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Dr. Nelson Luiz Schmilz: -
Dia 11 do Corrente' cola
grãu no Teatro Álvaro de
Carvalho. em Florianópo
lis, o· jovem jaraguaense
Nel.son Luiz Schmitz. filho
do distinfo casal Waldemi
ro (Hildegard Leulprechl)
Schmilz. O DOUlorlJOdo
forma·se pela Faculdade
de Odontologia, da Uni,
versidade Federal de San
ta Calarina e deverá ini
ciar ae suas atividades
profissionais nesta cidade,
onde já se encontra com

um bem montado equipa
menlo dentário. O dr. Ne!
son Luiz SchmilZ; de,ntre
46 formandos, ,é' o seu

orador oficial.

Um Novo Sacerdote Jaraguaense

05 médicos de. 1971. dalno dia !6 do corr�nle, com
Facúíi:Jãde Hit MêâiclOa 'da Inlero -as"·2l)"'oras.� e pa"
Universidade Fedeft'll do raninfo o dr, Affonso Coe·
Paraná, eSlão programeID lho e p 1-1 r o n o o Prof,
do um. festiva conclusão Paulo Franco dt Oliveira,
de curso. DenIre 143 for- Conclu'em o' convite com
mandos destacamos o jo agradecimentos: os mes�
vem jaraguaense Edson fres, attificu. do nOS$_
Carlos Schulz, fjlho do vilória, a nossa reverência;
casal, dr. Aroldo (Odelle aos nossos pais que, além

apresentamos ao er. Ge
nésio Murara, óra eon
cluindo o Ourso óo Teo
logia, em Taubaté, em

São Paulo, 08 n08808

eumprímentos, com 08
votos de que Deus der
rame söbre sua bondosa
pessôa 811 8ua8 bênçãos,
beneficiando com ísso a

coletividade de Nereu
Ram08, onde o neo-sacer
dote' nasceu.
Após a Santa Missa

haverä àlmoço oferecido

Centro Catartnease
\

Dia 25 de Novembro ül- - Benedito Francisco Sil-
timo foi empossada ii nove Vil; Diretor Assistencial;
diretoria do Centro Ca ta- Telmo da Cunhai Diretora
rlnense do Rio de Janeiro, Social - Yoland� Apptl
constituída dos s�l'uintes: e Diretor Estudantil: Ro
Preeídente - Álvaro Cezar naldo Rabello Russi.. O
ßeducht; Vice - Cláudio Presidente ßeduchl agra,
de Souza Oliveirll; Diretor deceu ao ex- Presidente dr.
Secretário - Luiz SOUZdi Arlhur Polono Russi. con
Diretor Financeiro - NQ- vocando a tôdos trGbalha
reu de Mélo Berllardino; rem pelos "Barriga Verdes"
Diretor Cultur.�l - Joio, na Guanabara, Cumpri
Bduardo de �t'irlJl'Jd. San meDtos à novel di.,eloria
toa; Direlo'r de Divulllação do Geolro Calarioense.

Dr. Armfnio Marquardl: - Dia mathê, 'Ieda Mllria de Sou gressista c i d' ade. Junta- Dia 18 do correnre será
9 do eorrente, 5a.-féira últi za,lngrid Iris Bakes, 101Go- mente com a Srta. Ruth ordenado sacerdote o jo
ma, leve lugar no Forum da Cerhertue Braun, Irani Hertel formam, se colégas vem [eraguaenee Genésio

, Oov.lvo Silveira, em lotn Ztemann, lvete Lombardi que concluiram as espe- Murara, filho de Alberto
.. vllle, II ceremônla de for. Pradi, Isnete ôtlvlne Chio- cialidades de fdrmácia e Murara (falecido) e Ma·
matuta dos Bacharelandos dini Marcatto, Leurtre Gla Contrõle de Medicamentos riana Sehiochet Mur�ra.
da Faculdade de Clêneíes senapp, Leonids Gramkow, e Análise de

I

Alimentos. Ás 18 horas do acima
Economicas de lolnvtlle, Leonílza Enke, Lídia Hãr- Aos formandos, o "Cor- mencionado dia o Bispo
Inregrando li Turma Prof chen, Lúcia Gíenstnl -

reio do Povo", apresenta
Diocesano D. Gregório

Antonío Delfim Netto, ten oradora, Márcia Müller, ROS laureados os seu s Warm,eliog ordenará pa
do conto Patrono, o Pref, �aria Cella Borges. ,Ma votos de progresso em

dre do Sagrado Coração
Dr. Herald Karmann e rre das Neves Medeiros, 'cada urna das carreiras de Jesus o jovem Gené
Psrentnfo o Dr. H Díerer �llriêl .Helena �i�olli. M�- que os ilustres filhos desta sio, na Igreja N. S.

-

do
ôchmldt, colou grãu o lo- ria Ines Trentlnl, Maria

terra abraçaram Perebene Rosário. smNereu Ramos.
vem jaraguaense Armínio Júlia Gónçalves, Marlene

gente e bola p'ra frente' Genésio Murara, depoisMarquerdr, exemplar fun Ana Ntcolodelll, Marlene ,de ordenado sacerdote,cionérlo do Banco do Bra Inês Fraozener, M a r I i c e receberá 08 Iamílíares e
sil S. A" da Cidade das Eggen. Mércie Döring, amigos da Iamtlia com
Flôres, a quem apresenta Mírta.n Müller, Orleide Circu, lação do um jantar na cesa da mãe
mos nossoa cumprtmenros, Maria Mengarda, Resane do néo- sacerdote.
extensivos aos respectlvos Terezinha Ishnke, Sueli "Correl·o do P'ovo"p/!Iis. Dentre os 25 becha- Maurissens, Tereztnha Car- Dia 19, de dezembro,
relandos, formarem se aín- men Wiest e Teresinha domingo. na mesma ígre-
da 'os nesses conhecidos Trentlní.

' "Correio do Povo" del- ja, realizar 88, á a primei-
K k A xará de circular no próxí ra Santa Missa, cantadaAlberto José litz e, ma- Dr. Florl'sIol Enlre' '. - Entre I NG I kí I L. mo dia 18 do correnie, pelo coral da greja .• S.re onça ves Kcnes I, os engenheiros CI'VI'S' da '

d' 04 d FÁt' d R' CM II pera retornar no Ia It. - . e D lma,· e 10 erro.Darci Ferkrüssen de e o, Faculdad"" de cngenharl'a- f d
-

A
.

d'n W Id' � L. 6a." eira, COt;n uma e iça0 nteClpao- o uos aoIvo Kifzmann e a Ir d-'" UOI'v"'rsl'dade Feder'al' D Iu <:. fesJlva de Natal. A .

ireçãe. g r a to, acontecimento,Ralf Finkbeiner. do j),lIraná. destaca-se o

Escola Bisic. Miguel couJo: - jovem jaragulilense Floris-
Ern �chroed�r, no vizinho val Bbke. 'O Ed

.

C I S h IImunicípio, fo�ma, s� fi lur· A ceremônia de forma,. r. son. ar os '

.

c' u' .

ma pioneira, programando turlS e 'colação d-e' gráu
para às 8 hs. do \ dill dar�se-á no dia 18 do cor-

11,1'2-11.'t<�i'5i! em Aç- rente áo-ifinásio T!.H'umã,..
de Graças na Capela de na é a p i I a I parllnaense.
S. Wendelino. e às 20 hs .• '

Florisval, gr.ças. 120 seu

enlre�a dos certificados, esforço e inreligtnlia acaba
no salão da .sociedade M concluir tão importante
Recrealiva B s P o r t i v li faculdade, que o habilitará
Schroeder m. DenIre os de excercer II profissão de
formandos destacamos li engenheiro em nosso meio.
jovem Miriam UI'mann e Dona Narr" sua eslremada
Wilson G. AlbrechI. Foi mãe e o sr. Bnke, seu pai
Patrono o Pr�f. Aldo Ro- estão exultantes com a

meo Pasold e Paraninfo o conclusa" do seu curso

ex Prefeito Ludgero Tepas superior. Juntamente com

sé. o dr. Florisval Bnke. for
mim-se outros' colegas
corno engenheiros civis.
mecanicQs, eletrecistls e

arquitetos urbanistas.

Dr. Irineu Pasold: - Outro
jovem jaraguaense que
desponta enfre os que con

c1uiram o curso da Uni
versidade Federal de San
tfl Catarina, doutorando-se
em Farmácia e Bioqurmi
ca, é o jovem dr. Irio2u
Pasold, Filho de tradicio
nal família Jaralluaense,
formou se dia 10 do cor

rente colando gráu em

Sessão solene 110 plenário
da Assembléia Legislaliva

.

de Santa Catarina. O dr.
Irineu Pasold deverá dedi
car-se às SUil8 atividades
em nossa cidade.

I
I

JARAGuA DO SUL

Fundado' em 1878
Emancipado em 1934

pelos Iamillares e convi
dados, colaborando 08

participantes com uma

pequem� contrtbuíção .

O Diácono Genésio
Murara escolheu para en

cimar o seu convite: "O
Sacerdote, por vocação
e pela sua ordenação é
tirado do,meio do povo
de Deus não para se S8-

'

parar dêle, mal para de
dícar-se totalmente a êle,
a exemplo de Orísto,
Mestre, ôaeerdote t!I Rei".

Humberto Franco Mayer
No di'o 2 do correnle, 'Franco, para casar com os

às 22,10 hs., DO Hospifal nomes de Henrielle e haie
e Maternidade "Jaralluii", Cássio.
nasceu p a r li o Prefeito
Hans qerhard Mayer e sua

espôsa Carla, um' robusto
menino. Olvfelizes papais
que, agora, inauguraram o'

h'io, vão dar ao' menino o

boniro norne de Humberlo

Ao cumpriment.r�mos
os felizes papais, deseja
mos externar o cumprimen
to a08 avós, Don. Lilly,
ao Alexandre Haake e

Dona VerlI.

Barra Velha: 'lO Anos

Jusá ,'Camargo: Bôdas' da Prata

Barra Velha, belo blil
n�árjo de Santa Cat_rina.

.. .:ompl�tou nQ dia 7 do
,

corrente o. seu 10 o ano de
emilncipaçiio política. O
Prefeito Thiago de Agui,ar,
assinalou o fáto, com fes
tiva comemoração. O acoo

tecimento reperculiu em

b Prefeito Municipal de
São Francisco do Sul e

SUiJ espôsa, Dona Marga,
rida, complelaram dia 7 do
correnle os seus f�lizes 25

,

, anos de vida conjugal. O
cast'll de prata e seus seis
f i I h o s, comemoraram o

acontecimento em ambiente
familiar, �mbora um sem

Colégio Karmal Divina Provi·
dência: -'Dia 14 do corren' Ora, Ruth Herlei: - Deverá
te terá lugar no Cine lä:- doutorar· SE' pela Faculda

raguá d entrega dos diplo' de de Farmácia, da Uni
mas das maglstrandas de versidade Federal do Pa·

1971, do Colégio Normal raná, no dia 21_ do cor

Divina Providência de Ja· rente, em Sessao solene

raguá do Sul. Tendo eo-" de ·colação de �rá,u, às '

DR. EDSON CARLOS SCHULZ
mo paraninfo o Prof, Hi- 20 horas, na );leJlom� da NÔvo Médico Jaraguaense
lário' Stephani e Patrono Universidade Federaldo, .

o Dr. Mario de SOUZlJ, Parana, a jovem Ruth Her- Maria), Schulz, após coo- da vida, nos déram sempre

formllm-se as �eguinles lei, filha muito bênquistiS c1uir uma sorna incumen coré!l�m para a luta, alento

normall·st..... A r n o I d o do sr. W.'6lter. Carlos �er surável de eSludos acadê, 'para o esludo e esperança
u,,"

- 'A
-

d f t o a nos s ii O sr.�Adolar StratmannSchulz Amazilda Marga.. lei e ,sua digna esposa, mIcos. programaçé,!o e para o u ur, .

.
.

rida L�nzi Anelote Bios· Ruth Herlei,. conclui o seu formatura prevê culto ecu eterna gratidão. Ao regis-' e sua espôsa Roeschen

teld Ber�ardete Baratto, curso dentro dll especiali- mênico na Igieja N. S. trc1rmos o feliz evento da Stratmann completaram
ßeriolinil Franzeoer, Car- dade de, Laboratório de de Gu�dalupe, no dia 15 formatura do dr. �dson no dia 30 de Novembro
men 'Müller, CelHa Pereira Saúde Pública, d�vend? de dezembro às 18 horlls, Carlos Schulz, destJamos de 1971, as suas bôdlls da

Nascimento, Clauzeli Jark. forAar-se figura vah�sfssl devendo lotar Iilerälmenle formúlar os votos congra prata. Bmbora cotr.�mo

Dagmar Teresa Ramos. ma para a nossa clddde, a bela igreja paranaen8e. tulalórios aos, seus pais - rtlssem o acontecimento

Dinorá Maria Gabriel, Ge CllreOle de elementos que A, 15 o I e n e cerimônia de dr. Aroldo Schulz e sua em ambiente familiar, a no
milde Simeoni, Guisela pos sam dedicar-se aos Colação de Grãu lerá lu digna consorfe, dona Ma- ÍíCill espalhou-se na cida

Luzia Sleilein, Hilda De- problemas de nossa pro gar no Cine Tealro Vitória, ria Odelte Schulz. de, participando da felici·

BÔ'DAS DE PRATA

/

nosso meio, dado que um

Ilrande número. de jara
guaenses possuem naquele
belo balneário,' as suas

casas de ver a n e_i o. Ao
Pr.efeito Aguiar e«'CiJo Le
gislativo, os nos�os, cum·
primenlos.

número de parentes e ami
gos comparecessem para
um amplexo fraternal. O
bom José Camargo, sua

espôsa e os filhos, no dia
7 de dez�mbro, assistiram
a Missa em Ação de Gra
ças" na I'greja Matriz da
ferrö da Babilonga. Para
bens e feliCidlides.

dade do cas.al, LI população
local, juntamente com os

seus filhos Nelson Adolar.
Gil Gustavo, Dóra Beatriz,
Rose Suely e Sandra Ivo
ne Stratmann. Felicitações,
embora Iludias ao Adolar
e sua espôs�, dona Roea.
chen.

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



CORREIO DO· POVO Sábado 11-12-71

Ele, brasileiro, solteíro, Ele, brasileiro, solteiro,
contador, natural de Ja- opérário, . nascido em
raguä do Sul, domiciliai Presidente Getulio, nes
do e residente à Rua te Estado, domiciliado e
Roberto Ziemann. nesta residente à Rua Joinville
cidade, filho de Conrado nesta cidade, filho de
Eggert 8 Ilka Lehmort Francisco Dutra EI Mer.
Eggert. cedes Luiz.
Ela, brasileira, solteira, Ela, brasiÍeira, solteira,balconista, natural de doméstica, nascida em

Serra Alta, neste Bstaâo, Ilhota, neste Estado, dodomiciliada e re�idente míeílada � residente à
à Ru� Pastor Ferdl!lando, Rua Joinville,nesta cíds
�chhnzen. �esta Cidade, de, ftlha de Quirioofilha de GUllhe!m@ Hrus Oechelers e Palmira de
chks e Oatartna Hrus-. Freitas.
chka.

E para que chegue ao 00-
Edita] n. 7.874 de 1./12/71 nhecimento de todos mandei

Mario Lourenzetti e pa�sar o presente edital que
Luzia Prestíní será publicado pela impreosa

e em cartório onde sera

afixado durante 1 5 dias. Se
alguém souber de algum im
pedimento acuse-o para os .

fins legais. .. !II----------------..---.
AUREA MULLER GRUBBA

Oticial

A Família Enlutada de

Geraldo Moeller,.
ainda profundamente consternada com o trá
gico desaparecimento de seu querido espôso
e pai, ocorrido dia 03 próximo passado, com
.a idade de 22 anos, vem de agradecer atra
vés dêste semanário a todos quantos nos

consolaram. durante o doloroso transe por
que passaram, aos que enviaram flôree, co
rOas e a08 que acompanharam o extinto até
a sua última morada.

. Um agradecime·nto todo especial ao Sr.
Walter E. W. Gosch pelos S8US relevantes
serviços prestados quando da trágica ocor-
rência.

.

Jaraguá do Sul, 07 de gezembro de 1971

O que o médico de nervosos não deve fazerll OS_enl_utad_OS •

EDITALfes, felizmente - fazer:
"Seu C8S0 não tem cura, .

nenhum médico o curará,
A Direção da Escola Básica "Abdon Balisla"

terá de tomar remédios leva ao conhecimenlo dos Senhores pais e responsáveis
que:a vida tôdal" Não é di·

1) A matricula para o ano Jetivo de 1972 ser.reito, não é humano, não
efeluada, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro,' no hQréiÍé cristão. Impiedade, cru- rio das 8 às 11 horas e das t4 às 17 horaa para lo.eldade é que é.

'

Ao médico cabe curar
dos os graus alo Ciclo Básico I e II.

algumas vezes, aliviar" 2} O preço da malrícula s�rá de Cr$ 5,00 por

quase sempre. consolar família pmra o Básico I e Cr$ 10,00 por alUDO para
o Básico II.

sempre - qlilem o ignora?
De mais a. �ail!, vale a 3) Pedidos. de 'Iransferê'ocias serão aceilos illé o

dia tO de dezembro de 1971.
_

pena lembrar que não há
4) Os exames de 2.a época obedecerão o se-doenças incuráveis; o que

há são doenças AINDA guin e calendário:
-

sem cura. O que se acre.
Dia 21/02 - 8·h - Porluguês - e 14 h - Psicologia
Dia 22/02 - 8 h - Malemálica - e 14 h - Desenhodita incur,áveis hoja, bem
Dili 2ã/02 _ 8 h - História - e 14 h - Educ. Moral e Cívicapode ter Cura amanhã.

Nêste instante há inúme- Dia 24/02 ...;. 8 h - Ciências - e 14 h - Didálica

ras cientistas estudando; Dia 25/02 - 8 h - Inglês - e 14 h - Geografia e Arles

beneditinos da Ciência. .5) O horáriõ dos cursos será o seguinle para
o ano letivo de 1972.

para os quailjl não há
Básico I t.ó furno das 7 h às 11 h·dia nem noite. A pesqui· 2.0 -Iurno das 11 h às 15 h

zar. in,e'stigar, procurar.
Apenas 8 titulo de exem� Básico I{ 1.0 fumo das 11 h às 15 h

plificaQão:' quem iabe, '2.0 furne das 15 h às t9 h (inclusive as 4.-
Sériesneste j!)sto instante. não Jllriaguá cio Sul, 06 de dezembro de 1971.haterá

.

um Pasteur, um Alcionê M. Ferreira, DireforaFleming, um... (a lista
é sem fim) ... - chegan
do ao termo de descobrir
algo -que cure, digamos,
o câncer e outras doen-
ças sem cura?

_

O que o médico, de
nervosos não deve, decio
didamente hzer. Iludir,
enganar, dolosamente, seu
cliente. Prometendo lhe
o que não tem"não pode
ter, para çJ�r.
Bondade.Compreensão.

Honestidade. Se o velha·

Redistro Civil Vila Lenzt; neste dístrl-
Et to, filho de DomingoAurea Müller Grubba, (±icial Adriano e Inês Sabíno.

do Registro Civil do J .Dis- Ela. brasileira, solteira,triro da Comarca de laraguá doméstica, nascida emdo Sul, Estado de Santa Araquari, neste Estado,Catarina, Brasil. domiciliada e resídente
Faz Saber que comparece- em Vila Lenzi, neste
ram no cartório exibmdo os distrito, filha de Alvina
documentos exigidos pela lei da Conceição e, de Joséafim de se habilitarem para Maçaneiro.

casar'se: ./

Edital n. 7.873 de 1./12i71
Edital n. 7�876 de 3/12/71

Osmar Dutra e
. Maria de Lourdes

Cechelers

Adelmar Max Eggert e

Arací Hruschka
ENDERÊÇO:

Caixa POltaI, 19
,
Avenida Mal. Deodoro, 210·
Jaraguá do Sul » S. Catariaa

"CORßflO no PDUO" MUDAS
Fundação: fJrtur Muller - 1919

Frutller.s e Or".",ent./s

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, -Ia
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc.

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

• 1971 -

Diretor
Eugênio Vitor Scbmöckel

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

PEOAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

SOCIAIS

Aniversários:
Eaeem' anos hoie

- O jovem .elsia Henn,
em Jaraguàzinho;

.

- a sra. Vva. Oeeilta
E. Maheke, em Santos
(SP);.
- o sr. Herbert Mars·

chal, nesta cidade;
- o menino Clayton

Aristides, filho do ar.

Aristides M. Gonçalves;
- a sra. Tereza, espô-

sa do sr. André Glowats
ki,· em Garibaldí;
- o ar. Vit6rio Glo

watzki, em Garibaldi;
- a sra. Irma, espôsa

do sr. José Finta, em

Garibalaí;
....,... a sra. Paula Elfrida

. B. Koroll.

Fasem anos amanhã
....:. O sr.·Mirio M. Ày·

roso, em GUlramirim;
- o jovem Paulo· Ro

be.rta Vieira. nesta oidade;
- a sra. Ans. espôsa

do sr. Pedro Ribeiro Ne·
to;
- a sra. Ifigl'id, .$pô·

IS. do sr. Curt Richter,
nesta cidade.

Dia 13
- O sr. joão Lucio da

Cests, em !tapocuzinho; ,

- o. sr. Bertoldo Döring,
nesta cidade;
- o sr. Henrique Bor

tolini.

Dia 14 '

_.:_ O jovem Lauro Mül- NAPOLEAO L. TEIXEIRA Pobre, aqui, no caso, pocte
. ler, em Vila Nova; Médicopsiqueatro, em Curi- ser compreendido, não s6
_ o sr. Ric·ardo Scltio· tiba - Professor Catedrático como o de algibeírae n-da Universidade Federal do .

ehet, em Nereu Ramos. Paraná) zias, v.arco de maio�
Dna 15 "8 f

- minguado de· recursos.,
&

•

III ôres correto. nao
COIDO também odes-favo.

'- A sra. Renate Bl'9ich, penses qua, com isso. recido de fé, falho de
nelta cl'dada' "al's roformar o mu .....do. d', y .u

crençs, esprovldo de
� a sra. Anni, espôS8 Fic8, porém, ssguro de

esperanças ..
da sr. Arno Junge, em que haverá um canalha Qllerem pobre mais
ém Jointille. a menos" pobre que o nerVOIO, afli.
Dia 16 (Confúcio) la, angustiada, ansioso,"Poda' se enganar aI· desesparado., deprimido,- O sr. Ruperto Mayer, • dgumas pess08s .0 o o

na mais funda e nearano Paraná; •. d e

.empo. po e se enganar das - como hoje se· diz- It ira. NatlÍli�, espô' todas as pess_oas algum _ fossas?88 do sr. Nivaldo Petry, tempo; mal nao se pode / A .

em Ilha da Figueira. enganar tôdas as pessoas A estA há saber prome·

Dia 17 o tempo todo" - a sen- ter,. o que e cemo

tenQa é de Abtshan Lin- prometer.. Desde
- A menina, M fi r c i a coln. A qUI Lytton acres- que s� acredIte capaz d'e

Schroeder, nesta cidade; centaria que • pelsoa cu�prlr o I!r<;>metld_o �e
,

- a sra. Thea, espôs8 que com maia facilidade �(lor�o, o Dledlco nao e

do Ir. Augusto' Schmidt; enganamos somos n6s mfahveI. É ..humano e,
- a jovem Walneide

memos. como tal, possív�l �e_irro.Watzko, nssta cidade; Não custa ler lincero. Gosto d.e repetIr hçao de
- o joum Mário Ku· HámentirasconVlocionait!l um do� �randes Mestres

teller. correntes na sociedade;' da Me�lClDa de amanho,
Dia 18 j há mentiras' piadolas, a FranCISCo de� Castro� 8�
_ ° sr. José Weillsl', do médioo, pOt exemplo, lembrar qu.e,.d� n18,temáh-

nesta cidade; para enfirmo sem cara, ca, a MedlClos cGnbece,
_ o sr. Pedro Sehmitz. sofredor - a estas Deus apenas o eálculo' das...

nesta cidade.
.

'erdoa. Indefensheis as probabilidades.
prÍlneiras; compr.ensÍfeis .1

••• Ao pobre não pro·Dia 19 '

as segundas. metas" vale repetir.
- O 81'. Lélio Rei�er, Qual é, afinal, qUG o Prometer, mas em termos,

em Säo Paulo. médico de nervosol não permitam-me insistir. Ja
deve fazer? Vou tentar mais prometer o impos·Dia 20 responder. JamaiB prome· 8ivel, o que se sabe im·

- O sr. Alfonso Stahl, ter o que sabe não poder passivei, de impossivel
no Rio de Janeiro; cumprir. Hã um velho realização. Deixando
_ II sfta. Estelita Sa- pcocarda portugllês' que sempre uma porta de

lete SchmiU. nesta cidade; ensina; "A.o rico nãó de- con8ola�ão. Nunca desen
- a sra. Lore ta Junkes, vas, ao pobre não prome· 'ganar de cara, como do

nesta cidade. tas". Grande sábia lição. agrafio de médicos - n·

Dia 21
- O sr. Waldemar Rau,

nesta cidade;
- o jo••m Ingo Seidel,

em Oorupä;
- o Iilr. Rudolfo Harbs,

nesta cldade;
- o sr. Ar�ur Gomes.

Dia 22
- O sr, João Schreiner,

nesta sidade;
- o sr. Honorato To

melin;
- a sr. Gustaeo Heins- Ele, brasileiro, solteíro,

ler Junior;
I

operário, nascido em Ja
- o sr. Dr. Reinoldo raguá do Sul, domícílla-

Murar», nesta cidade; do e residente em San-
- o [ovem Jorge Kaa- ta Luzia, neste distrito,

teller. filho de Luiz Leurenset-
- a [ovem Ingelore ti e Leopoldina Louren

Friedmann, nesta cidade. zetti .

Dia 23 Ela, brasíleíra, solteira,
- O sr. Alfredo VISeI, professora, nasoida em

nesta cidade. Jar8guá do Sul, domici
liada e residente em

Dia 24
" Santa Luzia, neste dis·

- O sr. J:oio José Bar' trito, filha de Daniel
toH, �m Nereu Ramos; Prestini e Paulina Demar-
- o sr. Fidélis Carlos chi Prestipi. ..

Hru8chka, nesta· cidade;
,

- a jOflm Ivone Arai- Edital 8. 7.875 de 1./12/71
di, em Estrada NOJa; "

João Adriano e
- o jovem Natalino .

Alperstaedt, em Itapocu. Tere?"iDha da Conceição
linho; Ele, brasileiro� solteiro,
- a sra. Almerinda operário, nasoido em

Mercira da Costa, em S. Indaial, neste Estado, do·
Francisoo do Sul. miciliado 8 reli1idente em

Um terreDO cl proprie
dade, à Rua A n gelo
Schiochet.
Tratar cl o Sr. Olímpio
Vegini no local acima
mencionado.

Anuncie no

"Correio do Povo",
Seu Anúncio
Causará
Boa Impressão_

Pagina 2

Sindicato. dos Trabalhadores nas
Ind. da Construção edo Mobilíárío

Edita) de Comunicação.

, ..-

Pelo p r e s e n t e Edita1 de Comunicação, .de
acôrdo com o Art. 56, da Portaria Miniiiiteriàl do
Ml'PS n. 40, de 21 de [snetro de 1965, o Presiden
te do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Gonstrução e do Mobiliário de Jaraguá do Sul,
torna público que BS eleições realizadas nêste
Sindicato, em 14 de novembro próximo passado,
apresentou o seguinte resultado:

DIRETORIA'
Efetivol: Ewaldo A1berto Petry

Darí Cardozo da Silva
. Varildo Tecilla

Suplentes: Ewaldo Gübtz
ßertoldo Hansen I

Elias Brugnsgo
CONSELHO FISCAL

- Presidenta
- Secretário
- Tesoureiro

Efetivos: Antônio Panstein Neto
Alfredo Kamehen
Thomaz Wroblewski

Suplentes: José Beígído Lopes
.

José Manoel da Silva
Joio Jorge de Oliveira

. DelegadOS Representantes 10 Conselho di Federação
Efetivos: Ewaldo Alberto Petry

Darí Cardozo da Silva
Suplentes: Varildo 'l'ecilla

Alfredo Kamchen
Comunica outrossím, que a posse des eleítos

teve lugar na sede do respectivo Sindicato, no dia
08 de dezembro próximo passado às 9,00 horas em
Assembléia Geral Extraordínäríe.

Jaraguá do Sul. 11 de dezembro de 1971
Ewaldo Alberto Petry, Presidente

t Agradecimento

t

co soubesse·' o quanto
custa ser velhaco, o. ge
lhaco seria, mesmo por ..•
velhacaria" - iS10r é dO's
antigos.
Jamais lhe· tirar da

hôca o pão da esperan
ça. Dar�lhe carinho,
compreensão, afeto, bon
dadsl Dar' lhe o· (lJeu

.

me

Inor, o melhor 'da ciência
Slla, para' ajudá·lo.
Restituir lhe' um ama·

nhã, em suma.

Campanha de Edacagio
Civlca

O hasfeömenfO dd
Bandeira e o canfo
do Hino Nacional sãg
obrigatório., uma vez

por se,mana, em todos
os e51abeleeimentos
de qualquer gráu de
ensino,· públicos ou

particulares.
-- -------
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do, Sul

PORTARIA N.o 31
o Prefeito Munieipal de Jaraguá do Sul, Esta.do

de SaDta Catarina, no uso e exeroíoio de suas

lten8'
nimo atribuições, RESOLVE:

1) I "

.

. Designar, comissão composta, dos Srs. Walde-

,
- L mpeza pública nas ruas

_. '. 'miro Bartei, Cicero' Jamandá (ti João Mathiss

II = De 1.: Classe de terrenos nDo.��Iflcados . O,8�0 VerbiDenn para, 80b a 'presidência do primeiro,De 1. Classe de terrenos edlft...ados 0,4 �o proceder a abeoi'tura e Julgamento dOM dooumen-III - De 2.a e 3.a Classe de lerrenos nl edificados 0,4% tOB e propostas conforme Editais de Tomada deIV- De 2.a e 3,a Classes de lerren�s edificados 0,2% Preços nos 05/71 e 07/71 ambos de 2� d'e novem-V - De 4.8 e 5.a Classe de terrenos n/ edificados O,�% bro de 197i ,

'

�I'- �e 4.8_e 5 a Çlasse de lerrenos edificados Isenlo C�munique�se e Registre se.
".

,) - II1mlo8çao �úbllcil ...

' Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 03 de

I
- Com luz a Mercurlo

.. .

0,8% dazembro de .1971. ,

.

'I - Com luz �eme,..Mercurio 0,6% Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal11- Com luz SImples . 0,4%
ã) - Colela de lixo.· 0,2"/0
54) - Conservação de Calçamenlo 0.4% _ Decreto de 03 de dezembro de 1971
) - Irrigação de Ruas .' '0,2% O Prefeito Municipal da- Jaraguá do Sul, ER'
6) - Conservação de .Ruas 0,2% tado de Santa Catarina, no uso 8 exercíeio de suas

f<

Decreto n. 228
O Prefeito Municipal de Jara,uá do Sul, Ei

tsdo de Santa Catarina, no uso 6 exercício de sues

atribuições e,
.

. 00, ", Considerando o acúmulo de aeniço verificado
no 'Departamento da Fazenda, notadamente, por
ocasião do recolhimento da 4.a eeta de Impôsto sõ
bre:a Propriedade Predial, Territorial e Taxas de
SeniçoB Ilrbano;

,

Considerando, que compete 80 Executi,o Mu
nicipal dentro das suas normas tributãrias dar so

loção ao que S8 relaciona; notadamsnte ao recolhi
mento de tributos;
t-í,;, Considerando, afinal.. que não é [usto reuha
a ser cabrado muita de contribuintes que não pu
deram ser atendidos em tampo,

DECRETA:
�;�;' Art. 1.0) - Fica prorrogado até o dia 15 do cor

rente mês, o prazo para pagamento sem multa da
4.- cota do Imposto sôbre a Propriedade Predial,
Territorial e Taxas de Serviços Urbanos.

Art. 2.0) - �ste decreto entrar
ã

em vigor na

data de SU8 publicação, revogadas as disposições
em conträrio.

Jaraguä do Sul, 1.0 de dezembro de 1971
Hans Gerhard May9r, Prefeito Municipal

O presente decreio foi publicado nesta Direto
ria de Expediente, Educação 8 Assistência Social,
DO dia 1.0 de dezembro de 1971.

João Mathiaa Verbinenn,. Diretor

Decreto n. 229
Hans Gerhard Mayer, Preíerto Municipal de

Jaraguä do Sul, Estado ds Santa Oararína, no U80

e exercício de suas atribuições e na osntormtdade
do art. 161 da Lei n." 159, de 22 de .dezembro de
1966,

DECRETA:
Art. 1.°) - Ficam fixados 08 seguintes valo

res para efeitc .de cobrança do impôsto sôbre a

Propriedade Predial 'Urbana, de acôrdo com a �a·
bela anexa� sendo que as construQõelil de madeira
e as destinadas para fios industriais terão deséon
to de 50% (cinquenta por ceuta) e 81 destinadas
para olaria terão desconto de 80% (oitenta pOr
cento).

Art. 2°) - Êste decreto entrará em ,j'gor na
•

( data de 8U8 publicação, revogadas as disposiqões' em
contrário.

.

Palácio da Prefeitllra Munioipal d@- Jaragaâ
do Sul, 02 de dezembro de 1971-;

Hlns Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
Ano da Construção Valor. por m2 para

CODstr. em Alvenaria
Cr$ 70,00

I Cr$ 120,00
UrS 130,00
Cr$ 150,00

Até 1920
De 1921 a 1950
De '!'951 a 1960
De 1961 8 1971

Nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, foi registrado e' publicado o

presente decreto aos 02 dias do mis de dezembro
de 1971. ,/'

.

João Mathias Verbinenn, Diretor

Decreto n. 230
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de Ja

raguá do· Sul, Estado de Santa Calarina, no uso e

exercício de suas atribuições e na conformidade do
Irl. 252, da Lei n.O 159, de 22 de dezembro de 1966,
com ii !lova redação dada pelo arl. 11'0 da lei n.O

288, de 17 de dezembro de 1970,
�

DECRETA:
.

Art. 1.°) - Ficam fixadas as seguintes lJlfquo
las para efeilo de cobrança da Taxa de Serviços Ur·
banos, de ilcôrdo com a tabela anexa:

.

"

Art. 2.°) - Êsle decreto eotrtl1rá' em vigor na

data de sua publiCação,' revogadas as di.posições em

CODtriÍr.io.
Palácio da Prefeilura Municipal de Jaraguá do

Sul, 02 de dezembro de 1971.·.. , ,

'

Hans Gerhard Mayer, Prefeilo Municipal
TABELA

Tlxa de Serviços Urbanos Alíquota
sôbre o

SaláriO mí-

Torneio Artur Müller
A rodada de amanhã do Torneio Artur Müller,

não s8rá efetuada, devido a realização do Festival
Esportivo do Grêmio Esportivo Juventus, no entan-

Decreto n. 231 lo o Torneio terá prosseguímento no dia 19 com

Estabelece crlrérlos e preços pera o cálculo a realização de maía dois cotejos.
do valor venal dos terrenos situados na Zona F' t" I E tíUrbana, sôbre os queta incide o lmpôsro Ter- es Iva spor IVO
rilorial Llrbeno. Êste fim de semana será palco de um sensa-

Hans Gerherd Mayer, Prefeito Muníclpal de li!- ciooal Festival Esportivo, promoção do G. E. Ju
raruá do Sul, Estado de ôente Cetertna, no nso e vsntus.
exercício de suas atribuições e na conformidade do

.

Terá início hoje e prosseguimento amanhã,
arr, 152 da Lei n.O 169, de 22 de dezembro de 1966, durante lodo o dia.

.

D E C R E T A:
.

Estarão desfilando várías equipes de nOB8a
Art. 1.°) - A incidência do Irnpôsro Terrilorial cidade e cidades vízínhas, 8 por que não dizer de

Urbano, lerá por base o velor venal da propriedade outro estado, poía 8btará· em nOS8a cidade uma
rerrltortal urbane, sendo que para se encontrar o seu equipe de veteranos do Paraná, formado por ele.
valer venal serão os terrenos divididos em ti [três) mentes que foram grandes aS8S do futebol pars
faixas. - naense e do cenário esportivo nacional, It que no

a) - A La (primeira) faixa será constltuíde pe encerramento da festa, enfrentarão a equipe ju
Ia área definida entre é! frente do terrena e os "ri- ventína..
melros 30 melros de fundos; B di IOd

"

b) - A 2.a (segunda) faixa será constituída pe Juventus e aepen 1.·1 eram a·
Ia área contída- entre os 30 aos 76 melros de fundos; Taça dos Muníeípíos.

c) - A ã a (tereerra) faixa será eonstirutde pela
área excedente do terreno. As duas equipes que representam ., 'futebol

Art. 2.°) - Para efeito de cálculo do valor ve- Jaraguaense na Taça dos Municípios, estão eum

Dill da Proprledede Terrilorial Urbana, ficam Iixedcs prindo uma campanga das melheres.
os seguíntes preços: O quadro Juventino lidera a competição, en

I - Terrenos Situados em ROas de 1.8 Classe quanto que 8 equipe Baependíana é vice-lider,
1.a faixa Cr$ 15,00 por m2 dtstsncíada há apenas três pontos do primeiro eo-

� locado.
'

2·a Iaíxa Crljp 7;00 por m2
O Baependi joga amanhã em Corupá, entren-3.8 faixa Cr$ 3,00 por m2

tl'.ndo o D Pedro II, enquanto que o Juventus es-
II - Terrenos Shuedos em Ruas de 2.a Classe tará de folga.

La faixa Cr$ 10,00 por m2
2.a faixa Cr$ 5,00 por m!!!
3 a faixa Cr$ 1,60 por m2

Nesta Diretoria de Expedlente, Educação e As
elstêncta Social, foi reglstredo e publicado o presen
re decreto, aos 02 dies do mês de dezembro de 1 97t.

. João Malhias Verbineon, Diretor

III - Terrenos ôuuedoe e:n Ruas de 3.a Classe
.

La faixa Cr$ 6,00 por m2
2.a faixa. Cr$ 3,00 por m2
3.4 fllixa Cr$ 1,00 por m! .

Terreaos Siluados em Ruas de 4.· Classe
1." faixa Cr$ 3.00 por m2
2.··�faixa Cr$ (,50 por m2
3.a faixe Cr$ 0,10 por m!

IV

Terreno. Siluados em Ruas de 5.a Classe
1.a faixa Cr$ 1,50 por m2
! a faixa Cr$' 0,60'por m2
3.a faixa Cr$ 0.07 por m2

VI � Terrenos Situados em Ruas de 6.a Classe
La faixa Cr$ 0,75 por m!
2.a faixa Cr$ 0,30 por m2
ã a faixa Cr$ 0,03, por m2.

Arl. 3.°) - ÊSle decrelo' enlrará em vigor na

daléJ. de SUi publicação, revogadas os disposições
em contrário.

PlIlácio di! Prefeilura Municipal de Jaraguá do
Sul, 2 de dezembro de 1971.

.

.
Hans Oerhlud MlIyer, Drefeilo Municipal

Nesla Diretoria de 'Expedlente, Educação e As
sislência Social, foi registrado � publicado o presen
Ie decrelo, lias 2 dias do mês de dezembro de 1971.

,

. Joãet Malhias Verbinenn, Direlor

V-

, PORTARIA N. ° 30
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

Estado de Santa Catarina, no UIO e exercício de
suas atribuições, R.ESOLVE:

Designar,
.

comissão composta dos Srs. Mário
Krutzsch, AUeu Peters e Antonio Mahfud para,
sob fl presidência dp primeiro, procecitr a aber
tura e julgamento daI documentos e propostas
conforme Editais de Tomadas de Preço n.Os. 04 e

U6/71, respectivamente de 19 e 24 de novembro
de 1971. -

.

CO'munique-se e Registre·se�
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 03 de

dezembro de 1971.'
Hans Gerhard Mayer, ,Pr.feito Municipal

Correio do Povo
nos Esportes

Acaraí mantem invencibilidade
A s. D. Acarai manteve a sua invencibilidade,

! ao d�rrotar domingo próximo passado ao' G. E
Juventus pelo escore de 4 x O.

'Excelente é a campanha aearaÍana, tendo para
si o ataque mais positivo e B defesa menos vazada,
Dão sofrendo até o momento nennum Gôl.

.1

Taça dos Municipios-
,- .. � . o'

Próximos Jogol: Amanhã
Em Rio Negrinho:

.

S. E. lpiranja x Peri F.rroviário de Mafra.

Em Mafra:'
c. A. Operário x E. C. Contirumtal de Rio Negrinho.
Em Corupá:
S. D. D. Pedro II x C. A. Baepeadi

EDITAL
A Caixa Econômica Federal, por sua filial nês

te ESlado, Torna público aas mUluárias, o"laDles pe
lo regime do FOTS, que desejarem ulilizar o sllido
de lua conla vinculada para pagamenlo de prestaçõea
em alulzo ou amorlização, lolal ou parcial, ft divida
c:onlraida para aquisição ou construção de moradia .

própria, illravés do 05, F. H., que deverão comparecer,
à l5éde da filial ou suas Agências alé 15 do ·corrente,
impreferivelmenle, para cumprimento das formalidlJdea
legais.

Caixa Econômica Federal.
Filial de Sanla CillariolJ

.

Miguel Digitícomo
Gerente de Habilação e Hipotecas

atribui9ões, RESOLVE:
Conoeder Apol!lentadoria
De acôrdo com o Art. 186, letra "c" da Cons

tituiç'ão .
do Estado de Santa Catarina, Emenda

Constitucional no I, 4e 20 de jsneiro de' 1970:
A Henrique Jacobi, no cargo de Fiscal Padrão

"R-2 do Quadro Único do Mun·icípio, com os pro
ventos cODsignados em lei.

Palácio da Prefeitura Munioipal de Jaraguá
do Sul, 03 de dezembro de 1971.

Hans Gerhard Mayar, Prefeito Municipal

Deoreto de 06 de dezembro de 1971.
O Prefeito Municipal <le Jaraguá do Sul,

Estado �e Sanla Catarina., no U80 e exercício de
suss atribuições, RElSOLVE:

Conoeder Aposegtad0ria: _

De acôrdo com o art. 100, ítem I, letra "c",
da 'L'ei n.o 4.425, de 16 de fevereiro de 1970, Es
tatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de Santa Catarina, adGtado por esta Munieipalida
dê:

A Salomão Kleine, no cargo de Motorista
Padrão "Q·5" tio Quadro único do Município, com

Oi proventos consignados em lei.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 06 de dezembro dei 1971. .

Hans Gerhard Mayer, Prefeito MUDicipa!
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



IlIla Mlria
-

- José Maurieia: Ohapecá sC e Udo � EU·
- O Sr. e Sra. Milton da Bauer, desta cidade,
Costa Santos e o Sr.' e convidam os amigos para
S r a: H ans G ü D t h e r testemunharem o enlaee
Weinkeller convidam, que' deverá realizar·se às
para o casamento de 16 horas do dia 18 do
leus filhEUJ Hana Maria e corrente, n8 capela do
José Maurício, às 17 ho' Colégio Bom Pastor, em
ras do dia 17 S8 dezem- Chapecó, Felicidades aos
bro de 1971, na Igreja nubentes @ respectivos
de São Sebastião (Capli ' pais.
chinhos) à Rua Hadock ,

Lobo, 266, no Rio de Ja- Erika - J8S6 MIrla: -

neiro. O· enlace é mais. Heinz Zahler e Dona
um momento de alegria Erna Mey Zahler casam

para o distinto ca8s1 mais qma filha. � cbtt.
Hanns Günther Weinkel gada a vez da bonita
}",r, nelJllOfi muiro conhe� Erika. José Maria ena

cidos das Termal SaJu- morou·se da linda jara- :---------------------�
taris, de. Treis Rios. gus8nse, lá em S. PauJo,
Que Deul abençõe () onde mora atualmente

.. DeveI caiaI, são os nos e a ceremonia do' casa·
SOfiJ votos, extensivos 80S mento religiolo terá lu·
casais Milton Costa San gar às 19 bora8 do dia 22
t08 8 'Hanns Günther de dezembro de 1971,
Weinkeller. Um abração na Capela do, Colégio
da direção. Assunção, na Alameda

Lorena, 665, na capital
paulista. Felizes, 08 DU
bent�8 partem para a

vida de calados, NOIJl!los
parabens, Erika e José
MarÍa. Sej!lm Felizes!

lntctalmente, em meu nome e no dos meus co

legas, quero apresentar a todos quantos aqui se en
contram o nosso stacere agradecimento pela velori
zação que temos com li VC;>SSé2 presença.

Reunimo nos nesté momento pera o encerramen
lo do ano letivo de 7L E. ao eacerrermos o presente
ano letivo, lembro com alegria e saudade o ano de
t 968. quando eu, pessoalmente, iniciava o meu curso

supletivo. Outros comigo também iniciaram o mesmo
\

curso, não só aqui no Colégio Divina Providência,
mes também em outros pontes de n08SO município.
Hoje, passados quatro anos, quantos haverá que estão
completando o curso, assim como eu? Quemos telves
renham preferido lJ comodidade, desanimando na me
tade do caminho, Quernos talvez lenham achado que
êsre curso exigia multo sacrifício e por êsse motivo
hoje aqui não se encontram paro comemorarem co
nosco esre etapa vencida em nossos estudos.

Para os que chegaram até aqui, que esta festi
nha não signifique o fim dos nossós estudos. Vamos
procurar conrlnuä.loe ingressando no curso ginasial
para prosseguir nos ensinamentos que recebemos
nestes enos de formação.
.

Vamos dar valor àquilo que somos e àquilo que
recebemos, vamos nos dedicar, com amor e entusias
mo, 80 proesegulmento dos nossos estudos, porque

O Doutor Olavo Weechenfelder, JUiZ de Direito o estuâo ,valoriza e homem e quauto maior fõr o
da Comarca de Guaramirim, Esl<!ldo de ôama Cera- nosso grau de eulrura msts úteis nos podemos tor-'
rin\lI, ne forma da lel etc Dar a esta Pátria que tanto espera de seus filhos, à

Faz saber a todos quantos o presente edital com famflia que tento confia em nós, ii sociedade que

PRDIIÇOU: a)' Por solicitação do Bxmo, Sr. Dr. n prazo de trinta (30) dtae virem, dêle couhectmento quer ver ii nossa parHcipação no trabalho do bem
Promotor Público de, nOS8a Comarca, foram doados tiverem ou lnteresser possa, que por parle de SolaRo comum em benefício da comunidade em que vivemos.
a08 presos da cadeia pública de Jaraguá seis Spézta, brasileiro, casado, levredor, resldente e doml- Cada um de nós deve procurar honrar os ensi

travesaeírcs, seis eolehões e s.eis lençóis, no va clliedo cnc . lugar 1,0 Braço do Norte município de namentos que recebeu nes bancos escolares, segutn
lor de Cr$ 398,00. Temos a certeza de que n08SO M.s8l1randubCl nesta Comarca, através de seu procu- do o exemplo dos mestres, seguindo o caminko aber

f(esto represeata não IÓ um atendimento à sclteí rador Dr. Hélio Alves foi requerida uma ação de to em nossas vidas pela dedicação dos noescs pais,
tacão do nOS80 amigo. Dr. Promotor Público, mas Usucapião de um imóvel localizado em 1 o. Braço do dos profeseôres e de todos equêles que DOS dão as

também � principalmente uma promoção villinäo Norte município de Messerendube com .CI área de mãos para formarmos aquela corrente pra Ireale que
a proporcionar a08 D0880S pres08 uma forma mala 689 ·785 m2 com as seguintes confrontações: Frente, promove o progresso da nossa Pálria,
humana de conciliar o seu repouso com a sua com o Rio do 1 o Braço c/328m. Fundos, com ferras Somos' alunes mas também somos soldados

recuperação. .

devolutas ou quem de direito c/290m de um lado desta pátria que tanto espera de nós! pera aumentar,

b) O, n0810 CL 'Presidente participou da com leão Delle Cort e Lodovíco Vezini 0:/2.230 m. e o seu desenvolvimento. para acelerar o seu progresso.
inaugur.çio da exposição de arte que teve lugar de outro lado com Adolfo Roncki e outros com 2.230 A luta do desenvolvimento é uma luta de Iodos nós
no Edificio Hertel e que despertou bastante iote m. Feita a lusuüceçeo Prévia da posse foi julgada e por isso, todos devemos responder presente ao

. rêsse DO sele da coletividade jaraguaens8. PROCEDENTE por s�nlença. E para que' chegue ao �hamamento que nos faz o Presidente Garrastazu
YIStrAS: O nOl80 CL João Lúcio da Costa, na conhecimento de todos e não pOSSII no fu!uro ser ale· Medici; "tenho pressa".

qualidade de Presidente de Divi6ão, vi�itou 08 Be- gada ignorância, maDdou expedir o presente edita!, Assim como o DOSSO grande Presidente, tenha·

,guintes Clubes: Joinville·Sul, CanoiDhas 8 São que será afixadc;> no lugar de coslume e publicado na mos pressa também nós para l:ljudar o Brasil li pro
Bento do Sul. Na cidade de Oanoi!lhas teva IUflar for.ma da lei. Dado e pasisado Desla Corraarca de ,redir" e uma forma de ajudá lo li' progredir é estu,

a reunião da Prealdêncill de Divisão, coordenada Guarmmirim, no Carlório do CIvil e Aot:xos, aos Irês d",r, e�ludar para deseovol;ver a nossa capaeidade de.
pelo neliO .CL Joio Lúcio. Foram a Canoinhas de dnembro de mil novecentos e setenta e um. Eu, trGbalho, estudar para contribuir com nossa parcela
para preBtigiar o n08SO CL Presidente de Divisão (as)' Ralf Fallin. 'Escrivão, o datilorrafei -e subscrevi. de esfôrços para III grandi'za desta Pátria que- tanlo
08 segu,intas CCLL: Adotar Jark, Aldo PillZ�ra, (as) Olavo Weschenfelder' amamos.

AtilaDO Zimdars, Hei!lz �arg, Mousss Nacli, Or Jtliz de Direito Com êstes sentimenlos de brasilidade, agrade,
la,ildo Bernarrtino da Silva' 8 Roland Dornbusch, cemos li todos os benefícios recebidos nesle ano de
PEISIMEIJO DO MEs: Nada parece dema8iado difíoil estudos. e qua Deus Todo Poderoso recompense
àquele que' S6 compraz em cumprir o seu dever, DI·scrl·m·l·naça"'o ·de ,Terras

àqueles que, brasileiros como nós, I-'rocuraram, nesle

com dignidade, advindo dai a satisfaçã.9 iDtima aDO letivo de 71, diminuir o número daqueles que
de alguém que, por .Bôbre ael' feliz, vi,"e em paz são conhecidos como "Polegar da Silva", mas cida-
com sua pr6pria GO'nsciência. O INCRA, desde o d.ia 15 de l'unbo dêste 8no,

dão brasileiro como lodos nós.
06RIGADOestá, procedendo a discriminação da8 faixas de 100 Mario Emmendörferquilômetr98 às margens das rodovias 'que integram

o complexo da
-

Transamazônic8, oomeçsndo pelo
Amazôlias, Pará, Roraima 8 Acre; num total de
t32 milbões de hectares. O Govêrno pretende com
ia80 di8ciplinar as atividades de ocupação e coloni·
zação dessas áreas, evitando intermináveis deman
das sôbre ae terras,. fi fim -de evitar o que está
acontecendo no SmlQeste do Paraná e sul de Mato
Gr0880. O INCRA está envidando todos 08 esforços
DO sentido tle regularizar a situação d,ominisl dess8s
terras, procurando' alertar, d,esde já, squêles que
desejam 'adquirir lotes ou áress de emprêsas pri
vadall, prhlcipalmente na região da Tranzamazônica,
sem exigir prova de registro no INORA e aprova
ção do respectivo Projeto.

Esta atitude acauteladora é para disciplinar a
ocupação, 'Visto que, o Govêrno convocou a inicia
tiva privada' para participar dQS enormes proble
mas da Trans'amazônica. Assim 8endo, é justo que
118 resguarde 08 hon�stos empresários, que para
lá vão, da presença de pes@oa8 ou grupos, que
queiram auferir vantagens ou desenvolverem ati
vidades nocivas à programação oficiaL

Encerramento do
:'

Curso SupletivoCORREIO DO ·POVO
o\NQ LfII -, }UACJtiIA.' DO sUL (SA.NTo\ CO\TA.IlINA.) S'Bo\DO, 11' DI;! DEZEMBRO DB 1971 ,N.O 2.66�

,

Considerando a aproxi
mação das Festas de Na
tal e' Ano Nôvo e com o

objetivo de proporcionar
maiores facilidades ao pó
blíco para fazer suas com
pras, tradicionais' , desta
época do ano, com melor
cemodldede, o Clube de
Diretores Lojista de lere
guá do Sul enviou oficio
110 Sr. Prefeito II fim de
solicitar aurorlzeção pare

o comércio funcionar além
do horário no/mal, na se

guinte Iorrne: .

De 10 ii !3 de dezem
bro, eré às 22 horas;
No sábado dias 11 e 18

de dezembro, até às 18
horas;
No domingo díss 12 e

19 de dezembro, até às
!� horas:
No dill 24 de dezembro,

até às 15 horas. •

I. COhlIDl21 �O UOIDl§
Ouantos Somos e 6 que Fazemos

CL Paulo Moretti

,
Sai mês, entra mês, reuniões e assembléias

•• sucedendo, e o Lions Clube de Jaraguá regls
tra sua preaença e 8ua ação no seío da nossa co

munidade. A presença e a a9ão do n08SO Clube,
mensalmente, nesta coluna, representa um termê
metro que avalia o nosso grau de pàrtícípeção
na .vida comunitária. 'I'estemunham- no 08 dado8
abaixo:

Número de sõeíos: 38
Freqüência 1\0 mês de novembro: 100%
Assembléias geraís: 2
Reuniões de "diretoria: 2
Iostruções leoaíettcas. 2 - CCLL Rolando

Jahnke e José G. Oliveira. Palestras - tema livre:
2 - GCLL Glemenceau A. e Silva e Mário Airo-

COL Pleiteia horário de Natal

Edital' de Citação

SO.

Enlaces Irmão' Aloisio' Kuhn é o NÔvo
Provincial Marista

(Antiga Oficina Kohn)

"Cumpro, com satisfa· Na certeza de que '8
ção, o grato dever de, Província Marista de
levar ao 8eu conheci Santa Catarina e seu
mento que, Da data dé nÔvo Irmão ProviDcial
3 de outubro do corren· haverão de oontinuar a

te' 8DO, Da cidade' de mereeer 8eu inestimável
Jaraguá do Sul" assumiu apoio à obra educacional
o cargo de Superior qQe realizam em, nosso
Provincial dos Irmãos Estado, colho o presente
Maristas da Província de ensejo para reiterar·lhe
Santa Catarina, o

Revmoola
sinceridade do aprêçö

Irmão Aloisio Kuhn, em que o têm 08 Irmãos
. . da Província

ComuDlco, .0utrosSIm, Irmão Osvaldo Mi-
q�e .

o supr!1c�tado Pro guel Müller, Procurador,"IPclal substltUJ, no ca�go da União Catarinen8e de
o Revmo. Irmão AvelIao Edul'.ação"

.

S P 8 d a, recentemente \ .....

transferido para lã cidade
de ROMA, onde exerce,
por ato da direção geral
da Congregação Marista,
relevante cargo de dire
ção.

Pinturas Jaraguã Ltda.

Da sn,. - Bauer: - A
NeJcy 8 o Rui se encon·
traram... Aml:lm�s.... e

vão cRBar! Os seus pais
Paulo e EJga da Silva de

Mudou IiU� pan. a

Rua Jorge Czerniewicz, 497 6

Cumpre me, fioalmen
te. eflclarecer que ore,

cém empossado Provin·
cial acumula a8 'fnnções
de Presidente da União
Catarinens8 de Educação,
entidade Juridica da,Pro·
vincia, eom 8ede em

Jaraguá do SuL

'Vende-se
Terreno

Pinturas de Leiras, Pai:Q.éis,
FaiXas e Placas'

Situado 9 km. do centro
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben
to. tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 metros
própria para construção
de casa de veraneio.

Informações com o Sr,
Kurt HHlbrecht, Caixa
Postal, 7 Cor�pá,

5a. Delegacia de· Serviço· Militar de··Jaraguá do Sul·_ SC
, Atenção Reservistas de la. e 2a. categoria do. Exército, das classes de 1947 48, 49,

50,,51, e' das classes anteriores à 1947, licenciados, nos anos de,,(�967, '68, 69,.70 e' 71'!' .�
.

� Cumpram sua obrigação para 'com a: Páfria, apresentando-se entre 9 e 16 de
dezembro, na Junta do Serviço Militar, de Jaraguá do Sul.

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




