
'CORREIO' DO POVOI
JARAGÚÁ DO SUL

Direlor:

VITOR SCIlMÔCKBL

lmpreseo na':

Soel.tI.tI. G,.II". """.nltl. Lttl•.

1 O_r_g"-ã_o_,_d_e_m_aiQ4" penetraÇão no interior do nordeste catarinense

Fundação: --IA,tu, Mi"., BuOêNIO

Ano LIlI -- JARAGUA 00 SUL (Santa Oatarina) Sábado, 15 de Janeiro de 1972
,

N,· 2.666
Fundado em 1876

Emancipado em 1-ª3t

Agência de Estatística Fechou7a• d�o��nctãO
Causou verdadeira sur verdadeiro impacto na- e de cujos trabalhos, da própria Agência de

'

press CI äto de fecha- opinião pública local, após a sua apuração e Estatística, parece, não Realizou se , dre 7 do

I
fessores Serrano, W. Pi!-

mento da Agência Mu: pois, vem contradizer análise, em Blumenau. condiz com o resultado corrente, a festa de encero rersen e Floro Zeno Scos.
níclpal de Bstatístlca de tudo quanto se afirmava deu como resultado de da pesquise. ramento .de 7 a Conven Após leuro jantar verifi-
Jaraguá do Sul, à qual em sentido contrário. que o nosso município A aomtotstreçäo mu çäo dos Vendedores da cou-se a prermeção dos :

pessou ,á integrar 0111 Lembramo nos dos éra, de Iäto, pólo de nicípal, a ACIJ e clubes WEG. O salão de feslas primeiros colocados, nas

serviços de São Bento exauetivos trabalhos da des-nvolvtmento, 'sujeito de serviços estão se do lreíere Tênis Clube, pessôes des representan
do Sul. Por. mais de 35 Operação Santa Catarina, a uma porção de bene movimentando, no senti serviu de palco pare o res MOlla, de Curtnba (5.°);
anos a Agência vinha à cargo da Escola Supe Iícíos, tuno 'dependendo, do de uma reconsidera mercante aconrectmenro, Gomes,' da Guenebera
prestando' relevantes rior de Guerra, de que na ocasião, do 'en80 ção da Repartição Esta reunindo representemes- (2 O) e Plewd, de São Pau
servíços à cOletividade.1 participaram membrosl Demográfico, realizado I dual, situada em Floria- vendedores de rôdos os 'lo (10), além da drsrrlbuí-
O fechamento causou exponenciais da cidade em 1970 O fechamente nöpolts. ESllldos da federação, Es· çao de diplomas de méri-
________________________ tiverem presenres, além ro, de pe-uc.peção e de

dos diretores da Elerro- um bem ceprtchado díplo
motores Jaraguá S A., nas ma pare assinalar humo- \

pessôee dos srs Eggon rtstícemenre, o ledo nege
'João, aa Silva, Vicente livo no mundo des negõ

É com muito prazer que

I
e um passado não mutro de pessôae ao strnpé ico

I
Transcorrendo,' emenhê Donlnl, 0110 Kurscher de cios postuvos. Usaram dll

nctlciemos ,para a grande dísteme, ao rempo em que seminário. O Provincialado a d a I a ,do 40 o' ano de Olíveira e funcionários palavre, na ocesião. o di

fllrr.llia corupsenae o 40 o .o vizinho munrcípto fazia (Provrncie Brasileira. Me- lundação do Seminário graduados da ernprêse, o retor ÖIIO Kutscher de

ens de exíerêncla do ôe parre integrante de Jaraguá ridional) Iez circular um Sagrado Coração de Iesus, Vtce-Prefeitô, nosso dire Oliveira, o sr. Paulo V.

mmérío Sagrado Coração I do Sul, na qualidade de número especíel da CIR de Corupá, desejamos nos
ror Eugênio .Vüor ôchrnõ Aguiar, do Espíruo ôen

de Jesus. A sua fundação drstruo. O semmérto forma' C ULAR ö. C. J. horne ne juntar ao grande número ekel, o Conselheiro Fiscal to e o Vice Prefelto de

deu ee no die 17 de Ja- um conjunto erqutrerôníco geando os dedrcados pa de admiradores do Semi Nelson Drtessen, e os Pro leragué do Sul.

netro de 1952 e, desde de rare belese, enfeitando dres e Irmãos que ali ser nMIO, apresenrendo CIS

então. lern sido um cons uma grande área, do rnu- vem a ordem do Sagrado nossas corigreruleções a

,l[» JE �T 11\\ '1:\ 00 Praza Al,I P'tente desenrolar de eccn niclpio de Corupä. Além Coraçâ'b de Jesus
'

tôdos os que all exercem 1& 1� llJI & ll @ llV llli�
rectmentos. Iormando reli de excelente escola, abriga A publtcecêo i n f o r m a atividades, desde as mers

giosos pdra as muitas ôbres u.aa praça de esportes de que junlo à fOlo do prédio modeslas às mais relevan PTrn 11-rp' {)1'''ll AI ,I], § AIprß "ll f"ll,{"o tf1\P�da Igrl!ja CalóliclJ e aOr apurado bom gôsto, um de então, consla que foi les, exlendendo à cada �m �illlil ��<ru. 'Wal 'W��n<ru.� <01\&IUJ�0l
dem do Sagrado' Coração pequeno, porém bem cui· inaugurado a 17 de janei,ro um amplexo f r li t e r n a I,
de Jesus. O aconlecimenlo dd,do jardim zoológico e de 19ã2, pera "'digolssima atravps o Pe, Aug.uBto ", A ;Se,erelaria da Recei.
reper.CUJL� . .n�so n:1l'io. um· ,importõllle' m�s�u,' fl'r'�,ettl!�jçl}', e n� fi �ã (J<'

dl'Gisor
Perl!ira'; ii'lual e 11é' '�d Fed'é'fcl'eslêÍ iólo'riliando

pelas muilas' vinculações fcargo do irmão Luis, alra- querido Paslor D,oepsano: nemérito reitor do Iradi 05 novos prazos para a

que lemos com o presenle ção que conduz milhares Dom Pio de Freitas". cional eSlabelecimento, enlrega das declarações
_____________

.

- de rendimentos daa Pes

Sabina Bittruf da Silva É E ne rg i a ���f;1rl�7�:::�� ���
a comunicaçilo de:: DRF

e' J
_

d ., I
_

M E I'
,

!! de JOlnville, ,aeverá ser
m aragua o ,....,u e ais larde pas sou ao UOII a Sabina que é para tdifidl alguém não conhe- exercfcio de enfermeira do sempre, mas qUI!: espera e r I c' a iii

cer a SAOINA ou a [loua Dr. Harilld Karmann, aluai encontrar uma oportuni-- U I B A 'M A' 1-
,

SlIbinil Há mais de 20 P r e f e i t o' de Joinville e, dade paro rever os seus
, na lSara

anos convive com os ja- pl'sleriormente, e x e r c i a inúmeros amigos jarilgua-I
Superando recordes an

.,

rllguaenses, com' o seu idênlica função na clfnicfl enses Aó fazermos o re leriores; foi anunciado pe J
'

d S 1jeito sempre alegre e co do nos s o veterano Dr. gistro de sua despedida, lo. presi.:l�nle da EIeIr? aragua o U
municador. Sabina Irabalha Waldemiro Mazurechen que muito lamentamos pelo bras, o engenheirO �rtO .

no Bar Jllraguá, 'do sr_ Sabioll, c o m o tôdos a vasio que ela deverá dei- Bharing, o acrésc·mo médio O Prefeito 'Municipal O tra balbo aSAr rB8-

Frederico TriOpp, ao lado chamam, deseja. enlregar· xar em nosso meio, que- conseguido pelas cmprêsas 'c, ba de receber uma Iizado �m nosso meio
do Pôsto -Wolf, Anterior- se ao merecido descanço, remos, contudo desejar lhe concessloná,rlas de ener- equlp" np 6 ..1"mAUIOS
mente, Irabalhava no meso após tllnlos anos' de luta um merecido descanço e' gia elélrica da Elerrobras, rio IBA'M _ Inl:ituto com'preende eoquete!' .,

mo local, ao lempo do sr. e Irabalho. Deverá a Sabi' que sempre lembre-se dos foi de 14% .Com inves�i Brasileiro de Admillistra entrevistas com as' uni
Adolfo Bruch, granjeando nll transferir-se para Pôrto muitos amigos que deixa me!lt';ls anuaIs de 1 ,9llhao ção Municipal. que d�v'!- d a d e, s administrati9Rs
a simpatia e a ödmiraç!io Alegre, onde passará 'lI'l em nossa Cidade. Até um de_ dolarE's par.a ,a energia ,ri rARhz.r compl .. to locais, sindic,.tos, e8colas
de qUilntos procurilvam' o viver em companhia de dia, Sabina! el�lflcd, alravea das e",! levantamento f6cio econo

Iradieional reslauranle. Na- um de seus fUh,os. Disse ' presas IIssocladas e subst mico do (lOS80 progr" •• ls
e entidad .. s assisténciais

IUrll1 da Bavária, a ale- .....
diárias da Elelrobrás, e o ta muoieípio. da cidade.

mãzinha de enlão, eocon aumento co'ntlnuo de 14%
'trou o aeu prlncipe encano Festa de InterfereAncl"as ao ano, em 1981, o Pais
tado na própria Alemanha, tera clIpacidade de'õ2 mi-

onde casou, passando a Ihões de kw, tendo em

res'dir em Florianópolis. S. Sebastião Telef6nica's �:��? :���iC���.capacidllde
Prossegue com grande

brilho a {esla de São De uns tempos para cá,Sebastião. Durante tôda a nossa nova e moderna
a semana ,realizaram-se. c e n I r fi I lelefônica, vem
competições de bolão, apresentando insislenles
atraindo para o Salão ioterferências, a ponto de
Cristo Rei, os aficciona se poder acompanhar per
dos desse esporte. Outem feilQmenle qualquer, con

Falece0 dia 12 do co;.. verificaram-se a8 ceremô- versa enlre ,terceiros. A
nias de entrsO'a dOs tro ' - -

d
.

reut�, às 23 30 hora�, em fé f
..

I
slluaçao e e conslrangl

ClJritiba, o sr. Helmuth
us o ertados pe o sr, menlo, pois, o sigilo lele·

S h .. r. Darma Uber e o 1I0lS0 fo'nico est,á ao alcance dec 'I oc�el, em \lirtude de diretor, l�ndo o úl,timo
C�mplic"

-

I O qualqUllr um. Diversas en-
,

pQao pu monar, sido conquist.do pA.la tida'des: e p�s5ôas tem-nosextinto
"

conta,a 42 anos pquipe de bolão de A comunicödo o desagradáe o Ilep�ltamento· dpu se Comercial. No correr do
Á

vel fáto, apelando ao nos
no Cemitério da gu'! dia de hoje, serão reali
Verde, Helmuth SchÚlö zadas outras lantas fes so jornal, para que a CO

ekel que era irmã" do tivjdad8s ., que deverão TESe, lmavés seus nabi.
nosso diretor, deixa \I'Ú cóncluii' com a festa lilados e capazes técnicos
Va sua espôsa Zilda e prõpriamente dita, no di. ponham um fim: na inc6
spis filh,os menorps, a eie amanhã. A aluação
mãe II cioco irmãos. Ó doe fesleiros tem sido
PpssoRl do "Correio do nOlada, esperando-.e Dm

Po,o", apresenta condoo resultado f i na n c e i r o
lências aos enlutados. compansador.

Seminário completa 40 anos

obedecido o seguinie ca·
tenélárlo: '1,' alé 50 ,de
libril, as que tiverem im

impôsto a pagar ou direi
10 à restitulçãJ; 2, até 31
de maio. as que tiverem

isenção do pagamento do
impôslo por apresentarem
rendi! líqUida inferior a

Cr$, 6048,00

moda situação, com o que
se prestará um serviço de

grande utilidade para a

cidade.

Em financiamenlo direlo,
a Elelrobrás investiu em

1971 cêrca de I li bilhão de
cruzeiros, para assegurar
a execução de proj2tos
das 16 emp'êsas subsid'á
rias e as 19 aSSOCiadas.

Dias 28, 29 e 30 de janeiro:
Muita alegria no 6.° Festival
da Cerveja de S. CatarinaHelmuth

Schmückel

"Correio do Povo"

Germânicos imigrados Iradição, qu� tem como

para o Bras", culllvdm vQnlo alto. a escolha dd
há mais de 100 anos, o i<'AINHA DA CERVEJA
coslume bávdro do FES DE SANTA CATARINA,
TIVAL DA CERVEJA que poslerlormente coocor

Como se' sabe. a maior re ao Iflulo ndcional, qU8n·,
concentração alemã, loca do, da realização de idên-.
"zou se em 'Santé' Cata lico Festival na GUélnélbara.
rina, ou mllfs noladameu- BSle ano, mais uma

Ie em Blumenau e cidades vez será promov,do em
viz'nhas. Assim sendo. ii Blumenau, o FESTIVAL
firma OUROS PROiVIO DA CERVEJA DE SAN
ÇÖES, vem realizando TA CATARINA, de�ta
"nualmenIe, desde 1967, 'feila de n,O 6, marcado
em 31umennu, com o pa para os dias 28, 29 e 30
Irodnlo da Prefeilura Mil de janeiro, no pavilhão A
oicipal e da PROEB, o do parque de exposições
FESTIVAL D..l\ CERVEJA da PROeB, com grandes
DE SANTA CATARINA, noviaades na parte artls
cpnservaDdo a�sim, umli tica.

A alulIl cilPacidéÍde ins
lalada globlll de energia elé
Irica no Pais, é de 13 mi·
Ihões de kw,tendo o acrés
cimo de I li 'mdhõ?s de
kw, em 1971. (AABe)

um,Jomal

a Serviço dö fovo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OUJrossil11' vem de agradecer em e.pecial à ca·

rmholla assiSJência do. H�sPllal São 10!ié. aos

cuidados do Dr Wctldemr'o Môzu,�·�hen e-aQ

conforJanJe ilpoio do Rvmo. Pol .. Conrado.

Convidilm (Jul'ossim· para" misSil de 7.·
dill que sera cdebrildi! às 7.00 horas de saba
do d'a ii) na Igrej. de São Seb"sl·ão.

jaraguá 00 Sul. J I oe janeHo de J 972
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"CORRIIO 10 POVO"�; Astrólogo Prevê
fundação: flrtur Mul/er - 1919

Frutrler••• O,,,....,,t.l. Salvador - O planeta Mercúrio goveruarä os

destínos dos braaileiros em 1972, segundo o altrô
Lar�nf�iras, Pe�e�ueir08, logo Al1pio Bilac de Souza, o conhecido prol.
Kakiseíros, MaCIeIras, .Ia- Zainer.
botic!lbe!ras, et<:. Roseir�s Entre os aconteeímentoe que êle prevê, um

Dahlias, Oamâliaa, Ooni- dos maís sensaclonats é o suicídio espetacular de
feras, Palmeiras, eto., etç I

um conaagrado f,rtista de cinema, rádio ou televi-
, são.. por motívos misteriosos, envolvendo no ppi

PEQAM OATÁLOGO södto um dos nomes de maior destaque da Gua

ILUSTRADO
'

nabara.
'

.

Outras'Mortes

to, filho de Raymundo
Grassmann e Amalia
Grasemann.
Ela, brasileira, �olttoira.

doméstica, n!>scilla t!m

JaraguA do Sul, domici
liad.a e re8idente pm Rio
da Luz. ne8tl( distrito,
filha de Carlos Augusto
Rahn e Ema Kru�ger'
Rahn�

Ind�stria da Madeiras Rudolf S,A,
Inscrição no O.G.C, (M.F) 84430644/001

Assembléia Geral Ordinária
Convocação

Pelo presente ficam convooados os senhorss
acionistas désta Sooiedade para 8 asasmblêia geral
ordiuAria à realizar' se no dill 16 de fevereiro de

1972, às 15 horas, DO escrttõrto da : fir ma, ã' rua
Venâncio da Silva Pôr to, 73, nést« cidade de Ja·
rsguâ do Sul. afim de d�hberarem sôbre a seguinte,
Ordern do Dia;

.

,
.

] o _ Julgamento dos documentos- e ooutas,
do eXA1cíeio enc"trado em 31 de outubro dB 1971.

2.0 - Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.
3 o - Assuntos de ínterês-e social.

A V I S O
Acliam-se à díspostção dos senhores acionistas,

na Féde social, os documentos a qUI> se rpférs o

artigo 99 do decrélo lei n." 2,627 de 26 de sevembro
de 1940

'

Jaraguâ do Sul, 1� de Janeiro de 1972.
João Germano Rudolf, Diretor Gerente

EwaJdo Rudolí, Diretor Comei cial

Empresa JornaUõtica
"Correio do Povo" Lida.

·1972 -

.

Diretor
Eugenio Vitor Schmöckel

ASSINATURÁ:
Anual ..• . Cr$ 15,00
Semestre • . ; CrS 8,00
Avulso , • , • Cr$ 0,80'
Número atrasado CrS 0.50

O prof. Zainer prevê para o primeiro trlmes.
tre dêste ano, período compreendido entre 21 de
dezembro a 20 de março de 1972, a morte de inú
meras pessoas de granfle projeção religima. po
Iitica e artísttca, O clero perderatume da8 figuras
de maiores destaque na época atual.

Cura do Câncer

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

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

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

SOCIAIS

A· , .

I R
.

t C·'
No segundo trlmestre. de 21,_d'e março a 20

DIVerSariOS: egls ro lVII de junho, haverá graudes descobertas e invenções.
Eoeem anos amanhã Aurea Müller Grubba, ( tieial E uma fase também de muitas separações de es

.
do Registro Civil do J DI'

,
sais, assim como de muitos nascímentos, sobretu

O sr. AlvIDO Lemke, trno da Comarca de Taragu:í: do de gêmeos. Nê88e período, será descoberta, �--_..._------------.-I-·I
em Rio do Luz Vitória; do Sul, E -tado oe San'� por brasüetros, uma droga miraculosa para á ou
- o jovem Ademir Catarina, B: asil. .

ra do câncer.
Bsrtoli, nesta cidade; faz Saber que comparece- A tecnologia, afirma o prof. Zainer, tomará
- o sr. Dar?i Buchmann. ram no cartório .xibindo os maior avanço ainda, No Acre, Amazonas e Gua-

oelta CIdade, documentos exigidos pelaj le poré, a indústria extrativa tomará incremento, com

Dia 17

I
afim de se habilitarem para novas descobertas e melhores rsndímeutos.

1 casar-se: S
.

ídi- A sra, Amazilda. es- ,U1Cl 10

p'ÔS8 do sr. Wíleon Bas- Edita! n.7.723 de' 4/1/72 De 21 de junho a 21 de dezembro ocorreiá o

lOS, em Itapocuztnho; Francisco Braz Fagundes suícídio espetacular de um conee grado ar tista.
- a srta. Maria ds e Maria Lourdes Balloní

Abllio Bílae de SOUZ1l trabalb» com 'ö�tl·olt.gia,
Lourdes Rengel, nesta , psicologia e um'agia branca" - Umbanda.
cidade; Ele, brasileiro, solteiro.

-- o sr, João Antôo{o. operário, nascido em

Teixeira, em Joínville. Guaramirim. neste Esta- deute em
.

Nova Beaeilía.
. do, domiciliado e resl neste distrito, filho de

Dza 18 dente à Rua Rio Branco Antonio Fernandes e

_ A sra. F'rida, BSPÔ nesta cidade, filho d� Hosarta da Mliia Fernan
-B8 do. sr. Ervino Lief. Braz Franci!lco Fegundes des

mann, em Joinville; e PauHna Kroisch Fa Ela. brasileira, solteira,
- 8 sra. Amanda, ee gUlldes. doméstica, nascida em

p'Ôaa do 8 r. B e r 101 d o
Ela, brasileira, solteira, Jaraguá do Sul, 1I0mici-

Baumann, em Três Rios doméstica, n!lscida em liada e residente em No
do Norte; Campioha. neste Estado, Vil ·Brasilia, ne�te distri·

_ a srt8, Edeltrurtes domiciliada e re�idente à tt., filha de Pedro da

Lange, em Itapocuzinho; Rua Rio Branco, nt'@ta Silva e Agrepinli Bebil:!
- o sr. Arthur Tamo cidade, filha de B!!tna.r no.

niui, em Qorupá. do Balloni e Ana Tereza. ,

Dia 19
Böso Balloni;

.

Edital n. 7726 de 10/lj72
Afonso Nagel e

-. O Br. Alfonso Ni- Edital n. 7.724 de 7/1/72 Marlen!! Ana NicolodeJII
coloni, nesla cidade; Elmiro Reinke e
- o sr. Agoslinho Ni- Anita Boshammer

..
.
Ele, brllsile'iro, solteiro,

coluzzi; lavrador, nallcido em Ja.
Ele, brasileiro, snlte'ire, raguA do Sul, domicilia

- o Ir. G u i I h 8 rm 8 operário, nascido em Ja do e residente em Fran-

Schlllidl; .ragut do Sul, domicilia- cisco ,dt. Pöula neste
- a sra. Erna Bra·8lz, do e residente em Rio distrito, filho d� Oscar

- ilspôsa do sr. Siegfriet Cêrrú II, neste distrito I �I>gel e Alzlrö Nicoluzzi
Braatz; ,

filho de Elmo Reinke Nag.,l.
-

- a jovem Ma'rilda Erica Fischer R .. ioke. Ela. b'asileira, Folteir�.Suely Stinghen. El8, brasileira, solteira, prnfes!wra. nasciaa� ('o

Dia 20 industritria, nascida em Jllraguá do Sul, domici
Jaraguá do Sul, domici· li8:Jla e residente em
!iada e residente em Es Barra do Rio Cêrro
trada Garibaldi, nellte nest!! distrito filba d�
distrito, filha de Alvino Selmiro Nic:,lodelli e

Boshammer e Hilda Otilia Rubini' Nicolodelli.
Borck Boshammer.

Edital n. 7.727 d811/1/72
Edital n. 7.725 de 7/1/72 Rudi Gra'8�mann e

Furtunato Fernandes e Verónica Rahn
Leonir da Silva

t Agradecimento
A Femílle enlutada de

- O sr. Sant08 Toma
selli, em Schroeller;
- o jonm Sebastião

Bona;
.:.. a erta. Linda Maria

Zez, em Sohoeder;
- o jovem Sebastião

Tomelin, em Itapocuzinho.
Dia 21
- A sra. Hilda, 88pôsa

do sr. ROdolfo Reeck;
- o j o ve m E d san

WarbJIflig, em Ouritiba.

Ele, brasill'iro, solt8iro.
Lavrador, nascido em

Marari, nealt' Estado, do
miciliado e residente em
Rio da Luz, ne.te distri

E p�ra que chegue a') co

obec mento àe t"dos mandel
pa$sar o pr-eseote edilal que
será publicado pe!. Imprensa
e em ca' tóriO onde ser

.tixa�o .mrante JS dias 'e

alguém 5 ub, I de algull"' im
pedlm oto acuse -c·

.

para os

iI s lega s

AURFA MÜLl ER GRLBBA
O ;cial

Rosa BuUgen Freíberger
Iainda profunderneute consternade com o seu

desaparecimento ocorrido às 21.00 horas de

sábado dia 8. quando conteve com il idade de

71 anos. Era viúva de Pedro Francisco Frei

berger, deixando o s segumJes filhos, Dionísio

EvarisJo, Fridolim Frencteco, Adelgunde, Edgilf
Germano, OJokar Osvaldo, Remildd Reg-nll,

. Flores, BernlldetE: LUZia. Iracema, Pedro Daniel,

Ilraci
e Rosinha, deixa aindd 54 ne!Os e dois

bisneJos.

Agradecem a Jodos os plI.enJes. ilmigos e co

nhecidos, pelo conforJc> recfbido, aos que
enviaram flores, coro"s, e aos que acampa

nhilrilm a eXJinta dJé él sua úlrima morada.

Ele, brasill'iro, solteiro,
o,perário, nascido em

Guaramirim, neste Esta·
do, domiciliado e reei-

r�������--<e--<!l����
r ALUGA-SE i
J Um arniazém sito à Rua Expedicionário f
) Gumercindo da Silva, 83. �

1., Tratar no local, ou na fI .

.

,Climax Magazine - 1
��������������

IR •

fBEBTÓAsMAXWliHELMSJl
II Revendedor da

.

ij
� f: BRAHMA CHOPP I�
� � . �

fi em J�raguá do Sul. i�
fi Alto Vale �o Itajaí" e. agora .�'

� �l tambem lntegrando-s.e na II
li G�ande Florianópolis. �III onde além dos seus produtos revenderá �.
�� B R A H -M A C H O P P lf
g � , �t: •• � •••.•

••••• ..1:..::.:.:.:..:.················,.:;.;:;.::..:;·······,·······
..�ö

I

SÓC 10
VENDE

sua participação em Emprêsa gozaondo de
excelente conceito comercial e' ótima situa-
ção financeira.

'. . .

Situad� no centro, em privilegiado ponto
comercIal.
Possibilidade de expansão ilimitada:

Excepcional oportunidade para el.emento di
nâmico, com ambição de progrédir.

Informações: JARAGuA DO SUL
,

Avenida Getúlio Vargas, 350

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CO�REIO DO POVO SABADO 1501-72 DÁOI"'A 3

Estado de Santa Catarina rcorreio do Povo
nos EsportesPrefeitura Municipal de Jaraguá do' Sul

Art. 2.°) - Peml atender CI suplemenreção cons
- lanle'-d'O etrt! Lo, flCd� 'reduzldes ni) mesmo -Oféà- "Art. 3,�) :. E�a lei �ntrará e� vig�r na data de· mento as segulnies dotações: sua piibiícaçäo, revogadas as disposições em contrário. _--------------------:Cr$ Cr$ Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
31 1 t 03/01 1.8�0,00 3 1 2 O 08/03 100,00 30 de dezembro de 1971.
3 I 4 O 13;Oó ·36,01;

.

41 3.0 28/07 200 00 Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal4 1 4 O 29/08 1.000,00 3 1 1 1 01/09 7.500,00 A presente lei foi publicada' nesta Diretoria de.311102/1012666,48 311103/11 400,00E dí Ed -

A lstê S'I 3 d3.12006/13 119800 312007/14 307440 xpemente, ucaçaoe ssistencia ociar, aos o e

31 2 O 08/15 '370'65 31 4 O 12/18 1190:82 dezembro de 1971.
11 140 13/19 700,00 321516/20 69894/ João Mathias.Verbinenn,

D�.ret,!
32 fi O 23/21 2.824,20 326 O 23/22 500 00

rrr:�����
4 1 4 O 29/�4 5000,00 4 1 4 O 30/25 1 00000 .

�
3111 03/27 500.00 3111 04/28 47086

� ]L
o

� §312006/29 82,23 313010,31 1100.00 r lllln71 fi> tfl.1Ul7L1I3140 13/33 211,00 3231 18/34 8 90b.�5 � o /L, \\". �II @,
323320/36 721.60 321)023/37 3130,5<I} ���������

•11 2 6 O 24,38 50000 4 I 4 O 29/39 312.00 r ADVOGADO n08 Iõros de I
!.....----------...;_-------'

42Ó057/40 100000 311104/4231650 S"PI Gb Estad doRI'P11ell '

,
3 ! 2 O 07/44 3300,00 3 I 2 O 08/45 1112.65

r
ao IIU O - nana ara - s a o ,

Janeiro - Brasília. •
-

R tccô
.3 1 2 O 09/46 500,00 3 1 3 O ! 1/47 16503

Processamentos perante quaisquer \A!_
I eP re sen· a çao41 3 o 28{49 352,00 3 1 1 1 OÓ/54 300.00 .

térl Autarouí R t' 0- PúbII'cas3 I 2 O 06/ii5 1.21752 3 I 2 o 09/57 438883

I
DI!' rIOS, u arquias e ' epar IÇ es

Elemento residente fim CURITIBA,3 I '{) O 10/58 100,00 314 O 12/60 M344 em geral.
i registrado no COt� E do PH.. deseja. re-1114013/61 9tl,33 32502ã/62 60611 Escrit6rio CeDtral:

presentar firmas desta cidadl:l nAquela413 028163 643.44 3111 03/66 2936,50 Avenida. Franklin RoospveIt, 23 - Grup0303 la OAPITAL à base de comissões. Favor31 1 I 04/67 59,97 3 120 06/68 3661,12 (Fone' 62-1894)3'1 2 O 08169 1.000,00 312 O 09/70 li 98852' dirigir-se ao Sr, A. J. da Silva.3130 10/71 491 iiO 314 O 13/74 ,819.40 i Z C - 39
II

I UalXII P08!al, 1398 '.39. 1 5 16/75 1 400'00 323 O 18/76 643 40

�iO
de Janeiro

�a5023/78 6'18Ú2 411025/79 1798Ú'8 E��dO da GUMlABARA. CUR!TIBA:'_ PARAN'Á41 4 O, 29/80 \5'000,00 4 � 4 O 30/81 211650 '" ar..-�<!J"""-"(!)---<!J ,'-- .....:. _

••••••• ':O:J••••••••"•••••••••••••••�•••••••••••••••••.:� ;..\: ••x•.••.•••••••••••.••....•••..••...x . .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _"'-!!!!!!!!!!-""-""_!!'!_ _""_':

I Olhos, Ouvidos, Nariz e' Garganta I
I Dr

.

M' oa,cl1r Ca'nter I�. . .

"

. �
�.' Consultas no Hospital "São José" i/k �
fI tôdas têrças-feiras pela 11
I �
fI manhã das 7�30 às 12 horas

11.��� .. � ...u···���· ......���������x � - -

__�..� ______

Lei n. 334 <1210 32/82
3215 15;85
3215 16/88
li 1 1 1 01/90
31 1 1 04/93
II 1 2 008/9$
3130 10197
3 1 4 o 13//.00
4130 28/103
, " 1 2 89/105Art. 1 O) Ficam suplementadas na importância Sill 03/J08de Cr$. 428.858,20 (Quatrocenlos II vinte e oito mil 31 2 O 07/111

e oitooentoa e oinqüenta e O!to oruzelros e vinte � � � z ��m:osutavos), as segumtas dotações do Orçamento VI- 325 O 28/118
.gente:' 4 1 4 o 29/120

"',r. C· $ 81' 1 03/123" olP r 3 1 1 1 05/125152005 . ? 1 4 O 12/87 221,59 31 6 O 10/128
664 3 1 1 1 02/91 8 05� 42 323 li 20/131

125,40 3 1 3 O 11/98 138724 413 O 28/133
/ '3 11 1 03/136684,21 3 1 5 O 14 101 5.650,42 ii 1 2 O .06/1381.49600 31 1 101/106 11700 313 010/1402802,56 312006/110 95006314012-142

4821,00 313 O 11/115, 51,26 420 O 28-146
238,06 31 1101/121 484.00 31 1 1 03-150

1.979,00 312 O 06/126 81.37 312 O 06-152
284601 313011/129 4174,64313010-156
52336 3 1 1 1 01/134 585,50 314 O 13-159

14026fi 323320/143 14,60 413 O 27-163
447.98 4110 25/14õ 214N33 4210 33-165
48 SO 311101/148 284700 3111 03-168

. 27350 31110214� 4060498313010-174
440948 3120071153 3073433323320-177
5211,20 312 O 08154 40759.14 4.Í 4029-180
56,70 3 1 3 O 11/157 276.817 311 1 03-182

112,80 32332il/160 462,40313011-184
1487,61 4110 25/162 10789,15 413 O 28-187.

5892,00 3 1 1 1 02j167 1384202 3 I 1 1 02-189
22077,77 3 1 2 006/170 46602 3 I I I 04-191

824,84 ' 312 O 07/171 2452581 312 007-193
659,89 312 O 08/172 1634853 3224 17-198
487,40 8 1 2 O 09/173 5597.30 325 O 23-200
70480 3 1 3 O 11/175 71.42489 3 II I ,iH-203

40238,72 '312009/19566819312008-205
12447 313011/196 178872313011-207
240,22 413 O 28 201 ioo 00 3 14 O 13-209

Tolal C $ 42885820

Haus Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de
Jaraguã do SuI\ Estado de Santa Catarina, no uso
e exercício de suae 'alribuições:

'

Faço saber 8 lodos 08 habitantes dêste Município
que 8 Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte lei:

3120 06/02
3120 09/04
3 1 3 O 11/05
3 1 1 1 04/12
313010/16

, 31 3 O 11/17
4130 28/23

• 3 1 1 1 02/26
3120 09/80

· 3 1 3 O 11/32
3232 19/35

·

31 1 1 02/41
· 312 O 06/43
325 O 23/48
3 I 1 1 OI/50
31 1 1 02/51
31 1 1 03/52
311 1 04/53
3120 08/56
3 I 3 O li/59
3 1 1 1 01/64
S 11 1 0265
3180 11/72
3 1 4 O 12/73
3233 20/77
3 1 4 O 12/83
41 3 O 27/179
3140H/185
31 2 O 08/194

461.90
2.250.00
1.200,00
498,00

1603.40
464,00
951,64
500,90

7.217,00
10.000,00

960,48
3.273,fjO
1000,00

93,Ol
%.449,76
1,000,00
854,38
130,00
200,00 .

13,20
2.011,77

26,81
200,00
20000
923,50

3.994,45
1.005,53
376,70
200,00
456.41

67.929,68
2.204,00
284,82
90,58
141.60
712,50
700,00
910,00
500,00
117,43
1I7,60

3277.20
27.121.07
1.890,99
1.000,00
200,00

1.000,00 v.

172,20

� � ! g ��;�: i.���:�� Juventus X D. Pedro II em Corupá
4 2 I O 33{89 I 711 00

I Em continuidade a Taça dos Municfpios, I! r�3 11 1 03/92 190,00 presentação do Grêmio Espornvo luventue de nossa
3 1 2 O 06/94 279071 cidade estaré se deslocando alé a VIZ nhe CIdade de
31 2 O 09/96 . ZOO,OO Corupá onde eSlará defendendo a llderençe do torneio
: �: g �=���� :;;U� enfrernendo ne oportunldede a S D D. Pe�ro II que
4 1 4 O 29/104 1500,00 alé agora não conheceu o sabor d� I1ma.· vnörta _S 1 1 1 02/107 83,1I2 A agremiação juvenfina eSlara seguindo amanha
SIll 04/IC9 49,73 apôs o almoço para Coruné, S�gundo tníormecõee
� � � g ��G:: i��:�g II torcida do mcleque estará acompanhendo a dele-
S 2 3 3 20/117 16,60 gaçiio, para rorcer e levar a sua equrpe a conquisrer
4 1 8 O 28/119 59,00 meis uma vírõrta. .

8 I 1 1 02/122 590,40

� t � � g��:�� �:�::::: Baependi recebe Ipiranga
,S 14 o 13/130 2.87�:�� No esiédto Mex Wllh�lm a equipe baependteneg i � � �:H3352 13.735,84 estará recebendo a visue da SOCiedade Esp.ortrva

3 11 1 04/137 203,00 Ipiranga de Rio Negrinho.
_ .S 120 09/139 1.620,05 O quadro <zurra irá tentar a recuperacao dianie

����11�lj�134 6Jt��8'� da equ pe do leírenge. após ,ler sido der;olado no

4210 33-147 5.000,00 domingo que pessou pelo Conunernel, Ia em RIO

3111 04-151 204242 Negrinho,
3120 09-155 4'958'37 O C. A. Beependí espera a p�esençél de. sua

314 O 12-158 1:935:00 torclda .para presngtar a equpe e leva-Ia a um rríunlo

325023-161 27.203,68 que muno necessue

4140 29-164 3.000,00 Juventus reforça3111 01-166 3.895,52
3 I 1 1 04-169 150,30 A agremiação nosulense eceb» de contrerer
3140 12-176 137186 elguns reforços pera a lemporada dêsre .1100. .325 O· 23-178 23.7öO,25 Denire as novas equistções de equipe iuvenune
3 I 1 I 01-181 1.167,00 esréo Chico Dre o e Toninho que defenderam o Prós
3 I 2 O 09·183 1.000,00 pare na temporada passada,
325023-186 1.013,76
3111 01-188 154,50
311 1 03-190 1.426,80
3 I 2 o 06 192 118,95
3 14 o 12·197 9.631,60 Ho no Figueirense32 33 20-199 17,60
3 I I I 01-202 6.400.00
3 12 o 06-204 250,00
3 13 o 10-206 107,40
3 14 o 12-208 2.000,00
4 13 o 28- 210 3.000,00
4 14 o 20-211 1.000,00
Total e-s 428 858,20

Com êSIQS reforços e outros que estão nas co

gllé!ções dos mentores da equ-pe do elro vale, o Iu
venrus quer armar uma grande equ pe.

Por outro ledo "arqueiro 110 do [uvemus de
Rio do Sul não acerrou as bases pena a renovação
de,seu contrato. ingressando então no FI.gueirense da
Cepuel do Estado.

O excelente profissional, que foi considerado �
melhor goleiro do cempeoneto no ano peseedo. e

uma das grandes comretaçõ es Que o alvi-negro do
esrretro acnbtJ de realizar.

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras, Painéis,
Faixas e Placas

Mnd( u � .. plHR li

HUa Jnr�" Czerntewicz. 497

Instrumentos de' Música
Em 'Geral. especialml'nle
Gaitas e Acordeõ:s

Complelo sorlimen'lo com 8 a 120 baixos

BandoneoDs - Pianos - Harmôaios
ÓRGÃOS TUBULARES e ELETRÖNICOS

Guilarras e Amplificadores
Inslrumenlos pllra. Orquestras, Bandas e

.

Conjuntos Modemos:
Violinos, Violões, Bandollns e Baojos, Flautas, Clarineta.,
Plstoos, Saxofones. Trombones, Baixo. e Baterias com.

pletas, Pandeli'o8,.Chocalho8, Marac8s e Afuchês,
Métodos, Cordas II Palh.tas,

Enfim. tudo Que fôr do rilmo, V S enconlra piHö pronla enrrl'gö na

"LYRA" Musical de Paulo KobsExpedição
Rua J�rge Lacerda, 242 - Ca'xéI Postal, 39

São B"nlo do .sul Sdnta Calarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO P O Y O Os '10 desfoques
.

, Culturoís' del1971
Conforme já ocorreu em. janeiro passado, Iam

N.O 2666 bém, neste ano, NOTICIAS CULTURAIS, coloca ein
����������������������������������������������� d�laq�os.z mais impoManNs �onNcimw�s �

I VOU PAB T I R campo da CULTURA, ocorridos no ano 1971, no Es·,

e c i
' tado de Sente Caiarina.

,fi lllllill t] 1iI,fi ln° ß1Ilill � 'Uma pesquisa foi realizada nos [diferenl�s se-

'.

' 'UI (tIL" IlliIlJl ,1lJI � Anésia Maidei - Blum.enau rores que dizem respetro a envldede cultural, sendo
, selecionados 08 seguintes fatos: ''''''�.i'':i'·Vou viajar pelo mUlldo...

_ Projeção necíonel do TeatroV'Amador �e
Espírito Leonístico �:� Pp:�!:� ��:t�:�� -1511nlll Catarina, com a classificação do Grupo Arroio

de Rio do Sul. nos fesllvals de Teatro de Bom lesus,CL Paulo Moretti Com a esperança de chegar.
no Rio Grande do Sul; de Ribeirão Preto, no Estado

Melyin Jones não deixa.8 ser um grande Importa chegar partindo. de S. Paulo; no I Festival Sul Brasileiro de Teatro
homem do passado, digno de admiração no pre-

Tomarei o meu barco
Amador de Florianópolis e no !"esllval Nacionel de

sente, pois pregou o serviço deaíntereesado, na Rasgarei. o meu mar
Teatro, de Pllschoal Carlos Magno.

sua integridade, em função do futuro. Cortando águas n I'
-

d C E reduel de BioaroAmassando ondas, - Keil Izaçao o oncurso s •
•

O espírito Ieohístíeo nos leva a servlr, porém Na amplidão das äguas fias "Personagem Ilustre do Meu Município", promo-
nos impõe deveres de acôrdo com a nossa von ta- ld I Dépe temente de Cultura com a pernc.pe-Transmitirei gritos ue esperança

VI o pe o e r u ,

de de agir, exigindo de nós o cumprimento das ção de 680 concorrentes ::Ie Iodo o Estado
obrigaçõflS relacionadas com a nossa condição de Na8 suas profandezas,

_ Entrega do prêmio "Silvio Romero", de
Leões. Lauçarei o pêso morto das angústias"

.crntca.Iuererte di Acedemíe Brasileira d� Letras ao
Podemos ser apóstolos do serviço dealnteres- Comporei eautos alegres ' ,

escritor caiertnenee Nereu Oorrele, pelo seu livro
sade, soldados de uma missão altamente notável, Para o amanhã da dor,

"Cessteno Ricardo _ o prosador e o poete". .-
Ninguém conhecerá a minha noite,

I dmas não devemos alimentar egoísmos condenáveis, __ lnsrltutçâo, pela Universidade Federa e
fazendo prevalecer pontos de vísta pessoaís em

Vou partir contente.' '" C
'

d
-, UNI "''''ANTAVou absurver as maravilhas ..Jantll erenne, 05 premies ..Jv .

prejuízo do trabalho de conjunto em favor nos
n08S08 Ideais Ieoníetícos. Que a natureza me oferece

_' Promoção, pelo Govêrno do Estado.f'do I
, A participação de todos na obra do serviço Céu azul a sorrir, Pestíval Sul-Brasileiro de Teatro Amedor, realizado

desinteressado promove a nOSS8 formação leonís Ftôres abrindo as doces corolas,
lern Floril!nópolis,

tica e nus enche daquele espíríto leonístíco pre
Aves brincando BO espaço,

gado. praticado por Melvin Jones. Fontes borbulhando águas' cristalinas.,.
Para nÓ8,. Leões, o espírito leonístico nos Esqueço as sombras do passado.

'reserva ainda muita coisa p.r aprender, muita A cada passo, descubro uma neva luz,
coisa ainda por ser enaínsda, muita COIS!i ,.inda Mioha vida se torna leve

que devllrá vir a ser praticéda e vivida (Jomo a brísá da noite.
Entendemos Leonismo como uma escola de Não arresto o pêso do passado,

Procuro' construir um futuro feliz.participação onde todos devem ser alunos e pro-
feSl!ôrell, sprenden-to II ensinando. dando e copl- Pela importância que dou .I

aado exemplos, exemplos que constítuem a melhor Aqueles com quem convivi,
)iÇA0 par!!. quem desejti aprender Leonísmo, para Aqueles com 'quem convivo, .

quem se predispõe a .ensinar Leonismo. Aquêlea que encontro cada día.
Não vivo na monotonia,

Na eseola do companheirismo já aprendemos Cada dia é um nôvo día.
muita coisa, muita coisa eusíuada por n08SOS Recordo as flôres que colhi
OOLL. .Iundadores ou não, velhos ou novos, CCLL Pelos caminhos que trilhei;
qua, de uma forma ou de outra não devem ser Flôres, que são meus Imlgos,
examinados nem oels idade, nem pelo tempo de Que partindo, náo deixei.
Clube e sim pell< 'bdgagem de sua participaçãÔ !!m Há outras flôres nos c8!Dinhos.
favor de Lions Internacional. Que pouco a pouco descobrir.ei.

Dialogo com e8tas flôres,
DeNcubro a riqueza
Contida Doe seU8 'Cálices.
São gôtas de mel
Que dão tllrnura à minha vida.
Há tantes flôres por descllbrir.
FlOres com espinhos,
FlOres sem e�viDholl

E Ie ingressamos no Leonismo, é para reaH. Flôres. muitß� flOres:
zar eSlla obra, uma obra que, reconheço, requer Flôres que fOl'am Criadas com amor

e�fÔrço de too08, exi.ge a participação de todo o Pelo Amo., .'
Club". fazendo valer aquela velha verdade que é FlOres q?e devem, ser cultivadas
sempre mais nova: 'iA uniá.> JI1Z a fôrça'" I "om carlOho

FlOres, que mãós assBssinas não tocarão.
FlOres que d,o a vida do mundo.
Flôres sempr9 vivas' ,

Que tran�mitem mensagem de VIda
o Tu, que és a mais bllia flor,

�ê vida
Sê mensagem.
Sê retrato
Da Bllleza, Infinita�

-

Que te crÍ<lU
,

.

Obserução: Ofereço esta poesIa a t�dos os· J;o
raguaenses, em especial 8S �i�has aID!gas .do
normal de 1971 - Colégio DIVIDa Provld,êoCla, ,

Pallio Ribeiro, reqller lioença para construir_
Ilm puohado em 8ua (,lasa rellidenoial, Lalau Rath,
reqller licen'ç8 para constrllir Ilma casa residenoial,
Aillcindo Stolf, reqlle.' vi8toria e habite-se, Valen·
tina Nazário, requer lieenQa pira constrllir um ran'
cho de madeira, Eletromotore� Jaraguá SIA, re
quer licença, li aprov"Qão do projeto de uma obra
Inl'xa à sua Indllstri., Helmllth Kienen, I eqller
9.istoria It habite se, Linus Zimmermann, reque�
Iioença para fazer Ulll8 reforma em sua c_sa resi
denclijl, Cizelki & Frutuoso ,LIda, reqller "istoria -

e habite se, Waldir Domjngos dos Santos, reqller A U TE N T -1 QUE - S E
vistoria e habite-sll, An·lônio Pedro de Andrade, Seria LIda. repller alltenticação de livro de
requer licença para conslrllir uma casa residencial, Régistro de Serviços n,o 1.
Jorge Schmidt, reqller licença para constrllir umq A V E R B A - S E
OaSH reSIdencial, Waldemar Nasf, reqller vi�,torI8

Cerealista Rio Molhl Ltda, rpquer b".ix:l de
• h.bile se, Aldo Odorico Ferreira, requer reapro-

lilUas ali9idadeR, Sineta Piccoli. requ�r bRlx'l de

:8�:�i��s�,lap���� VS�:�!i�°?e�Il���i:t��r:re "���i't� suas atividades, Alvjno Giovanella, rH}ller baIxa de

Ie, logQ Schllster, requBr 1'Ístoria e habile-se. IIU3S ati"idades,
.

CERTIFIQUE-SEC O N C E O A: SE Walfndo e NrISldll' 8chmauch, requer vor cargo

Get!llio Nlle Nogueira Lenzi, requer Alvará certidão. si 08 me�mos siio ou não devf!dor�s R Fa -----.... ,.....

---------------111de' Licença, Antenor Gonzaga dos Santos, requer zenda Municipal, Conrado Bar�tto, rpqller por cer

Oro FraDc'tOsCo Antonio Piccionelicpnçll para �8tabelecer se Como barbeiro alltônomo, tidão se o raquprente é Oll nao dpvedor P';ll rpla-
Florinal' Eoke. eogOcivil, registrado no CREA, çãoàimpobtos,José.eMaria Müller,E,schlDg,.requHr M::ED1:CO - C.R.M. 1:7

lolicita inscrição nessa Mllnicipalidade, comllnica

I
certidão negativa, Leopoldo e ElvIra da 008ta M.." (C.P.F.) N,o 004364379

qlle rpspóoderá pela parte ·técnica da Imobiliária lheiro, requer por ce! tidão �e 'o: �equerente� sao Cirurgia e CliLuca de Adultos e Crianças
Imcol Ltrla, Célio Ropelatto, reqller alvará de li ou não devedores em relacao a lIDPostOR, O,IJY

Partos _ Doenças de Senhoras
cenea, Silvil10 BaraUD, r�quer licenQ8 para estabe Cubas D'Aqllino, requer por certidã'o do p'gAmen,
lecer'se como Representante AutôoomD, Alcebino tos dos impostos, Udo e Angehl Maas, reqll�rpor HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· nORUP!
Correia, requer licença para Bst"belecer Be com ga oertidão se é ou não devedor a F�zenda Ml:lnlClp�1
rapeira amblliante, Iracema LÜ(llke Wilie, requer Erich Kamehen. requel por oerudão se o nq�e':."n
Bstabelecar se com o ramo de Bar, Restaurante e Ie pagOIl Oll não impostos s/Industriàs e Profl.soes
Merceada. Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1972,
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Se algo tlXllite DO Leonillmo que desperta o

nosso entusiasmtJ é justamente êt!te serltido de
aprúximação e de participação que caracteriza o

compaDheil'Íswo, compan'heiriswo que, vivido e

praticado cI'mo rl"V8 '81:11', reprellenta uma forma
de realizar em coojullto a obra do serviço desil\<
tereilsado.

Estado .e Sanll Catarina

Prefeitura Municipal de
JaraDud du, 8ul

REQSUEJ;:NRHIMOERNpTROESFDESPACHADOS PELO
,EITO MUNICIPAL

'

A Vista da Informação Como Requer

Atenção
Se Você estiver interessado em adquirir u',110

bela e grl!nde propriedade, pro�ure millores .n

formações na LOJA LEONE�, ii Rua,Ma. Flo

rillOo Peixoto,. 103 - Jarõgua do Sul.

Preço � 'combinar,

j

_ Apllrecimento do "Jornal de Santa Catarina",
primeiro órgão da imprensa cetarlnense, de circula
ção esteduel Impreaso em off ser.

_ Aperecimento de mets 26 obras literárias, de
.

eurores cerartnenses. o que tornou 1971, o ano de
maior movtmenração eduortel em ôenre Cererine,
com uma média supertor a' dois íançemenrcs por
llIê's,

l'

Nach deii Tllges Last und Hitze ritt ,!I'üh�r
mal ein biedllrer Blluer in die ViHJljll um fut' die
kommende Woche das Nötige eiozuk�ufen Und
hier in die Venda war!'n Ilchon mt'h'e anwesend
und es wurde ein Glä;chen FeuerwlIsser nach

de� Anderen b'nter die Binde g�go�!'en, Und es

wurde schon k'äftig gt'Fungen Abe,' nun ,musilte
e8 nach Hause gehen, die Frau Wtlrtete mIt dem

Abeodbrot "Leute". sagte der Mano • j(',h komme
nicht mehr allein auf mein Pferd, ihr müsst ß1illb
raufhelfen" Dali taten die O()mplidre� ,denn auch
sofort. Aber !lie st-tzten ihn verkt'krt rumm und

gaben ihn statt die Kandarre den Pferdeschwanz
in die Hand zum lenken, Es war zum Glück ein
lammz�hmes Herd uod es trug ihn w"hlbehalten
nsch Hause, Am A�t eines Baumes �treifte er �i<:h
dpn Hut ab und �o langte er ohoe Hut vor seIDar

Haustür an, wo ihn seine Frau mir den Worten

empfi!lg: "Nanu, du hast dich Heute wohl mal
ordeotlicb einen eingedeitNcht." Sogar dem H,ut
h'lI.t verloren. "Ab .. r," SAgte der Mann "das Ist

Iloch garnichts Schau mal her. Fr�u. das pf.,rd
b'it doch 80gar den Kopf v!"rJoren EMSl\

_ Coletiva de Arles Dlásticils, de erusres cata

nnenses, promovido pela Galeria Açu.Açu, em Blu
meneu,

_ Relllizaçiio di! I Feira de Ciências da Gran
dt Florianópolis, por iniciativa do lnsruuro Esteduel
de Educeçäo.

_ AtiVllmento da Acadt'mia Catarinense de
Lelrils' interiorizllção com realização de ses1\õel> em

ßlumenau e hail!l; encerramento do ano com lôdas as

cadeiras ocupadas,
'

A ordem em, que estão dispostos estes dez
aC:ontecimentos. não tem qualquer sentido classifica,
tório ou priorilário.

'"

Ein SeltenerVorfall

Irineu Bornhausen deixa ARENA
o sr. IriuPIl

Boroh8u-1
raló io do p"rtido gover'

sen, !IX governador e ex.- ni-ta, A reoúnci" 't�m por
"ADRrlor e grande líd!lr objotivo a renOVHQao :das

político !Im Sa'nla Catari- ho�tHB �renist,:;s 6 o ges,
Da. Acaba de enviar ao to pDderá redllndar e':ll
l)"putado B.lista R'mo,., olltra� mud"IlC S Da d!
Presidente da ARENA Itlção da ARENA cahn·

Naci 'na I, renunciando ao nen88 .

que oC,upa uo di

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
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