
JARAGuA DO SUL .

CORREIO DO POVOI
,_--------O-r-"g"-ã�o�...:d-e;..-m--.:;aior penetração no interior do

Pundação: --1-- Diretor: .

A,tu, Mill., l!!lloêNIo VITOR SCBMÖOI:IIL

nordeste. catarinense

,. Impresso na:

Soel".J. G,.F/ce A.,.",J. LtJ••

JARAGuA 00 SUL (Santa Catann.,) Sábado, 22 de Janeiro de 1972 N.· 2.667
FUndado tim 1876

Emancipado em 1934

Os responsáveis . pell! de pllrticipllr de Importen, dos em noaso meio, ien obedecerá à reforma pre- 5a. reira última, o Dep.
vlda e sociedade. de DOS te reunião, em lotnvllle, do o Coordenedor Local conrzede pelo Govêrno Ootaeíllo P. Ramos, tele·
se terra, sentem-se gosto- que deiXII entrever um de Educação, sr. Aristides Federel.. Indagedo o

, sr, tonou da capital do Bs
samente recompensado. acontecimento exrreordíné- M. Gençalves, posto à Coordenador L o C II J de tado, informando nos dos

pelo esforço que vem de- rio para as ambições dos disposição do Inspetor Educação, sôbre amen· coutäetoa mantidos com

senvolvendo em pról do jovens de tôde a região, Federal, Prof. Guilherme sehdede II ser cobrada dos os setores da a<)mjnistra
desenvolviDlento do enst pois, pensa se na insla Gemballll,' IIS instalações alunos, informou- nos' 'de ção estadual. Disse nos

DO em nosso meio. Ainda leção, até o mês de julho de que conta o Govêrno que; tendo em viste as o representante jara- Outroeslm, aduziu o

no mês de mllio de 1971, de 1972, de cursos cepa- do Estado em nossa cida viagens diárias à lolnvtlle, gua.nse da entrevista Dep. Octacílío Ramos, já
o Prefeito e Vice Prefeito, zes de trensformer a nos de, Tendo em Vislll II pe- ela será bem mais em que manteve com o Se está no prélo a coneor

mantlveram encontro com

Isa
cidade em centro de culariedade de nosso par·

I
conta para o estudante que cretário Cesar A � i m rêncía pública, que da

o Ministro Ierbas Passa- tmportenres estudos supe que industrial, deverá ser frequentar os -cursos em Ghanem, dos Transportes, 'verá dar continuidade às

rínho, da !=!ducação, vísen rlores, setisfazendo plena- aberta aos lovens o curso nossa cidade, além de con. de que no programa de öbras de construção do
do o eestno profissionali-. mente • mocidade estudio de engenharia operecíonel, ter com um corpo docen- obras de sua pasta, para trecho da Estrada -Gua
zante em laraguá do Sul, SII, que. até hoje, demande de grande eceueçäo e te de primeira grandesa, o ano de 1972, estava ramirim - BR 101. Que
com o obietívo de superar à lomvllle ou à Blumeneu. procura em nosses ernprê contratado nos grandes prevista a verba de 1 bons . entoa soprem em

a deficiência do ensino quando não se desloca pa S18. Aliás, a UDE5C, IICII· centros do PaIs, sem ex milhão e duzentos mil tôrne da ooncorreneía,
breslletro, Inúmeras vêzes r. Curitiba ou Florianópo' I ba de ínsreler no ,Balneá· cluir, é claro, oe mestres cruzeíros para o asfalta para que dentro em breve
foi levenreda II Idélé . de lis. ' rio de Camborlú.va Pacul· da casa. mento do trecho Jarsguã tenhamos uma via de

instalação de uma Facul-

I
dade de Turismo, pioneira A se cencretlzar II idéia do Sul à Guaramirim. A escoamento capaz -de

dede em jarllguá do Sul, Segundo o noticiário, a 00 País. Além do cursinho da extensão dos cursos .notícía é a

mai,!! auspicio !atender
à demanda do

onde seriam aproveitados UDESC - Universidade que já se realize nas 'de pera jaraguá do Sul. terá sa, tendo-se em vísta, o parque rodoviário do
os [ovens do Vale do 1111· pere o Desenvolvlmente pendêncieis da Escola Bá· sido cenamenre êste o me ceticismo de setores 10- Val" do Itapocú.
pocú. Óbices de tôda a de Santi! Catarina, deverá sica Abdon Batislll, com Ihor preserite que a nOSSd
Dllturesa 8'e,.,pre surgiram, manIer na Cidade dos vista IIGS cursos iostalados mocidade já poude alme
evitando a consumllção do Principes, no antigo Co- em joinville, deverão ler jar, realizando estudos de
sonho mllior de nossa mo légio Mllrista, os cursos lugar cursos preparatórios nlvel superior em sua

cidade eSludiosa. de Direito, ::>edagogill, Mo- para o. vestibuillres de própria cidade. De parll
ral e Clvica, Ciências So julho, já então, em nossa benl! eSlllrá certamente o

ciais, Relações Públicas e cidade, passando daI em Prof. e Reitor da UDESC
Economill Doméstica, Tais dillnte a ,ter veslibulares - Cele5tino Sachei, inte
cursos, como eXlensão, em Feverei�o, e Julho de riorizando o ensino supe
poderão vir a ser lecionll- cada ano, POil, o ensino r,ior em 5,IDta Cltllrinll.

Ano LIlI

Jaraguá poderá t e r em Julho AsfaltoFa c u,1 da d e

Eis que, agora, o sr.

Arisl!des M. Gonçllives,
nosso digno Coordenador
de Educação locdl, vem

A Secretaria de Segu
rança e Informações eslá
alertando os usuários de
seus serviços adminislra.
livos, eVitando que os

mesmos venham sofrer as
penas da lei. Dada a pou
ca divulgação qu� o res

ponsável local está dando
à matérill e, llfim de evi�
tcu IIborrecimenlos fu uros,
informamos a quem inle
rt'ssar posaa que oa De
crelOS N.- 956 SSljSa e

N°/SSI 30.1271.· n01495,

ARElI" 'FOI RENOVADA
Domingo último a ARE

NA Jaraguaense compa
rtceu em 80%. de seU8

membros, plUa a recom

posiçio do seu diretório
Abertas as urnas e feita
a apuração, constatou·se
o já esparado resultado
de 13 membr08 para a

ARENA I e 7 para a

ARENA II, a primeira da
aituação • a segunda da
oposição, transcorrendo
as eleições em absoluta
calma.

los seguintes elementos: ke, Alberto Moretti, Gerd
Sigolf SchUnke, Eggon Edgar Bau m e r, Rudi
João da Silva, Eugênio F r a n k e, Rolando H.
Vítor Schmöcksl Rodolfo Dornbusch, Osmar José
Hufenuessler, OSl1y Cu Vailatti, Loreno A. Mar
bas D'Aquino, F 1 á v i o catto, Olavo Marquard
Or_lando Rubini, Mário Flávio Lenzi. V i t ó r i I
Krutzsch, Nelson Leop,ol· Lllzzaris e Flávio Mar
do Driessen, Octaviano catto.
Tissi, José Alberto Klitz�

sái Iogç
caia que não acreditam
na capacidade de traba
lho do Secretário dos
'I'ransportes e na8 bôal
intenções do Governador
Oolombo Machado Sallea.

trIlam da renovação anu

III, mensal ou diária, li
cença, IIliás,' que deverá
ser renovllda até 31 qe ja
Relro de 1912. A.:autelem-se
os usuários No interior,
no caso, Jllraguá, procure
sem demora a Delegacill
de Polfcill da Comarca,
para escllpar ao dissabor
de uma surpresa pois, •
matériil já foi publicadaem
4':""11-71 e 30-1�-71.
Cuidadol

A ARENA do municlpio
de Jaraguá do Sul, em

consequência do resuIta
do, ficou constitulda pe-

Pedrini Homem Público de 1971
Obteve lisonjeira reper

cussão em todo o ESlado,
• deJ.berllção krllvidil no

Departamllnto Central de
ESludllntes da Cllpital -
órgão máximo estudantil
_ considerando o Depu
tado Nelson Pedrini como
o "Homem Público 1971",
dillnte äa sua conduta re

tiUnea e sempr.e pautada
naquêle esquema de pres
tação de serviços de mo

do a alcançar o encontro

aos anseios colelivos.
Desenvolvendo uma di·

nâmiclI pllrlamentar aceo

tuadll e que muito realçou
o preslliio da Casll Le

2'islativa que preside, llfe
livamente o Deputado
Nelson Pedrini se fez cre
dor diante,do tra�alho que
procurou fIlzer, de cons

cienlização dos jovens,
para que venham alcançar
a liderança polltico.admi
oistraliva do dmilnhã, em

A Préfeitura

MuniCiPal!
das vills públicas e m a cidade, através a e8-1 Devia haver uma to- nosso Estado.

de Jaraguá do Sul vem óbras, notadamente ,as trada em óbras, dema.n· maoa de consciência. A ceremônia de outorga
lutando desesperadamen que demandam à Guara· dando de Guaramirim. Aquele. que descobris· de Ião exponlânea e sigo
te contra OI depredado mirim.

.

Determinado gAlaxie de sem os malfeitores deve- nilicallvi escQlhll ao De-
res de placall de sinali· .. outra cidade teve 'que riam denunciá.los à Pr.· putado de joaçaba, deverá
zação. Diáriamente, a, POIS, por mcrlvel que contar com o concurso feitura ou à Policia afim ter IUiar em data II ser

municipalidade renova pareça, embor� a. bôa de dois caminhões, parli de se 'pôr cobro á �eme- ,fixada durante o primeiro
as sinalizações na'cidade v.oDt�de do m�mclplo em

se safar do enéalhe. . trimeslre, com o ofereci
e, quaodo amanhece um 8mahzar as Vias, paTa os A destruição sistemá- Ihantes. abuBos. Armai, menlO ao escolhido de
nôvo dia, 08 d�predado- q!le procuram a nossa tica das placas e da si uma Cidade não pode uma placa de prata e res·

res já as destruiram Cidade, a colabnração de nalização está prl'judi· p'lgar o preço se 8ua pectivo diplqma.
novamente. c�rtos ,el�meDtos. tem cando os intl:'resset! de malquerença, só porque Com êste procedimento,

C t
.

d C· Sido negativo ·d d d' t-d der It. Imprenla a I· . .. nOllsa CI a e, ao seu povo alguns poucos S8 deliciam Igno por o os ':Is mo os,
dade das Flôres fez acer· Ainda na última 5aAei a� comér.cio e às in.dús· em destruir o ue 08 ho- a classe.estudan"l de Sao-
ba crltioa à fiscalização ra, lógo após desabar um trIas aqUI estabeleCidas. q Ia CatarlOa dem.on.trll que
da Prefeitu'ra local, com tremendo temporal, cerca I Tôdos perdem com a má!

mens de bem const.róem. a geração que vem se

Vistas à [!lIla de adequa de 30 viaturas tiveram impressão que o episódio Vamos colaborar, gente. formando, já sabe esco

da sinalização nos trechos dificuldades em alcançar deixa nos visitantes. Isso é o que importa.
. Iher na vid II pública o que

Diretoria Executiva é, da ARENA I
4& .. feira, de a c ô r d o eleiçõeB, no Bar e

Res.!
vo Marquardt, 7 votos;

com a recomendaçio da taurallte Marabá, é bem Secretário: Flávio Orlan·
Justiça Eleitoral, proce o reflexo de qua ainda do Rubini, 13 votos; Os
deu 8e à eleição da Exe· estamos longe de qual- mar Vailatti,_7 votos; Te.
cutiva Jafagllasnlle. Di- quer pacificação. A. cha- 80ureiro: Dr. Gerd Edgar
versos contActos foram pa vitoriosa foi encabe· Baumar, 12 votos; Vitório
mantidos entre a Arena çada pelo arenista e in· Lazzaris, 7 votos.
majoritara II a l;Ilinorita- dustrial Eggon João da

.

ria, vizando uma pacifi Silva, que recebeu 13
cação da politica local, votos dos convencionais
entrando para o diálogo, contra 7 votos dad08 à
pessOal representativas chapa perdedora,' dada
de nossa melhor socieda· ao arenista Loreno A.
de. Infelizmente, maia Marcatto. Os demais caro
Uma vez g o r a r am 08 gOB da Executiva, tiveram
prenúncios de um acerto

la
seguinte votação: Vice·

na politica local s, ,o re· Presidente: Rudolfo Hu
sultado apresentado nas fenue"sler, 13 votos; OIa-

cutiva Jaraguaensll, in
formam que não obstante
à frustação dos'objt!tivos
pacifistas, na presente
conjuntura, novos con
taclos serão retomados,
com o objetivo de evitar
o acirramento d08 âni
mos, notadamente, quan
do o po.vo jaraguaense
se enllontra a men08 de

<lo Vereado,r Affonso 5 anos de seu centenário,Franzner e se!l8uplente, onde 8 totalidade do pov,oVe��ador Albino Wehr será solicitado num a
meister, amb!l8 cnm 13 col8boraçio unissona,
votos. contra 7 em

bran-! capaz de mostrar a pu
co. jlinça da Pérola(do Vale)
Fontes ligada\, à Exs· do Itapocú .

Para Delegado, o quinto
da representação jara·
guaense, coube ao nome

Placas de Sinalização

melhor se lhe .justll den·
tro dêsse esquema oôvo,
aberlo ao Povo e em es·

pecial à classe jovem, cu
jo clÍlro veio se abrir com
08 ditames revolucio'mlrios
que vem desperldndo -o

Pafs sob os mais varia
dos ângulos, desde o his
tórico t 964.

8 BILHOES PARA
HElRI f I CA ÇA O RURal
8 bilhões' de cruzeiros

foi a dO!lIção con"ignad.
no Orçamenlo Plurianual
de Inveslimenlos do 00-
vêrno Peder.l, e destina
da à Eletrificação Rural
do Eatlldo de Si20til Ca
tariOIl,
A expressivlI e subs·

lancial con!ignação IIchll·
se especificada no progr.
mil do INCRA - lostitu
to de Colonização e ke·
forma Agrária,' do Minis
tério da Agricultura.
Ao comentor o destaque,

o DeputadoWilmör Dallao·
hol salientou que isso
evidencill o alto conceito
de que sempre gozou a

CELESC, junlo ao Go
vêroo Pederlll, mercê de
um vigoroso e eXlraordi
nário programa de .eletrj.
ficllçiio encetado nos úlli·
mos 8 a'nos.
Crê o !)ariamenlllr cata

rinense que êSles recursos
permitirão II dinllmização
dos serviços de eletrilied
ção llm vastas áreas do
Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Geraldo, Wolter e
Edital n.· 7.730 de 13il/72 Terezinha Alves Veloso
José Dário Ribeiro e Ele, brasileiro, solteiro.
Walneide Watzko lavrador, nascido em Co

Ele, beasíleíro, solteiro, rup!Í neste Estado, do
auxiliar de ese-Itörío, miciliado e residente
n'àscido em Jaraguá do neste aístríto. filho de
Sul, domiciliado e resi- Adolfo Wolter e Otilía
dente em Ilha da Figuei Hueft.
ra, nests distrito, filho de Ela, brasileira, solteira,
José Ribeiro e Renilda doméstica, nascida em

Sli�mitz Ribeiro Jaraguá do Sul, domici
)

"

Iiada e residente em Vilala, brasileira. solteira, Lenzi, neste distrito, fiprofe ..sora, nascida em lha de Leopoldo, AlvesJaraguá do Sul, domíeí Veloso e Rosa Pedri.líada e residente à Rua
José <Teodoro Ribeiro, Edital n.O 7�735 de 18/1/7<l
nesta cidade, fi.lha de Nelson Kreis e
José Watzko • Asta Lindamir EggersIsbemer Walzko.

Cópia de edital rece-

Edital 0,0 i731 d_e 14/1/72 bida do Registro Civil de
Oswaldo Fagundes Ma Curitibanos, N/Estado

chsdo e Ele, brasileiro, aoltelro,
Delurdes ROIa bancário, nascido em

JoinviIle, neste Estado.
domiciliado e residente
nesta cidade, filho de
Oscar Kreis e Lidia Stein
Kreis.
Ela, brasileira, solteira,

estudante, nascida em

Curitibanos, neste Estado,

------.----... , c::-:::::ac::::::--c::::::oc::::::o:::::::- Relistro Civil
Aurea Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r.Dis
tríro da Comarca de ,Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

"CORRflO 00 POUO" MUDAS
fundação: finur Muller - 1919

Emprê.a Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

- 1972-
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel
\

ASSINATURA:
Anual Cr$ 15,00
Semestre . • • Crt 8,00
Avulso • • • • Cr$ 0,80
Número atrasado Crt 0,50

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiroa, },I'acieiras, Ja
botíeabeírae, etc. Roseiras
Dahlias, Oaméliaa, Ooní
feras, Palmeiras, ete., etc.

PEÇAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Edital n.· 7.728." 12/1/72
Alfredo R61a e

Graciosa Fusi

SOOIAIS

Aniversários:
Fazem anos hoje

- Alrta. Edeltrudes
Engelmann. nesta cidade;
- A sra, Ana Schmidt.

esposa do Sr. Lindello
Schmidt, nesta cidade;
- a srta. Auridia Te.

cila, resldente na Barra
do Rio Cêrro.

- o jovem Heinz Ha
nemann, nesta cidade.

Faeem anos amanhã
- A seta, Terezinba

Paulína Laube, residente
em Schroeder;

- a arta, Roseli Wa,
cherhage, residente na
Barril do Rio Cêrro;

Dia 24
- A srta. Adelaide Inez
Bortolíní, nesta cidade;

Dia 27

�-.;:.::;,
J ' II ADVOGÁDO �
f '

Escritório ao lado da Prefeitura

! JAR�GUÁ DO SUL

�......�

��a
ADVOGADO nos rOrol de

Silo Paulo - Guanabara - Betado do Rio de
Janeiro - Brasílía,

Processamentos perante quaisquer Mi.
ntstérlos, Autarquias e Repartições Públicas
em geral.
Escritório C.atrall
Avenida Franklin Roosevelt, %3 - Grupo 303

(Fone: 52-1894)
i ,Z C - 39 \

1: Rio de Janeiro
,'i���

Ele, brasileiro, solteiro,
operärío, nascido em Ja
raguá do Sul. domicilia
do e residente em Vila
Lenzt, neste distrito, Ií
lho de Miguel Fagundes

Machado e Rosa Felipe
Machado.
Ela, brasíleíra, solteira,

doméstica, nascida em

Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Vi·
Ia Lenzi, neste distrito,
filha de Manoel Rosa e

Veronica Marcos ROSB.

Edital n.O 7732 de 17/1/72
Rolf Toewe e

Eunice Kath

Edital de Praça

(as) Milton Cunha, Juiz de Direito
A presente cópia coofere com original; dou fé.
Jaraguá do Sul, 09 de dezembro de 1971

O Escrivão, Adolpho Mahfud

RepresentaçãoI
, Elemento residente em OURITIBA,
registrado no OORE do PR. deseja re

presentar firmas desta ci.da�1II! naquela
OAPITAL à base de cormesoes. Favor
dirigir-se -ao Sr. A. J. da Silva.

" Oaixa Postal, 1398

OURITIBA
�--------------------------------

PARANÁ

domiciliada e residente
em Curitibanos, neste
Estado, filha de Oscar
Eggers. e Olinda Joana
Eggers.

Edital n." 7.736 de 18/1/72
Nelson Prawuokt e

Teofila Pawlak

COpiá de edital recebi
da do Oficial do Registro
Civil' de Massaranduba,
N/Estado 1;...-------

Ele, hrastleíro, naseído
em Itoupava, neste Esta
do, domíefliado e realden
te nesta cidade, filho de
José Prawucki e Joana
Prawucki.

Ela. brasileira. nascida.
em Massaranduba, neste

Estado, domiciliada e re

sidente nesta cidade, fi·
lha de Adio Pawlak •

Helena Pawlek.

Campanha de Educação "Clylca
O hesreamento da

Bandeira e o cante

do Hino Nacional são
obrígetõrtos, uma vez

por semana, (im Iodos
os estabelecímenros
de qualquer grãu de
enstno, públicos ou

parttculeres.

E para que chegue ao GO

nhecimento de todos mandeí
passar o presente edital que
será publicado pela imprensa
e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Se

alguem souber de algum im

pedim nto acuse-o para os

fins, legais. r

AUREA MÜLLER GRUBBA
Oiicial

J ii 9 O O u P '1.0 !
seu, desejo de possuir umSatisfaça

FUSCÃO 1500
E, ao mesmo tempo,

I

de aplicar seu

dinheiro em FUNDO DE INVESTIMENTO!

, Participe da 3.a Série do

CONSÓRCIO JARAGUA VEíCULOS
CR$ 160,00 MENSAISII

• &•

S 6 C 1·0
VENDE

sua participação em Emprêsa �o.zand? de
excelente conceito comercial e ótima situa-

ção financeira.
"

Situado no centro, em privilegiado ponto
comercial.
Possibilidade de expansão ilimitada.

.Excepcíonal oport�rijdade para ele�ento di

nâmico, com ambição de progredir.

Informações: JARAGUÂ DO SUL
Avenida Getúlio Vargas, 350

.- �•.._,;; A
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Corupá - Santa Catarina

Jesus Reis Veloso� Textil Cyrus
CGCMF 84430.602/001

v·ai ao Japão
-..

S.A.�
liSeminário Sagrado Coração" de

RIO - O .Mlnístro do
Planejamento, Sr. .J o ii o
Paulo dos Reis Veloso, Pelo presente edital são convidados os se.nho
viajou ontem, sexte.íetre, res acionistas desta sociedade, para se reuDJre_m

Receita Despesa Déficit pera Tóquio, acompanhado em assembléia geral extraordínárta, a realizar-se

69.5_44,00 de 4 técnicos e alguns em primeira convocação, na sede social sita na

25100,00 empresários, a fim de re- rua Coronel Procópio Gomes de Olive!ra n. �85,
1 841.65 tribuir a visita que uma nesta cidade Jaraguá do Sul (SC), no día 25 (vinte

24.941,65 69.M4,OO 44402,60 missão japonesa fêz ao e cinco) de janeiro de 1972, às 9 (nove) horas. a
Brasil em dezembro de fim de deliberarem sôbre a seguinte, Ordem do Ola

A Congregação S.C.I. entrou com Cr$ 44402,35 em dinheiro e em 97! .1' e, ao mesmo tempoo, 18' _ Aprecíação da proposta da diretoria,
pessoal para cobrir o déflcít. I

-
Y

t d

esportes, t���lI:�!��n���I�r�:t�s :us��:fs�s:�maesm::!��:s�et�a���,a�:=::iO��T�: �;s���;p�o���:dec��v:;��� ���trla�:��!l da�éc�ns��a�tf�scda�, ��$ .;��I��.�O� og
cinema, bibliotecas; orientação educacional, espiritual e vocacional.

CIOS e �co.rdos de comple (um milhão e cem mil cruzeiros), medlante subs
memeçao industrlal. crição e integralização em dinheiro;

. .

2 o _ Apreciação da proposta da diretorla
Em nome do Govêrno, com parecer do Conselho Fiscal, para reformula

Despesa Déficit o Ministro do Planejamento ção des estatutos sociais;
.

3.197.50 vai acertar com grupos 3 o
_ Assuntos diversos.

693.00 japonêses - Muut,' Mnsu
Jaraguá do Sul (SC), 20 da dezembro de 1971

7 6õ5 46 brsh, Toyera, C. Itoh e
4.

lshtkawehma _ u.ae série João Batista Prim, Dir. Comercia3.1.18,51 de esquemas de associa Olavo Marquardt, Dir. Gerente60591.13
ções com ernprêses bre Faustino Rosá, Dir. Técnico20.619,19 '1

.

f líd d
.

1600b24 SI erres, com a Ina I Il e -------===0

:f�m g��;�:�:�,��#:. :�: rEscritório�u;idic;Cuntábil II
7�.:��.g� Já estão no' lapão desde II II
4.45000 -; segunda feira, o superin- II Max Roberto Bornholdt II
4 470.M tendente de Mertnha Mer

II I'_"....,..,."...,...". -.."._..,._- cantil, Comandante Carlos
H' d S'l

.

87.61,7,94 221.829.05 IM 211,1 t Cordeiro de Melo, o Sr. II Luiz ennque a 1 veira n
A Co;gregaçao s.c.i. eptrou com e-s 1M 21 1,11 para cobrir o déficit Antonio Augusto.dos Reis II A D V O GADOS II

R.ESUMO CERAL
Veloso - irmão do rní- II II
msrro e seu essessor es-

II II
Histó'rico

.,
Receita D�sp:sa Déficit �lÓ�C���O;- d�lél�mdllera��g��S II llILID)(I}) lINOnWITNG(())§ VARGA§ II
24941.35 69344,00 44402.65 gociando com a Ish.kewe- II C t d II
8761794 221.82905 134.211,11 lime a construção nos seus II on a or II
11.2.õf>9.il!l 291.l7b.05 17861ã.í6 esteletros do Brasil de II R g' t d F' IPI II

. .

cinco g�anoleirQs do tipo I' e IS ro e umas QA Congregação -S.C.] entrou com Cr$ 178613.76, pera cobrtr o de "cre-pil' de 115 lI'il tone
ficit. Essa quantia é. resultado do trabalho excíustvarnenre dos

mem,
bras da Iodas cada um, além de II Escritas Fiscais Imp, Renda 1"1. Congregação: Irmãos Cooperadores e Padres das Paróquias e dos Colégros e outros enrendtrnentos com II

do próprio Seminário. Aqui se revela um especro Importente. Não é um: gmpo plementares. II C t b'l'd d
•

ICM II
pequeno de abnegados que se desgasta em ral obre: é o enrustesmo e o Ideal II on a I I a e IIde todos os membros .a Congregação empenhados ne. formação dos edoles I',centlls e jovens confiados eo ôermnérto. Nós acreditamos na tormação da

. II Defesas Fiscais INPS IIjuventude pere o Sacerdócio. Acreditamos num futuro muno premtssor para a. II
Illreja. Não regateamos, pai!', dinheiro nem pessoal para formar n08SOS elunos "Correio do Povo".... II FGTS II
à altura do que os espera. Também a maioria que não se torne sace�dote .Ieva II II
pere .'11 sociedade um cabedal de fqrmd.;ão invejável que tem sido murro ünl ao um Jornal

r'l IIindividuo e à própria SOCiedade. Por aí se percebe o valor altemeure social e w,' Ay. Mal. Deodoro, 210 IIreligioso do nosso Semiriário. a Serviço do Povo I
Agradecemo. a todos os que compreendem nosso ídeel e favorecem II II

nosea obra. \ o======�====.===========.

Além do nosso, a COnlrreiação mantém meís sele Seminários (que =------.,.-
.......---.......-------------------_,

lhe dão gasto menor) V d
.

Note se, por fim, que êsse relatório é apenas uma demonstração pare en e-se
am'gos e benfeitores. O oficial é feilo na sede da Congregação, em S. Paulo, re lá 'publicado oficialmente. erreno

Corupá, 8 de janeiro de?197� Situado 9 km. do 'centro
Pé. Augusto César Pereira SCI, Diretor de Oorupä, na Estrada

.

r"'-"G����---c!l�..........:!l����
Nova Corupá à São Bpn
to, teodo 10 a 12000 m':!.
altitude cerca 800 metros

J A .L U C/·G A • S E i
própria psra construção
de casa de veraneio.
I Informações com o Sr.

� Kurt Hillbrecht, Caixa

f Gum��inS::�:é:il:�� 8�.·Rua Expedicionário' i r�:·�:·I�'..:�.::� c
.•.......= =.•...···•·· ······· ,··········..

·········1
J

'

Tr�tar no local, ou �a .

.

i � H EH ID.AS MAX WILH ELM S. A. ,
l. .

Chmax Magazme j I!· Revendedor. da �
��.,__.,__.,_.,__ ?, B RAHMA CH OPP ir ESCOL'A JAMED �.

em Jaraguá do
�

!
Alto Vale do Bajai. ;U�gora I
tambem integrando-se na !J

�.� Grande Florianópolis, �.:.8Matriculas dia 6 -de fevereiro das 8 às 12,00 H
g

g onde além dos seus produtos' revende �

:--__ho_ra_S_n_o_G_r_Up_o_A_b_do_n, Bat,i_st_a· 1���=�.�.�

ENSINO

Rua C6ronel Procópio Gomes de Oliveira, 285

Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO '

Assembléia Geral Extraordinária _; Primeira ConYoca�ão

Para noseos amigos e benfeitores, aos pais dos alunos, êsre relafório
financeiro, para terem uma idéia do que se gastil no Seminário pera formar
DOVOS bons sacerdotes. '

Histórico
Aulas dedas .

Verba do' Estado de Santa Cetertna
Verba do MEC-PNE

Total

MANUTENÇAO
Histórico Receita
Compra de móveis e urens.

.. "máquinas e equtpamentos
Sillários a funcionários

'

FGTS
Alimentdção·
Despeses c/agricultura
Veículos: combustível, peças, oficina
Luz e fôrça
Honorários a terceiros
Melhorias do prédio
Outras despesas
Contribuição dos alunos
MEG bolsas p/17 elunos
Conrrtbutção' de benfeitores
R.ceifas diversas
Total

Ensino
Menurenção
Total

(Antiga Ofrcina Kohn)

Pinturas Jaraguá Ltda.

Pinturas de Letras, Poinéis,
. Faixas. Placas

Mudou lIe para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

Artigo 99 Madureza

Faça o ginásio ou o científico em' um ano

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



50aiedade 'EsportiDa e Recrecnnc \71E I R E n 5 E
Ii))na, 05 �e IFeverenro = Grandioso' Baile de, Rei

Música: BANDINHA ORIENTAL de Blumeneu

CORREIO' DO' POY
Curso de Metodologla ,e Projetos

,

de Desenvolvimento Urbano
IBAM/MIN. Planejamento, Jaraguâ do Sul

Janeiro/Março 1972

Nola Informativa
o

J >/0 Lili - IAIlAOOA' DO SUL (SANTA CATAIlINA)

Agricultores
�Ierão ajuda

1 - Cúrso de datilografia '

2 - No minimo 3, série do curso ginasial
3 - Idade entre 18 e 30.8nos
4 - Quites com () se,rv,iço militar

OFERECEMOS: '.

1 - Ordenado inicial de Cr' 30900 mensal
2 '_ Semana de 5 (cinco) dias

•

INSCRIÇOES:
Do dia 24 ao dia 28 dêste mês

HORARIO:,
Das 11,00 às 12.00 horas
'Das 14,UO às 15,00 horas

LOCAL:
Escritório do SAMAE sito a
Rua El"P Antônio Carlos Ferreira, 103

Certificado Extraviado

•

SÁ6ADO. 22 DE! JANeiRO DE! 1972 N.O 2667

Testemunhas de Jeová
encerram Congresso

Cenv8nio Fazénda x .

Faculdade de Administração [rito . de Carnaval
Foi assinado, no Gabi

nele 'do Superinlendenle
Regional dll ReceiJ'a Fe
deral da 9· Região Fiscal,
convênio I!Dlre aquêle ór

gão fazendário e a Fjlcul
dade de Adminislração e

Econon:ia da Universida·
de Calólicll do Pöraná.
alravés de seu Depi:Hla;
m�nlo Culluról e de Es

Noticias de Guaramlrim

,A União' Crislã d.e Jo-.
vens. alravés seu presi
den Ie. VIIIdir R. Noernberg"
dd VIZinha cidade de Gua·
ramirim. eSlá anunciando
um formidável baile c,nna·

vlIIesco. O grilO de cllr

naval realizar se-á no dia
29 do correnle, à parJir
aas 22, horas. no Clube
Recreölivo GUàrömirens<"
animado 'pelo Óonjunlo
"Os ClIveiras",

.

Vende-se
I

Terreno

Encontram-se em Jaragu6 do Sol, como em

outras três cidades do Est'ado de Sta. Catarina _

Gaspar; Bresque e ião Francisco do Sul -, cinco
técnicos participantes do Curso de Metodologi,a e

Projeros de Desenvolvimento Urbano. patrocinado
Um extenso programa de cinco dias foi eum- pelo Ministério do Planejamento em convênio com

prtdo peles Testemunhas de Jéo:vá no Parque de o Instuuto Brasileiro de Admioislração' Municipal.
A' estlegem criou um Escrilório Técnlco :

que Esposlções de PROEB em ßlurneneu de 12 a 16 do São quatro arquitetos II um economista cuja atua

nôvo problema pare os elaborou o plano, pare
cerreute mês. O programa consliluiu-;e de conferên- ção profissional se relaciona com aspeotos de de

governllnles. Dade II pro, constetarem os prejuizos
eles sôbre problemas da juvenlude atual. normas mo- senvolvimento urbano. O estágio que ora realizam

longada eSlillgem em nos- havidos e remeterem ré. rllis criatâs dehneedes pela Bíblia; Iorrelectrnento de junto à Prefeitora de Jarllgllã do Sul, com duração
50 Eslado, hoje, parcial Ierörto 110 Banco, solici

fé dos cnsräos, ebnlhenrado por encenações reatrers de Iris meses, é a parte final do citado .curso de

mente, ultrepesseda, o rendo novo prazo pi'lra que fizeram reviver os dies de Moisés em 1512 e dos pös-geaduação, e visa a realização 'de um trabalho

Chefe de Gabinete da pagamento; ,2) _ Uma dias dos Juizes bíblicos em 1090, ludo antes de nos prático que estabeleça diretrizes de daseneolviraen

Sécreterte da Agricullura via do relatório deverá ae Era Comum. Os personegens .rrelevarn vestes da 10 para a cidade. Pretende-se identificar os princi
do Estado, fez divulgar ücer com o agriculror ou época. pais problemas com que a oidaue e a admlnístra

as s.eguinles medidas pre cooperatíve, pe ra compro.
Os muttos delegados procedentes do Estado ção municipal se defrontam e apontar o encaminha

venuves: 1)' _ Os Agri· vsção, 3) _ -Apös venci
cetarlnense e do sul do Parallá. e eré mesmo repre manto para a solução dêsses problemas.

cultores ou cooperenves do o flnenctemento não s�nlanle� da Behte, compunham um grupo homogê- Para li realização de trabalho serão coletado,'

que possuem financiamen é mets posstvel conceder DlO. que írredtqvem alegria e felicidade em poder as dados em fonIes do setor público e privado II raa

lOS � que não poderão prorrogeção Dienre do
socier se com seus "irmãos", como são chamados lizadas entrevistas com autoridades e na comunida

s�ldri-roli em _virludes das expôsto, os egrtcultorês e
Os que pörlilham, a mesma fé. A.s Testemunhes de de em geral. �tlrão vi�itadaB a�80�iações �e elasse,

secas. deverao 60 dias cooperanva financiados Jeova de Blumenau ex ernerern sua alegria em hos clubes de ServIQO, 6rgao� mumcrpais, 6rgaos esta

entes ,do vencimento, sc- deverão provídencíer CCi)� pedar os congresste vtsuernes. ' duais e federais sediados em Jaraguã, instituições

Ii�ilar II presença do léC-/ a méxtma urgência a ,,�I1_1,dos PO�IOS d� destaque do conclave foi a culturais e recreaLivas,
. e'ID,!rêsas de prestação de

DlCO da Aceresc, Secre- vinda' do récntco á sua
cenmome �o batíamo de 50 novos dtscípulos, reali serYleOS e outras organtzacoes que esteJam de uma

laria da Agricullurll ou propriedade, z��a nlls IIgua� do Ribeirão Garcia AlIO; na seXla- forma ou de outra n,lacionadBB com o desenvolvi-
feIra. Também recebeu deslaque o lançamenlo do li- menlo da cidade. -

vro encadernado de bolso inlilulado Manual da '=Es. O escrit6rio, de trabalho do grupo estA locali-

�elePiß DIr!! Je'te de' fscreuente .DJI,·lóurllfo·
cola do\Minislér�o Teocrál.iCo. ediJado pelll Socieda, z�do �a Av. Ma'rech';l Deodoro da Fonseca, Edlf.

U VU U U II • U de Torre de VigIa de Bíblras e Trlllados. Será usa PICOUI, apto. a03, nesla CHIRde,
.

EXIGENCIAS: do na ES50la do, Minislério Teocrálico, que é umll
dös reuDioes relllrzadas semilnalmenle em seus salões
do Reino. ,

O climax do conél""e foi II coni-el'êLÍcia Dúl>llciJ
iíJl.iluldda "QUANDO TODAS AS t-JAÇÖES ENTRA
REM EM. CHOQUE .COM DEUS'''. proferjda pelo
repre�enlanle especllll da �ociedade . Torre de Vigiö
�e Sao Paulo, sr. Henrique S�lberl domingo dia 16
às .17,00 horas, onde I 501 pessoas' ouvlröm' oIenla'
menle as palavrlls do orador.

.

. .-0 conclave que lerminou nesse dia, às 19.00
horas, fazia parle de' uma série de 19 oulros realiza

�rs nas prinCipais cidades, nesle verão, no Brasil.

/
, lJ

VOU Procurar e encontrar!...
Doraci L. Mabba

======='==============" Solidão me acompanha,
Até o al�m que procuro.
Onde possa ver azul
Nos céus mais tristonhos

�o, ED�AR SCHMITT, brasileiro, c8lado E
'

I
'

motorista, reSidente e domiciliado nesta cidade Íi� esperança nas pa avras que ouço.

J�r8guã do Sul, n,eale Estado, declsro para os de-
Me acompanha,

VI�OIl_ fIOS, qoe fOI extraviado o certificado do ca'. Até as nuvens que fogem
mlbhao Mercedes Benz·1967. Quero descobrir naquela

Capacidade de 12000 Kilos N.· do motor Escuridão, uma luz!
321980 11013718

. Que brilhe, que guie ...
Placa 6.Í 24 95: Cha�Bis 344007110ui063 Côr Verde

Uma luz que cresça
E no espaço dos temposWGA.· Jaragllã do Sul. 22 de Janeiro de 1972 Se al�r'gue nos olhos

EDGAR SCHMITT Do mundo - feliz!.,.
x="_"""

-'

�
' I •

..·.I I I.. � .,..�ó· ·.I r=��.._......-K

� Olhos, Ouvidos, Nariz �
...

��;�����
......

I
I.Dr. Moacir Canter I
� �
li Consultas no Hospital USão José" 1}
fi tôdas -têrças-feiras pela 11
I manhã das 7,30 às 12 horas ,
x'�.. · .. ·,::· .. ··==·.· ==,:: ,== , , J

lágioS.
O IIcôrdo vislI li permi·

lir que eSludllnles daqUida
escola superior esragiem
nos órgãos da Receila
Federal. como complemen'
lação curricular, e por ou

Iro lado. que funcionários
fazendários p a r I i c i pê m

nos cursos, seminarios,
elc. dllquêle educandário.

,

",

Situado 9 km, do centro
de Corupá. na Estrada
Nuva Co�upá à São Ben·
to. tendu 10 a 12000 m2.
"altitude cerca 800 mt'troR

próprta para construção
de casa de veraneio.

Informações com o' Sr.
Kurt Hillbrecht, Caixa

:,,_ ,_.;..._� Postal, 7 Corupá,

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

de MúsicaInstrumentos

EnfIm, ludo qúe

Expediçã9
Uua Jorge Lacerdll, 242 - Caixa Poslai. 39

....ão Benfo o .. Sul, Sdnla Calari!li!l

"LYRA" Musical de Paulo Kobs

Em' Geral, especillimenle
Gaitas e Acordeões

Complelo sOrlimenlo com 8 II 120 baixos

Bandoneoos .

- Pianos - Harmônios

Ó,RGAOS TUBULARE,S e ELETRONICO�
Guilarrlls e Amplificadores

lnstrumenlos para Orquestras. Ba",.das e
Conjuntos Modernos:

Violinos. Violões. J;landolins e Banjos. Flautas. Clarinetas.
Pistons, Saxofones, Trombones. Baixo. e Baterias com·

pletas. Pandeiros, Chocalhos. Maracas e Afuchês,
Métodol, Cordas e Palhetas.

fôr do ramo. V. S enconlra pllra pronla enlrega na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


