,
bto que •• v�m hz.n40 4••d. a Fundação da
Elltat1atica no Brasil.

Portanto, eolabore. C6. a Elltathtioa, infor-,
mando C8rto OI dado. dDI quail a Edf;tiwtica lbe
solicitar, por qule ... im 'A E.tat1ijtic& fará o
Brasll asstm como êle deve .�r",

Jsrcguá do $ul, nt;),,�.brf) d8 1-971
Abilio dOl� Anj':'!11 Soares

Chef. d. Aiência d. Jl\reguá do SUl

B andelre do Brasil - tdolatrada.
A uríverde da esperençe ascendente,
.N ortete trebelho nesta Terra ebençoads,
D lindo 110 Homem vontade de viver
E m Paz, consciente e sempre contente,
I nspirando os cérebros d08 dirigenres.
B ecords um pe ssedo glorioso ii reviver,
A 5"i�áDdo trenqütlídede e Iodos os viventes.

D o Leste li Oeste e do Sul lIO Norte
Oscila tríuafenre - heroína da ball aor'l.

ß ruil - orgulho e celeiro Llnlversal•.
R ei do progresso e da paz ii humenidade.
1\. lerte o povo ii ordem - -é sern rival,
§ trnbolze fôrça. mea- defende ai igualdade,
Iluminando SfUS homens par. II postertdede;
L ibert..do a. de midria; viv" ia Liberdade!

Homenagem ii' Baadetrs. pelo CL Francisco
Anröeto Plcciane, Dlreror Animador. tio Li6D� Clube
de C.rupá., ..'

Cerupé, 19 d8 novembro d. 1971
(e) CL Francíseo A. Piecione

I as t rum e n tos
'j:

Música
---

i I Anuncie no

"Correio do Povo",
Seu Anúncio
Causará
Boa Impressão

de
Em Geral, el'ipt'cilllm�nl.
Gaitas� e Acordeõe.

Completo sorlim,enlo com 8 on 1 �O baixos I

Bandone.ons - Pianos - Harwôaios
ÓRGÄOS TUBULARES � ELETRÖNICOS

GuiI8rrj)$ e Ampliflcador21i
Insfrumentos para, Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
.
Violinos. Violões, BandoUn!! e Banjos, Flauta•• ClariDeta.,
�i.tOIlI, SaxofóDes, 1'romboDe•• Baixo. e Bateri.1I com.

.

pletas, Paodeil'oll, Chocalhos, Maracu e Afúchês,
Método., \"ordö» e Palh1"Ui.».

Enf!m, indo que rôr do rorno, V. S.. encontra p.Uil prOAI. enlre�HI na

CiII,.ulla· de EdUCilGão 'I·Chica
O hlJ�l�am�nlo dI!!

B... tiJeir.w e o canro
r!(, H,"o N�ciOJll1l são �.

obri... tÓríos. uma vez

por e�m,m;". em Iodos
OI f'ftlabt:ll!cimenlos
d� QU .. iqU":T 2'ißU de

eD5iOe, públiCOS ou

'Hlrti cloIl.1I res
Expedição "LYRA" Musical de Paulo Kobs

Rua )orlle Laeerd., 2'...2 - CGIXI Postal, õ9
�ão Benlo do Sul

'

SdDia Call1rioil ----------------------

..
OCampeãoJackieStewart.

PneusGoodvear..
O incrívelTTPP.

_.;,
, :�.;,
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. .

.

.�� \ GanheglátisQ incrívelTYPP, .

'. _�� ,��'� ,Truquese-W:écnicasParaoPilôto
:-=

.

-� (euma revasao de seus pneus).
cf Simples:

.

Jack1e'SWwart. venceu o Campeonato
Mundial. de Pilotos· de 1971. .

.

Correu t6das as.provas c_om ..

�NitIr;.
OB seguroß;· fortes e reSIStentes
pneus GObdyear.

.

E,multo contentes coma dupla

IND�E COM •.BREITHAUf!T S.A.
W.'Ctr1í1Av.Getulio Vargas, 268-Jaraguá do Sul rttdr.. errat I_'"

.

�� GOOD#fEAII '»,t;;'l
-' :1 :ji.

.

. _',>,.}" ,

..

. _ ,,-.,.,,: �;l�'�:'· .
A serviço de sua segurança.

_ .. ;:.�,...;:" ".......w L�,_�.,.....'::':,:,,;"� ...... j�

vitórja, nós resolvemos entrar
na comemoração,.
Dê um pulo até aqui.
Venha conhecer a marca do Campeão.
E o incrível TTPP.Pneus Goodyear e
TTPP são conosco mesmo.

-
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