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ÀS Margens. do Itapocú
FALA-SB hoje em dle do progresso com tenta leviandade, que pa

rece, o consideram como um fim; e, rodavla, ête não é mais do que um

movimento, um encamtnhamenro.i um passo pera dianie (às vezes um des
vio, um desvio de atalhos e alé mesmo, um passo arrés. A vida humane é
uma longa marcha. O crescímemo é a let do esplrlto, como o é do corpo.
A gente, porém, fice suspensa e perde se em vãs reortes, sempre que e

xelre o progresso Sem defluí-lo e sem lhe dererrnlner a esfera a que deve
chegar. Pode se progredir de muitos' e .diversos modos no bem como no

mal, na virtude como no vicio. Há progressos que se expandem ne luz; e
os há que locam aos abismos. Vaticinio de progresso é, sempre, no cem

po econômico, prénco, 'o ínvesumenro material. verbas e mets verbas, de
bancos e emídades de credito pare Iodos os setores da imensa envidede
humane de nessos dias, industrial, comercial, pecuária, egríccle, clentíl.ce,
educecíonal, desportiva, de lazer e recreação também porque não só do
pão vive o homem. Mas se, eneser de Iodos esses respeuévets tnvesnmen
lOS a superarem milhões e bilhões, de progresso prõprtarnenre dilo nada
ee vê; se o homem contínua o mesmo, ainda mets verdoso. encarrapitado,
adoidado, mau e egolste; se as. condições de vida não melhoram, mas

pioram; se o mlserevel custo animal da altrnentação sobe mets e rneis d

pesar de ioda II dinheirama aplicada pare mulnpltcé Id� SI:: Iodos os di
nhelros do mundo l1ão conseguem comunicar os homens, eprox.mendo-os.
idenrificando os, unindo-os, mes separando os ainda mais na mets ebíere
folia das dispulas de quem mais rern e mais pôde, na mats arrogenre das
enrudes antthumenes, se Iodos falam em comunicação mas Iodos se des
Irombicam, - entäe certamente há algo de erreco em ludo isso, De tato,
algo errado: o, egoismo escraviza, mqS o emor liberte. •

Várias cidades calarinenses já
fundaram e manlêm seu Mnstu His
lórico Mu.nicipal (em Joinville: Ar
quivo HisiÓrico). Bm Jaraguá do Sul
sabem·se 1I.lguns homens 1iedicados
a esse selor valiosissimo para uma
comunidade que se preza de seu

passado,' de sua origl!m, Nosso cro

nisla hisloriador, sr. Bmílio Silva já
dispendeu IIpreciável dinheiro, aoll

Projelo na Câmara Federal: pu
nir os ruidos definidos como aque
les "que são desnecessário", MuHo
bem, Pergunla: "o que se enlende
por "ruidos desnecessários"? Sofre
mos, sabemos, lambém de poluição
sonorII, e que polUiÇão! Mas o que

Plano de Municipalização do
Crédilo Agricola em Sanl(i Calari·
na eSlá na ordem do dia da Secre·
laria da Agricullura do Bsla.o: mon.
lar, junlo às Prefeiluras Municipais,

São Pilulo eslá promovendo um

simpó5io uma analise da polilica de
desenvolvimento alravés de sua in
teriorização - descenlralizáção da
Indúslria. A iniciativa da ACIJ, em

IIlrafr novas i.Qdúslrias parö laraguá I
do Sul, invoca lácilamente lei, de
IIUloria do enlão vereador-l.o secre
lário da Câmara Municipal, Auguslo
Sylvio Prodöhl, se me não falha II

memória, de isenção de imposlos

suas custas, para coligir subsidioS
pllra ii Hislória de laraguá do Sul,
É de se ,levdDlilr ii pergunla: vamos

lambém nós, Ião orgulhosos dos
nossos' pioneiros, anlepassados, cui
dar do nosso Museu Hislórico anles

que nos l'I!:vem de ,udo que ainda
sabemo!' exislir aqui? A Câmara
MuniCIpal, com II palavra.

. "
se aplaude d.e anlemão é êsle Hem
do projelo: proibição de uso de al
lo·falanles, volanles ou não, de
propaganda comercial. (É coisa ,de
picadeiro mais que 1Julgdr que se

deve despresar).

,uma infraeslruluril que proporcion'e
acesso ao crédilO rural para os pe
.quenos agricullores residenies em

municipios que não eslão servidos
pelo Serviço de EXlensão Rural.

para alé cinco anos parll nova in
dúslrill aqui na lerra. E, se me não
engano, na oporlunidade, . o enlão
vereador salienlou lambém o paralelo
enlre indústria e agricultura, sein
prejuizo desla em beneficio daquela.
Uma lese mais que inleressanle pa
ra os que se inleressam, de verdade,
por Bconomia. Econom,ia consenr�
nea, equilibrada,

Merece registro a promoção inicilll do Lions local visll.odo à réa,
. lizaçiio de uma convenção dislrilal quando do Cenlenário, em 1976, de Ja,
raguá do Sul; cerca de duas mi'l pessoas eslariam aqui, além de visilanles
e lurislas. Ignoro se já .foi consliluida'lI Comissão pro Cenleuário; se essa

Comissão já fez projelo; já planeja do que leremos pela frente. Inicialivt!s
parliculares não faltam. O que é preciso é congregar esses elemenlos in
dividuais, da indúslria, do comércio, do ensino, dos sindicalos, do â;nbilo
doméslico, da arie, da cullura, rádio e impr�nsa. Com a palavra o Preféi·
lo prof. Bugênio SIrebe.

DESTAQUES
ler sido recebido na Oasa
Branca, Pelé roi à Sainl
Louts, em cuja cidade 15
mil garol08 elegeram o

nosso Iutebellste o seu

ídolo. Ontem víelou à Ne
va York onde recebeu as

chaves da cidade, rece

bando-a das mãos do Pre
Iene lohn Lindsay, vol
rendo, em seguida ao Bra
sil para defender seu cl u
be centra o Borafege.

Argentina. quer
f Pacificar

O presidente eleilo' Hec
lor Campora propôs às
forças polltlcas de seu pats
um plano de "inca pontos,
pere promover a recons

rruçêo n II c i o n a L Nos
mencionados pomos, In
clui .ums trélJUli .polflica e

social, o compromíeso de
respeirar a Cansliluição e

a elaboração das Fôrças
Armadas '. denlro das nor·

'ma� conslilucionais. O
====e================;=;; pillno fei proposlo pelo

� ,'U1Ul\\.'�. �9r� 1IID1 'llIIIDl o] P
ex-dilador Juan Domingos

ffi II V @ @ @ @ � Perón que, com ele, espe
ra por fim II divisão a

Augusto Sylvtb Prodöh! fruslllção.
A BDUCAÇÄO nada lern que ver com cer-

Ia polidez fingida ou polimenlo mundllno que Dúvida sem Resposta
deixa o iDlerior cheio de abominações, brulalida- a do INPS
des, ciflismos e selvagerias; não consiSle em cer-

las habilidades 'cienlfficas ou lécnicas, espiriluais A União deve 3 milhões

ou !fsicas que o hom�m pode adquirir com lindo ao INPS. Como Be .sabe

diploma de esco'la superior. A educação própria- a União niio conlribui

menle humana faculla ao educando, i�O sim, em- desde! 967, com a parce
pregar se a si próprio conforme a sua natureza 'la igual à cota dos em

e deslino, agir relamenle, racionalmenle, de acôr- pregados e empregadores,
do com a sua consciência bem formada. Nisso mM cobre IS despesas
.consis!e a educação próprill \' essencial do ho COm pessoal, inanutenção
mem Quem Ih'a dá é a miie. e administrl:lçiio do órgão.

·Deve ler calado muiro. fundo no .corllção e Com respeilo ao j'projelo-
ria menle do Presidente Médici a rellposla do impacto", de que já nos

camp.eoníssimo Éder JoUre sobre se agora
.

vai ocupamos em ediçiio aD

oferecer suas luvas ao Chefe da Nação: "Infeliz. lerior, cen,tenlS de, Sindi·

menle não posso oferecer a S. Bxcia, as minhas calOS vem-se milnifeslan

luvas com as quais conquislei o 'flulo de cam-/
do à respeilo e mais de

peão. Só posso oferecer. ao Presidenle ii minha 500 emendas foram apre-

luva esquerda, porque a luva direita you deposi seDtadas ao. projelo na

lá-Ia, no lúmulo de minha mã\', .. " Câmara dos Depulados.
Belo, sublime g�sto' filial anle a figura eier· ::>elo que se vê, o proble-

na - Mãel Não há palövra mais simpálica e mais mil abordlldo lião consul·

Illnra do que a palavra mãe. A mãe é inconles'-
.

Ia os .interesses dos con

lavelmenle a bôa eslrêla de seu -filho; II ela é que
Iribuinles e sim às finan-

perlence a !Ulela, a proleção da primeira idade; é ças do Instilulo que não

o inslrumenlo da PrOVidência; ela é quem depo- sabe mais resolver os'

, Silll na alma jovem do f,lho o primeiro raio de problemas de sua admi-

vida.
' . n stração,

Feliz o filho que, como o nosso campeó·
nissimo Éder; associou no fundo, de sua alma,
as primeiras impressões da religião à lembrança
de SUd mãe; pois ambas essas fibras, ii fibra r�
ligiosa e a fibra filial, corresponder se-ão eierna,
menle. uma à oUlra; e si, em desvios da mocida
de ou mesmo da malurldade, vier a toldar se o

pensamenro de Deus, despetrá lo á o pensamenlo
.da mãe A piedade filial é a mais segura guarda
da consciência e, enquanlo ela subsisle. há ludo
que esperar,

'

O Brllsil esperou de Éder o lfIulo de cam·

peão. Éder Ih'o deu, e deu mais, muilo mais:
deu nos a Iodos os .brasileiros o lIIulo máximo
de respeilo humano, a gralidão, a inspiração,
penhor sereno de Ioda a felecidade que ao ho·
mem dá - a Mãé!

Dia da Comunicação I BagAm �d8 Semana da

, Os vereadores da Cão Saúde. de 28 de maio 8

mara Municip ·,1 de Jara- 2 de Junho de 1973, C?m
guä do Sul, acompanhan- a. presença, do P�8fello,
do a evoluoão dos tsmpos, Vw<! e demals aulor.ldades,
assinalaram a data come-

desensolveu-se 1D18nso

morativa ao Dia da Co progr-ama numa ,d�s sal!ls
muníorção, enviando à de ,aula do Oelégio .Sao
direção deste samanârto LUl�, �ormando:He _CJ�CO
O seguinte raleg+ama: "A' comls.80sS que ficarão ID

Câma ra Municipd de .Js- cum�lIdas de dar o desen-

.ragnâ do Sul lem a grala volvimeuto da.. !I e man a

satisfação de lhes comu
dedicada ãsaüde, um dos

ninar que inseriu em ata pontos a1t08, pois que,

da Rvuníão de 07 de maio apesar dos avuuços tec

correute, um VOIO rle lou 1l016glCOS, estamos con

vor 30S proftseiouais da quisrando o campeonato
imp-ensa esc ih e falada da ver�1Dose e n I r e 8

do 1l0SSO município, pela populaçõo urbana I rural.

pasa-gam do Dia da Co Dia do Pelá
muntceção fi pelos assina
lados sprviçoB à. coletivi
dade [araguaense.
S,em,ana da Saúde
Márcia Lemkuhl, da

ACARE:3C reunIu 8 Co
miA8ão ,Municipa I da
Saúds, com vistas à pas·

P�lé, ó gênio do fure
hol mundial foi convidado
pelo Prestdente N i x o n.

Coma homem prérleo, li
ceítou o convue, cumpd
menlou o Presidenle ame

ricano e aUlogralou uma

bolll de fUlebol. Além de

Sanla Catarina exporia arroz (do branco). O RGS regislra uma

�afrll de 28 milhões de sacas (1,4 milhão de tODeiadas). Tese: Iodos os'
ínveslimentos lêm per mela aumenlar a produção e, consequenle d,minui
ção de preços, Cerillmenie não VIIi acontecer com o brasileirissimo feijão
(dos pobres) que já an�a pelos oilo cruzeirinhos, o quilo. Porque, se lan
lO lemos para exporlàr e Ião' roousllI é a safra, lógico é que o p'eço do
IIrroz vai baixar para a barriga do povo. (Vocês confiram daqUi a pouco
pouqninho lempo mais),

======================� =====================================�

Leia' e

assine

este

, lO

semanarlO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

·CORReIO DO POVO

ASSINATURA:
Anual •••• CrS 20,00
Semestre " CrI 11,00
Avulso • • • • CrS 0,40
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,
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Emprêaa Jor.lI.tiea ,

"Correio do POyo" Uda.
- 1973-
Diretor

f:neênio Vitor Sehmöckel

'PEÇAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPÃ -

Edital n. 8,098 de 3/5/73 e rasldeDte em Vila Len
Luiz Oarloa Albino e zt, neste distrito, filha de

,

Arlline Seltren LindoIro Klein e Rosälia

Ele, brasUeiro•. loIt.iro, ,Wuerger Kle,in.
'

conferente, natural de Ser- Edital n. 8.104 de 8/5/73
rano São Paulo,' dcmíeí
liado e ruidente am l
rua Ooronel Procopio
GamaI, nesta cidade. fí
lho de José Albino Filho
e de Malviaa Alve. de
Souza.
Ela, brasileira, solteira,

do lar. na tun I de Itupo
ranga, neste Estado, do,
miciliada e residente em

à Aveüida Marechal Deo
doro. nesta cidade. filha
de José Sestren e Briari
da Schller Sestren.

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., eto

.• "PAGINA! .

Contra '� Poluição (SONORA)
Osmar Ayroso Siewert e

Ligia Maria Eiohinger
Eie, braaiIeiro, solteiro.

íuduatrierío, natural de
Jaraguá do Sul, âomiol
Iiado e residente em Bar
ra do Rio Oerro, neste
distrito, filho de Afonso
Siewert e de Maria Ayro
so Siewert.
Ela. brasileira, solteira

axiliar de eseritcrío, na

tural de Jareguá do Sul,
domiciliada e residente
em l rua Eugenio Nico
lini nasta cidade, filha
de Alfrado Eiehinger e

de Olilia Erhardt Eichin
ger.
E para que chegue ao co

nhecimento de todos msnde!
passar o presente edital que
será puslteado pela Imprensa
e em cartório oade será
afixado durante 15 díaa, Se
alguém souber de algum Im
pedimento acuse-o para os
fins legaIS.
AUREA MüLLER GRUBßA

OHcl� �=======================================9

Afirmando que a "poluíção sonore é um 1108
grandes meles ,da civilizaçiio", depurado Iederal epre,
sentou prolero na Câmara que pune o ruído proíbtde,
que é definido como "aquele que é desnecessário;' ea
demilia arligos do projeto são oe seguinles:

1 - Os responsáveis por construções ou indúS'
Irias ficam obrigados a diligenciar no .colido de pra
vldencler equipamentos'abafadores de ruídos desne
cessários, desde que .os mesmos sejam eneenrredos
no mercado nacional;

� - Entende-se como proibido o ruído ocorri
do em zona resldenctel entes das 7 horas da manhã
ou cpós as 22 horas;

3 - É igualmente proibido o tráfego urbano de
veículos que ulrrepéssem 90 decibéis;

4 -,- As buzinas em zona urbane servirão uni
camente para prevenir acldenre, em nenhuma hipótese
seré permilido . o use da buzina em zona hospítalar
ou no Interter de túneis;

{; - Os estebelectmentoe comerciais de música.
que vendem díscos e filas, ficam obrigados a manter
cabines individuais não sendo permilida öl música es

Iridente em' viii pública;
6 - Fica ig-ualmenle proibido em centro urbano

ou zona resldencíal o uso da chamada propaganda
comercial por alio-falante.

SOCIAIS

- O sr. José Paters,
em Oorupã; .

- a sra. Maria 'Mayer;
- o sr, Mario Roters;
- o sr. Wilfredo Mlil

ler;
- o sr. Daakwart Her-

mann, em Oorupá; Edital [I. 8.094 de 2/5/73
- o Ir. Werner Meier. Adsmir Luiz Bortolini e

em Barra do Rio Oerro: Dirce 'I'omelín
- a sra, Alzira Wolf

Raduenz, em Rio Cerro Ele. brasileiro, solteiro,
II; motorista, natural de Ja-

_ A garotióhll Olaudia raguá do Sul, demicilia-
Daniele .Ristdw. do e residente em. IIHpo- Edilal n. 8,100 de 4/5/73

cuzinho, neste' distrito. fi· Edmundo Borba e
Fazem anos amanhã lho de Artur Bortolini e Bernardina Fernandes

de Helena Bordin Borto·
- A ara. 1)ra, ZiJã Ro· lini. .

Ele. brasileiro, Bolteiro,
drigues Leite. em Itape,- soldador n�tural de JaEla. braaileira, solteira. • v

runa RJ; do lar. 'natural de Jafa raguá do Sul, domicilia-
- O sr. AlfoDlto Buhr, do e residente em Nerfu

Desta cidade; guã do Sul. domiciliada Ramos, neste distrito, fI'
- o af. Leopoldo Stahl;

e residenle em Itapoou- lho de Sizenando Borba
- O sr. Waldemar An- f�nho, nellte distrilo, fi-

e de Oatarina Borges.
tonio Vuel;

,

a de Augusto Tomelin Ela, brasileira. solteira,
- a sra. Adelia Gas- e de Lina Prestini Tome· do I t 1 d C

.

li..
'

ar. na Ufa ,e url-

oho Schwartz. em Jara- .. '

libanos, neste Eslado. do
guazinho;

,

Edital n. 8.095 de 2/5/73'lmiciliada e residente em
- o jovem SBntino Ri- Guido Mueller e ' Estrada Nova. neste dis'

ta, neSl1 cidada. Elzidia Lemke .. lrito, filha de João Fer

D' lI. nMndes Filho e de Geno·ta. Ele, brasileiro, solteiro. ve98 Fernandes,
_ A srta. EDy-Herbet, operario, nalural de Ja-

em Porto Alegre; ragu' do Sul. domicilia- Edital n.' 8.101 dee 4/5/73
- o ar. Albano Kinz' do e residente em Rio da Sergio Sabal e

-ler; . Luz, neste distrito. filho Lidia Senaide Boaventura
_ • srta. Hortência ·de

.

Vitor MUtlller e de

Sitier. Edlle Ramlhun, Mueller. Ele, brasileiro. solteiro.
Ela, brasileira. sollei!'a, esorit'l1rario, natural de

Dia 15 do lar, nalural de Jera Blumensu, nesle Estado.
glili do Sul, domiciliada domiciliado e residenle

- A j o vem Mônica em à rua Ooronel Proco
H f le resideote em Rio da
II snUSBS er, nesla cida pio Gomes, ne"la cl'dade,

d
. Luz. neste dislrito, filha "

e,
Euridel sil de Ervino Lemke e de filho de Cirilo Sabei e de

- o Ir.
Seli Fiedler Lelllke. Eda SabeI.

,eira. Ela, brasileira, solteira,
Dia 16 Edital n. 8.096 da 2/5/73 belconista, natural de Ja-

Albeno Pedrolti e raguã do Sul., domicilia-,
- O ar. G. Rodolfo Marilene Lucia Ersching da e residenle em à

ruslFischef, OBsta cidade. Ele, brasileiro. 'solleiro. Coronel Procopio Gomes,
Dia 17 auxiliar de escritQrio, na- nesta cidade. filha de Jo

_ O sr. Aleixo Tome, tural de Jaragúá do Sul, 8é Boavenlura e de Mil

!im; domiciliado e residente ria Pißzalzni Boaventura.
- o er. N:ery José em Ribeirão Molha, nes

Bachmlnn' te distl ilo. filho de For'
o ir. Ar:nando Nagel; tunat�, 1?edroll� e de
- 8 jq,em Oarmelila .�mablh Stephant Pedrol-

Ponticelli' tI.
'- o n:eoino Ralf Ro- Ela, brasileira, solteira,

berto Pielsoh. do lar, natural de Jara·

D.
gui do Sul. domiciliada

za 18 e residente em à rua

- A lira. Edwirge!, Leopoldo Malheiro, nes'

eapola do Ir. Frsncisco t8 cidade, filha de Lou

Voigl; ,renço Ersching 8 Clara
...:.. A sra. Oordi. espo· Bankhardt Ersching.

S8 do sr. Nilson Bag Edital n. 8.097 de 2/5/73
geDBtoss. Ademir M.ffezzolh e

Neuza Maria PietruZB

Aniversários
Fazem anos hoje

Atenção!
Negócio de Ocasião.
Vende,se um Bar e

Quintanda C/SÓlida e nu
merolla freguesia, em
ponto central de Joinville
e. 'ainda uma casa de
alvenaria n8 Balneário
de Barra Valha.

Vende·se por mo'tivos
de doença.
Informações n/redaçll.o.

Edilal D. 8,099 de 4/5/.73
Hélio Btlnghsn .e

Registro Civil Lidia Oordeiro de Paula

Aurea Mülle. Grubba. OficiaI Ele, brasileiro, soheiro,
da Registro Civil do I. Dis- lavrador, natural de Ja·,
trlto da (lomarca de Jaraguá raguá do Sul, domicilia
do Sul. Estado de Santa do e residente em Barra

Catarina. Bra&lI.
F8z Saber que comparece-

do Rio Cerro, nesle dis
ram 110 cartório exibindo os rrito, f i 1 h o de Elidio
documentos exigidos pela Ieí Sringhen eClara Stinghen.
afim de se habUitarem para Ela, brasileira, soneíra,

casar-se iudustr iar ia, natural de
Oorupä, neste Estado do
miclliaäa Il residente em

à rua Rio Branco, nesta

cidade, filha de João
Oordeiro de Paula e Ola'
ra Berr i, "Correio do Povo"

Lema do ano rotário

"Oruániz8CaO, IrB�BI�D e Compan�eirismD"
ROTARY é uma escola de aperfeiçoamen

to moral, porque educa os sentimentos, exal
ça o altruismo, reprime o egoismo e cobre
com a ética todas as nossas ações,·

um Jornal

a Serviço do Povo

lnstrumenlos pI Fanfarras: Bombos - Tambores - Pralos e CorneIas

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros Violil'0s. Flautas e Clarinetas, tipo 'cBoehmlO, Pistons, Trombones
e Saxofones. bem como BOCilOS e Boquilhas eSlrangeiras,

Para maiores informações, consultem a

EIPEOI�ÃO "LYRA" MUSICAL DE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda. 242 - Caixa PoslaI. 39

São Bento do Sul - Santa Catarina
Edital n 8 102 de· 8/5/73
Martinho Fodi Filho e

Amelia Scheuer

r,.,...._�---<J--'<!J.--'<!J-'<!l.-'<!l�,--'<!J��"-"<!l-', Ele. brasileiro, soheirlo,
lavrador, nalural de Ja
raguã do Sul, domicilia , Clínica de Ortopedia e Fraturas t
do e resid"nle e,m Es&ra) H

.

I S
-

J
'

dI' d SI'da Garibaldi. neSle dis

J osplta ao oS"e e .aragl,la OUt
trito, 'filho de Marlhiho �
���:. e de Linda

Lenz., Dr. Niso Balsini t
Ela. bruileira. solteira,

,

CRMSC 975 i'do lar, nalural de Jara'
gut do Sul. domiciliada Médico especialista com curso de dois anos no Hospi�al
e resideote em Estrada

iGaribalril, Deste distrito,)I dos Servidores do Estado - Rio de Janei.ro - Guana.bara.
filh3 de José Scheuer e) Membro titular da Sociedade Brasilef.ra de Ortopedia e Trau-
de Ana PHDstein Scheuer.)l matologia. i-Edital n. 8.103 de 8/5,73 ) Atendimento de acidentes, fraturas, doenças da coluna e

Olodir Mafr� e )l (
Maria Saltite �lein ) do qU(1dril, reumatismos, paralisia infantil e cerebral, corre- �
Ele, brasileiro, solleiro, 5' ção de pés tortos e planos (botas artopédicas). t

torneiro, ualural de As, ) Clínica e Operações. ,
curra. nesle ESlado, do- e t
miciliado e rssidenle em � Está atendendo no Hospital São José de Jaraguá do ,Vila Lenzi. nesle dislrito. J' 'Sul das 14,00 às 20,00 horas diariamente.

ifilho de Doldal Msfra e

de Guilhermina Mafre. Aparelhagem completa.

�'Ela. bral!Íleira, eolteira,Ldo ,lar, natural de Jara
'

guá do Sul, domiciliada ar.-��ar.-ar.-��--����

'Ele. brasileiro, solteiro.
motorista, natural de. Vi
deira, nElSle Estado, do
miciliado 'e residente em

à rua Luiz Kienen nesta

cidade, filho dll Galisto
Maffe'zzolli II' Elia Fidler
Maffezzolli.
Ela, brasileira, solteira.

industriaria, ,natural dll
Ouritiba-Paranã, domici
liada 9 residente, em à
rua Ooronel Procopio Go
mei, nesla cidade, filha
de WaldirPietruza e Ade
lina Mann Pietruz�.

em geral. especialmenle
Gaitas e Acordeões

Completo sorrimento com 8 a 120 baixos
, Bandoneons,
Pianos: «Fritz Dobbert..

Grande Variedade de ,modelos
Harmônios "Bohn,.

ÓRGÃOS TUBULARE.5 e ELETRÔNICOS
Guilaras e Amplificadores

Inslrumeoros para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos � Violões - Bandolins e Banjos
Flautas - Clarinetai - Pistons - Saxofones
Trombones - 'Baixos e Balerias complelas
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchês

Métodos - Cordas e Palhelas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Jaraguá do Sul, no Passado"
Dentro de dois anos, em 1976, Jaraguá do Sul

registrará o seu Centenário de fundação, a 25 de lu
lho, dati! oficialmente aceita e reconhecida.

O acontectmemo deverá ser motivo de lança
.

meDIO de livro da Hterórla do municlpio, em dois

volumes, de autoria do pesquisador e historiador, sr.

Bmllio Silva e do rev s Frei Stulzer (?), e mats outro,
em eSlllo de romance, enfocando as famllias húngilri!,
iDla,liana e germânica, do escrltor Augusto Sylvio
prodöhl, auror de "Às Margens do Cachoeira", ro

mllnce htstôrlco de Joinville.
"Correio do Povo" vai publicar, a perttr do

próximo número, fatos de nossa htstõrte, em cornpl

l.ção de -nosacs arquivos, do quanto estamos rela

cionados com a vida htsröríce jélraguaeose através

de nossos 54 enos de ctrculecão.
Para essa iniciativa, fornecendo subsídios pera

II nossa vida histórica, social. polüice, econômica,
convidamos pare II sua concatenação e sucessivas

publicações, o professor, nosso colaborador, sr. Au

gusto Sylvio ProdÖhl. Portanto. II partir do próximo
número, os nossos le.tores, favorecedores e assinan

res, terão rneís uma coluna especial - "I�raguá do

Sul no Passado".
.

E�ital ,de Praça 8 Leilão
O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de JnraguA do sut, Estado de

SiDta Oatartna, Da forma da lel, 6tC ..

FAZ SABER a quem inter-essar possa, qUIl o

Sr. Porteiro dos AUllitórios dê�ta Juiz", levarA' S
llúblico pregão de veDda e arrémataçâo, a quem
mais der e maior laoce oft!recer Hcima da re.pl'c
tiva avaliação, DO próximo dia 28 de mRin, à. 1030
horas, o veículo penhorado a ADALBERTO HAUCK
n08 autos· da ação executiva que lbe mr,ve

SANTINO VOLTOLINI, e "baixo descrimiDado:
UM CAMINHÃO marca MERCEDES HENZ, côr

azul em mau estado de cODservfição, com doculDt'oto

·de prnpriedade extrAviad(" avaliz1t10 em Cr$
3000,00 (tres mil cruzi'iro)

Não havendo licitante para a praça. fica desde

já deAigDada a data de 04 de junho p viDoouro, às
10,00 hOfas, para o leilão, quanao mencionadoR beD�

poderão sllr arrematados por quem mHis rler e maior

laDce oferecer independeDtemente de aVllliaçâl). E
para que chegue ao cODhecimento de t,ldos.a qupm
interessar possa, foi, passado o preseDte edital qu",
selá afixado DO local de costume e publicado na

forma da lei. Dado e passado nesta cidade d<l Ja

r8guá do Sul, aos quatro tjias do mês de maio no

ano de mil noveceDtos e setenta e três. Eu, (a) Ama
deu Mahlud, Escrivão, o subscrevi.

(a) Alcides dOM SaotoA Aguiar, Juiz de Direito

C G C (MF) 84431816/00'1
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo preseDte ficam convidanos -os Sr!' acio

nistas desta sociedade para se reunirem em ARI'em
bléia Geral Ordinária à realizar-se no aia l!6 de
maio de 1973, às 9 horas, Da séLle s'lcilll à E�tr'a
da Itapocuzinho, Jllraguá do Sul. SU, afim ue de,li
berarem sobre a seguiDte ordtm do dill:

, 1..) Exame, discussão e votação do relatório

�a diretoria, balaDço geral, parecer do. constllho
fiscal e cODtas referentes o exercício de 1972.

2,°) Eleição do CODselho Fiscal e seus suplen
tes,

SO) AssnDtos de interesse social.

Jaraguá do �ul. 06 de "bril de 1973
MaDoel F, da Costa, Diretor PresideDte

CPF D.o 104021369

.

A VISO: Acham se à diiposição dos srs.

aCIODistas, no escritório da sociedade, o� dncum!'D
t08 de que se refere o art. 99 do decreto-lei DO

2,627. de 26 de setembro de 1940.

CGC (MF) 84430610/001
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convooação
'.

Ficlim convidados O" Sfe. acionistas para par
tlClparem de uma astlembléia geral t'xt"aordináril3,
li ter lugar Da �étle socill.l, em Itapocuzinho, Jllrfl
guá do :sul, às 15 horas do dia 3l de maio de 1973,
Com '" seguiDte ordem do dia:

1.0) _;, Aumento do capit"l 80ci,,1 de Cr$
415000,00 par ... 800000,00. meilillnte bproveitam�D
lo de Cr$ 144.379,74 do FUDdo AumeDto de Capi
tal Lei 4.357/64; Cr$ 40420,26 da conta de Lucros
em Suspenso e Cr$ 199.400,00 beDs creditórios

2) - Alteração dos 'estatutos - Artigo 3°,

3.0) - AssuDtos de interesse da 80cieda,de.

Jllraguá do Su), 03 de maio de 1973.
João Lúcio da Costa, Diretor Comt'rcial

CPF 005720989

O Doutor Olavo' Weschenfelder, Juiz de Direito
da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa Cata

rína, Da torms da lei etc .. ,

FAZ SABER a todos quantos o presente edi
tal com o prazo, de trlnta (30) días virem, dêle co

nhscímento tiverem ou interéssar possa, que por
parte de Genesío Prudente Maia, brasileiro, casado,
lavrador residente e domiciliado no lugar, Ponta

Comprida Municípío de Guaramirim nesta Oomar

ea, através de seu proourador Dr. .Hélío Alves. foi

requerida uma ação de Usucapião de um imóvel
localizado em Ponta Comprida Município de Guara

mirim com a área de 200,000 m2 com a!! seguia
t�s confrontações: Frente, com rio PODta Compri
da, com 200 m, Fundos, com terras de Jacob Reínert,
com 200 m, de um lado com terra de Julio Borch

man com 1.000m, e de outro lado com nítes de Ri

cardo 'I'omaselt com 1000 m Feita a Justificação
Prévia da posse fni julgada Procedente por senten

ça E para que chegue ao conhecímento de tonos

e não possa no futuro ser alegada igáorância, man
dou expedir o presente edital, que sera afixado DO lu

gar de 'costume e publicado Da forma da Ieí. Dado e

passado nesta Comarca de Guaramirim, no Cartó
rio do ( ível A ADax08, a08 qulnze de df'z�mbr(l <11'

mil novecentos e setenta e dois, Eu (a) Rall Flllin
Escrivão, o nalilogr�fei e subscrevi.

(li) Olavo Wesehenfelder. Juiz de Direito

'Edital de Citação Mé�ica-a�ontológica
Sindicalismo:

Assistencia

de Leilão

Se vingar, merecerá aplausos a relvindícação,
entre outras, da classe sindical assalariada, feita
ao Delegado -Bsgtonal do Ministério do Trabalho.
quando de sua recente visita, domingo, para a tnaugu
ração da sede própria do Sindioato dos Trabalha
dores da Construção e Mobiliário: a criação de uma

"comunidade assistencial para atender, em convê
nio com o INPS, os assalariados de todo o Muni

eípío, com prestação de assístêncía médica e odon

tológica a ser Instalada na própria sede do Síndí
cato".

, O convêaío, abrangendo cêrca de 4500 trabe
lhadores t! seus f'lomiliais, (\2000, aproximadamente)
atiDgirá quase 2;5 de toda a população [aragueense.

Uma reívíudícação das mais primordiais em

SB consíderando a situação dns assalariados diante

da. Decessidade de médico e dentista. que nenhum
assalariado nivel médico tem recursos para pagar
partlcularmente. do próprio bolso. o que vem in

Iluíndo sériamente no estado de saúde dos que tra.

balbam e do trabalho vivem.
Retvlnntcaçäo certamente atendida, desde que

o próprio Delegado do Trabalho, o sr. Giro Belli

Mueller, connrmou na oportunídade que ué inten

ção dos stndrcatos proporclonar além do atendimen
to médico e odontológico que o INP:; oferece, em

convênio todos os serviços de prótese e tratamen

to de cárIe-,".
.

A atividade aasalartada. dessa Iorma evlden

ciada, vem ao encnntro da alta política social fede,
ral. estimular e cODsolidar a politica siodicalista em

todo o paí,;, pal'a atiDgimeDto de um sadio espirito
democrático, congregar todas 8S forças produtoras
do ßra8il, para II. 6ua ordem, paz e progl'esso so

cillliz'inte,

l'M[ :Ie .D 1[ C <O - C.R.:MI:. '1.'7

(C.P.F.) N.o 004364379

Ed ital

Cirurgia H ClitHeB de Adultos e Crianças
Partos - Doenç�8 de SeDhoras

HOSPITAL .JESÚS DE NAZARÉ· nORUPÁ

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

1 II'ORUlPÄ - !!jjAN�A CATARMNA

o Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Ju:z de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da lei etc.

FAZ SABER a todos 08 que o presente edital de lelllo,
com o prazo de vlnta (201 dias virem ou dele conhecimento
tiverem e Interessar pOSSR, que häo de ser arrematados por
quem mals der e maior lance olerec�r. em frente as portas

0---------.----------0

(10 Edifício do Forum, no dia 17 de \faio próximo viu' 11--------- ----------11
douro, às 10,000 horas os bens penhorados à.flrma CONS· II E °t'" J 'dO C t 'bOI II
l����:a� ]<�s�::YsÖn�Rt.79���189,r.:���!���d�����e:t��e: II scn ono un ICO on a I. II
FAZENDA NACIONAL e E�TADUAL, a seguir descriminados: II II

1.0) - UM TERRENu. não edificado, sito n�ste muni- '

clplo, a rua Francisco Fischer, com a Area de l.133 m2, la· II Max Roberto Bornholdt II
zendo frente na rua Franc,scr) Fischer com 30 m, travessAo

I II II
dos fuJl,dos com 3 linhas, medindo uma 21 m, outra, 23 m e

outra li' m, extremando de um lado com terras de Renato II Luiz Henrique da Silveira II
Kaiser e Vergillo Picolll, com 77,20 m e de outro lado com II U
terras de João Wiest Junior e Julio Pillzera com 54 m, de· A D V O G A DOS
vidamente registrado sob n.o 32.697, às fls. 142, do Livro 3·Q, II "
avaliado em "r8 16.000,00;

.

II U
2.0) - UM terreno. situado neste município, sito à Av.

Mal. Deodoro da Fonseca, com a área de 2.167 m2, edificado " II
com um prédio de 'alvenaria. faiendo frente na Av. Mal. II l1lTh!Ti\ Th. !Ti\'iMTIT·�·Jtr!Ti\'" '\{y � ID>.tr � � II
Deodúro da Fonseca, com· �2m, travessão dos fundos com

II Ji J1Ji\lJ) llJI\lJ)!VJi !'� 1lJJ\lJ)� VJ .&1I%.IlJJBl� II3 linhas medindo, uma 2) m, outra cllm 23 m e outra 9 m e

de outro lado com terras de Orlando Bernardino da Silva, II Contador II
com 25 m, 8 m e com Lia Sohneider com 9 m e Vergillo PI·

coJII com 35,80 m, devidamente reglstndo no Cartorio de Re· II II
glstro de Imóveis desta Comarca, sob n.O 32.697, fls, 142. II II
livro 3 Q, avaliado em Cr$ 300.000,00. ..

R
.

t' d F' IPI
Assim serão os referidos bens arrematados por quem II

. egls ro e Irmas ,

mals der e maIor lance oferecer, em hill!ó, poden(lo ditos II Escrl'tas ·Fl'SCal·S Imp. Renda
bens serem examinados por quem Interessar, no local em

que se acham situados. E, para que chegue ao conheclmen· II ContabIlidade ICM
to do publiCO e interessados. foi, expedido o presente edital, II
que será afixado no local de costume. às portas do Forum,

II Defesas Fl'SCat's INPS
e publicado no Forma da leI. Dado e passado nesta cidade
de Jlraguá do Sul, aos dez dia. do mes de Abril do ano de ii FGTS
mil novecentoa e setenta e tres, Eu Adolpho Mabfud, Escrl· IIcrlvão o subscreVI.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Dlr�lto II Av. Mal. Deodoro 210 II
....__

, II
., II

Dr� Francisco Antonio Picciona' 1·=========0==========.

���
! São 'Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

'f J·aDeiro - Brasília

/ ProcessameDtos perante quaiEquer Mi.

� .
ni�téri08, Autal'quias e Repartições públicas

.--____________ }
em geral.. .

P O '1"'" P
.' L" I' Escri,tório Central!

ova esenvo YluD e ovo Impu � Avenida FrnnkliD Roo�evelt, 23 - Grupo 303

� . (FuDe: 52-1894)

I
Ajude a limpesa da cidade ). Z c - S9

-

"

Indústria Textil Jarita S. A.:-u_t_ili_z_an_d_o .os colétores de lixo'· L:=::':��81�
Campanha de Educação

J Civlca
O hasleamenlo di!

Bandeir" e o canlo

do Hinro Nacional são
obrigalónos, uma vez

por s�möna, em Iodos
os eSlabelecimenros
de qualquer gréÍu de
ensino, públiCOS ou

pélrticuldr�&,

Leia e assine
este

semanário

Nota do Posto da. Receita . Federal
.

o Posto da Receita Federal de Jaraguá do Sul
conVIda todas as pessoas que ainda não rec�ber!lm seus

conjuntoa envelopados de Pessoa Física para 1973, a cOm

parecerem naqúela Repartição, a fim de prestarem as in

formações necessárias à' localização daquele inaterilll do

Imposto de Renda.
Nos Municípios de Oor'upá, Gual'amirim, Massaran

duba e Rchroeder, os interessados deverão procurar os

�ssi�tentes dos NAFOS, nae respectivas Prefeituras Muni

CIpaIs.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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José Emmendõrfer S. A.
.

Indústria e Comércio
JARAGUÁ DO SUL - SC

C.G.C.: n.O 84.430.412 OOt

Relatório da Diretoria
Senhores Acloníetae:

Atendendo às determlnações estalutárias e pres
crlções legais, cumpre a esta Diretoria apresentar-vos
os documentos referenles ao exercício encerrado em

31 de dezembro de 1972, a demonstreçêo do At,vo e

Passivo, demonstração da conta de "LUCROS E
PERDAS" e parecer do conselho fiscal.

Os dados em apreço demensrrem a nossa situa
ção econömtee-ünencetre real e serão submetidos a

vossa apreciação na proxlma assembléa geral ordi
nária.

Lei •. 413 BELO HORIZONTE - O assassino da ex-
Dispõe sobre denominação de via pública Deputada Édna Lott, que a matou com
Eugênio Strebe. Prefeito Municipal de Jara dois tiros de revólver na tarde de 11 de

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e· h d 1971
�.

I d
� .

exereíeío de suas atribuições: ]�n O e
..: s�ra �u ga .0 no proxrmo

Faço saber a todolos habitantes deste Mu- dIa.27 na Estância HldromIDera� �e La�
nicíplo que a Câmara Municipal aprovou e eu bari, onde está preso desdé o ültímo dia
sanciono a seguinte lei: cinco de abril. Eduardo Fernandes da Silva,

Art. 1.°._ Fica denomin8.�o G U I L � E R M E que estava foragido, resolveu apreaentar-seGUIELOW a Rua 152 na. loclihda�e de Vila Ba� ao delegado Heitor Ruggio de Lamharipendi, defronte ao Estádio Max Wilhelm, nesta CI-
t d' . .

tê
.

'

dade. que o es ava procuran o com, msis encia e

Art. 2.° - Esta leí entrará em vigor na da- sobre quem expediu uma série de manda
ta de sua publicação, revogadas as disposições dos de prisão, cobrindo todo o território

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1973 ' em contrá�io. . . . mineiro e as capitais de todos os estados.'
Lucila Emmendörfer, Dírerore Comercial Paläcio da _Prefeitura MumCl�al de Jaraguá Édna Lott foi morta Com dois trros na ca-do Sul, aos 08 días do mes de maio de 1973. .' .

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal sa que possura em Lambari, �ogo que ehe
Nesta Diretoria do Expediente, Educação t' gara de um churrasco. Ela tinha chegado

Assistên�ia Social, foi pu.blicada a presente leí, naquele dia do Rio em companhia de um
aOI! 08 dlas do mes de maio de .197a . casal amigo, com o qual fora ao churrasco,WaIdemIro Hartel, Diretor

e também de seu companheiro Eduardo. A
cena foi rápida: ouvidos os dois disparos,

C t
·

f
·

d E t
.

d ela foi em seguida encontrada agonizando,
e r I I C a o ' x r a v I a o e de nada valeram as providências 'toma-

das para salvã-la, sendo conduzida ao hos
KOHLBACH SAINT) MÁQ�INAS ELÉTRI pital de Lambari. Eduardo chegou a ser

OAS, estabelecida à Rua Prr-s. Epuãcio Pas-ca, 1333
preso mas depois foi solto através de ha

nASla cidade de Jur a guä do Sul·SC a tr a e és de se u

diretor infra assinado, declara para os devidoa üus beas-corpus e foi, segundo o delegado, re

que foram pxtraviadr.s os seguintes riocum-utos: sidir no Rio, de onde chegou no último dia
OHtlficado cl .. PropriAdart" n.· 21775.4 do vl'Í- cinco de abril para aguardar preso em

.ulo FORO CORCEL. Ano 1971. CO' b j, i mgada, Lambari o julgamento. Qs motivos que och'assis n." 1B30D1211í1703, 4 eil 68 dHPl'973 teriam levado a matar Edna Lott somenteJaraguã do Sul, ns mmo A. -

d id heeid d t.

HEINZ KOHLBACH serao eVI aments con sei os uran e o

julgamento, segundo a polícia, embora pe
los autos do processo o ciúme tenha sido

José Emmendörfer S. A. ,....-0m_ai_sf_orte_,---.-, �

Balanço Geral, encerrado· em
31 de dezembro de t 972

AT I V O
Imobilizabo

Imóveis, Maquinário, :"'erra
mentes, Veículoe Móveis e

Lltensflio, Reavaliações
Realizável

Maléria Prima, Empréstimos
Compulsórto, Ernprésnrno
Lei n.« 1474/51 - Decréto,
Lei 157/67, Sudepe, Sudam,
Elelrobrás, Fundesc, Dupli
catas a Receber, Tirulos e

Participações em Ounes
Sociedades

Dísponlvel
Caixa

Conpensação
Valores em caução 30400

PASSIVO

39,7bl,78

463;)7,98

8.541,58

Estada de Sinta Catarlnl

Prefeitura Munic,ipal da'
Jarauud do Sul

949õ5,34 ------------------,

Ião exigIrei
Capital, Fúndo de Reserva
Legal, Opção. por Ações
Fundo pera Aumento de
Ceplrel, a Disposição da
Assembléia

Exlglvel
Contas Correnles, Imposto
de Renda na Fonté 11.712,71

Cumpensaçäo \

Caução da Diretoria Õ04,OO 94 935,34

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1972
Lucila Emmendörfer, Diretora Comercial

Eugênio Vitor Schmöckel, Contador rtg. no CRC.S·C.
sob n.O 1.605 CPF 0043542:i9

Pelo presente fream conv.u-oos os 8r8. aeió '-------.--- -'

.. nist.s desta sociedade a comparecerem a �8sembléia
Geral Orulnäcia, à realizar-se na sua séde sccial,
à Av. Mal, Deodoro .da Fonseca n." 23 em J.raguá
do Sul SC. às 14 ht'rap do dill 31 de maio de 1973,
afim dt' deliberarem sobre' a spguintp ordem do dia:'

1.0) Apro,ação do Balanço e contas do exer-
deio de 11l72.

2 o) Eleição do Conselho Fisc"1.
3°) Assuutos d·e interesse da �ociedadp.
JB Jaraguã do Sul, 1() de maio dll 1973.

Llicila EmmendÖ, fer, Diretora P, !lsidArfts
,e================�=====;.

CPF 009960265
AVISO:. Acham-se à diFposiQão dos srs. Roio

nistss na séde socill, 08 documentos 8 que �e re

158.72õ,10
fAre o Hf tigo 99, do decreto-lei n.o 2.�27, de
26/09/1940.

82.918,óõ"

Demonstração da conta de '�l.uéros e Perdas"
encerrado �m 31 de dezembro ee 1972

Conlas
.

Produtos, Juros e DesconlOS
e Mão de Obra
Correção Monetária, Impos
tos Diversos, Mullas, Im·
postos Municipais, Imposto
Circulação de· Mercadoria,
Imposlo s/Produlos Indus
trializado, Imposlo de Ren
dil, Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço, Força
e Luz 'FreIes, Programa de
Inlegração �ocial, Progra·
ma de Integração Nacional,
Comissão, Aluguel, Previ
dência Social, DesPesas
Gerais 5alários, Ordenados,
Seguros, Proterra, 13 o Sa·
lário e a Disposição da
Assembléia

Débllo Çrédilo

158 723,10
t58723,10 15872õ,10

Jarllguá do Sul, 31 de dezembro de 1972
Lucilll Emmendörfer, Diretora (·;omerciôl

Eugênio Vitor Schmöckel, Conlador reg. no CRC.SC
sob n.O 1.605, CPF 004õ54229

Parecer do Conselho'Fiscal

---

NOTA: Após os jogos do torneio, haverá
bolão a prêmios_ ,

DIA -19 - sABADO: às 16,00 horas, no páteo
da Igreja, grande churrascada,· à noite, oOs trbaixos assinado, membros do Conselho

U h P )Fiscal da Firma José Emmendörfer SA Indúslria e
tradicional SCHWARTZA ER (Môl o ardo.

Comércio, lendo examinado delidamenIe o Balanço
.

DIA 20 - DOMINGO: 8,30 horas, culto festivo
Geral, conla de Lucros e Perdas. relalório da Dire- em seguida início da festa.

rn�����toria e demais conlas referente ao exercício social
-

encerrado em 31 de dezembro de 1972, depois' de Durante o dia todo haverá divertimentos Dr. ReiDoIdo MUP81"aconstalarem em tudo na m.ilis perfeita ordem e exa diversos.

i rlidão, são de parecer que conslas sejam aprovadlls II Al Ih II
pela Assembléia Geral dos senhores Acionislas. Funcionará completo serviço de Bar, Cosinha �DVOGAD!...JL_

Jaraguá do Sul, 31 ue dezembro de 1972 e Café� _. {
Escritório ao lado da Prefeitura ,Thereza Roeder, CPF 004;)51809 Haverá ônibus especiais com passagem gra-

L .�JARAGUÁ DO SULLOlhar, Sonmmhohl, CPF 00436488? tuita para o local da festa, dia 20, à tarde.
Willy Sonnenhohl, CPF 121170D09 :.-__------------,---......: .����

Indústria e Comércio
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Tradicional festa de maio
66.° Ariiversário da Comunidade Evangélica

Luterana de Jaraguá do Sul

Dia. te e 20 de Maio
PROGRAMA:

Festiva� de Bolão. em disputa de troféus e

medalhas no SALAO CRISTO REI, com com

pleto serviço de bar e cosinha, tôdas as noites.
Bolão entre firmas: Dias 14, 15 e 16
Bolão entre eIubles: Dias 17 e 18.
Horário: 19,30 -horas.

Julgam'ento

"

Desportista Jaraguaense"
compareça aos estádios

�-------------------------�

Anuncie nesta, semanário, seu

anúncio oausará boa impressão
----------_-----�------------------

,L�ma do ano rotário

IIOrUUOiZHCÕO, IrB�BI�o e COIßDao�eirismo"
ROTARY é uma escola de aperfeiçoamen
moral, porque educa os sentimentos, exal
o altruismo, reprime o egoismo e cobre
m a ética todas ai nossas ações. .

, .

II DR. FHIEOEL SCHACHT
ADVOGADO e AUDITOR

Civil, Comercial, Criminal, Adminis·
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de es.pecia1iza·

ção IIHn CURITiBA e ràla o ALEMÃO. .

A tende cobrança8 para Blumenau, e

cidades circunvizinhas.
Escritóriol Aveni(ja Mal: 'Deodaro, 406

(ao lado da Farmácia Avenida)
Residência: Avenida Mal. Deodoro. 903

- 1 .• andar - apt o 203
'JARAGUA-DO SUL � Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sindicato dos Trabalhadores nas Informativo ACARESC ,

A CO Iuna dO Ll O lIll s Indústrias Metal�rgicas, !VIecâni- Presidente das Associarões de Pais eY ,

,

cas e do Material Elétríeo de - y

bXI.=c=oßv=en=Gã=o=do=LiOßs, em Brlsque, foi um sucesso Jaraguá do Sul Mestres do Município em Treinamento
,

CL Paulo More"1 Edital de Convocação NU,m total de 33 presidentes de ASi!lociações de
, Efetivamente. foi a Convenção da Saudade. Pelo presente edital ficam convocados os as.

Pais e Mestrea das escolas da sede e do meio ru-

Quantos em Brusque estiveram, sentiram o calor sociados deste sindicato em pleno gozo de seus,
ral Jaraguaense, estiveram dle 26 p p, em treinamen

humano qUI e Leonísmo irradia. Quantos para lá direitos sindicais, na forma doa estatutos SOCiAis. to no Colégio São Luis.
se dirigiram comprovaram, com os próprios olhos, para a assembléia geral ordinária, a realizar S8 na

No espaço de rempo de 8,30 hs até às 17,30 h.
o magnetisMo que Jaz, do Leonismo uma simbiose sede da entídade à rua Artur Müner 105' nesta cí- da tarde, os preeldentes acompenheram com provei
de Homens e Almas amalgados sob a égide do Ser- dade às 14,30 horas (quatorze e trinta) horas do to, atenção e exíto, as, etepas do, curso, que foram

viço Desintereesedo. Quantol! tiveram seu batismo dia 12 de maio, em primeira convocação e não he- ministrados pelos: Sr_ Prefeito f)1unicipal Sr. Eugi
convencional, como é o caso dos CCLL e Doma- vendo numero legal, uma hora mata tarde com

nio Strebe, 'Sr. Coordenador de Ensino Arislides Gon-:
doras do n08SO Clube coirmão, Oídade-Industríal, qualquer numero de associados presente para de çelves, öupervtsora da merenda Escolar Srta. Lucia

puderam sentir e .vlver aquele contagtante espírtto liberarem sobre 8 seguinte:
' Marfins, Coordenadora Regional da ACARESC Srta.

de família demonstrado durante todo o desenrolar ORDEM DO DIA Polônia Martins e Extensionista Local da ACARESC
da Xa. Oonvençãu Distrital do L-lO e L-23 I _ Leitura discussão e votação por' escru-

Márcia Lehmkühl.
Em contato com CCLL e Domadoras do Líons tinia secreto do relatório, da diretoria. Balanço Ao meio dia, houve um almoço de confraterní-

Clube Oídade- Industrial. pudemos observar e dimen Financeiro, Balanço Patrimonial comparado, de- zação entre comunidades sede e escolas.

sionar a incontida satisfação dessa experiência iné r;nonstrativo da aplícação de contribuição sindical Os presldentes e substítutos que representaram
dita. Dísse-nos alguém que, nesees três dias, foram do exercício de 1972 8 respectivo parecer do con

suas escolas são os abaixo relacionados:
esquecidas as preocupações' do dia a-dia, lendo ha selho Fiscal, Bernardino Klein, Cerlos PedroUi, Dolcídlo Me

vído um como que desligamento do afanoso labu II _ Leitura discussão e votação por escru- nel, Alfredo Rosa, Egon Meldola. André Horongozo
lar diário para eutregar-se a um salutar entrete tinio secreto da proposta, pars o exercicio de Aldo Voltoltnt, Silvio, Blsont, Elói Floriani, Vílíndo
nimento e Integrar-se a um louvável devotamento 1974 e respectivo parecer do conselho Fiscal. Bähr, Alvaril Gomes, Artur Krüger, Edmundo Dräger
à cause do bem comum, Jaraguá do Sul, 7 de maio de 197:1 Arfwin Krüger, Max Friese, Tomas Kesmlskt, Adriano

Brusque viveu e proporcionou três días de Celso Salustiano Medeiros, Presidente Tecille, José 'Ribeiro. Evaldo Valter, fernando Zimer-

excepcional cordialidade, de invejável fidalguia e menn, Vuo Planezer. Alfredo COSIa, Conrado Vogel,
de extraordinária bospítalídade. Mais de 2000 con- Hilário Fodi, Arno Baumann, Ludovico Kesprowctz,
vsnelonais misturaram-se aos brusquenses, com eles Ed 1· tal d e Pra ç a

Hains Gaedke, Arno Marquardl, Eugênio Müller, Alfre-
viveram e, conviveram no maior espíríto de ca do Horongozo, Mário Schwarz.
maradagem, com eles participaram dessa festa da

O Plano de Melhoria da Escola
saudade que o "Berço da Fiação" preparou e da Doutor Alcides dos Sanlos Aguiar. luíz de

qual todos participaram num mesmo espirita de la Direito da Comarca de Ieragua do Sul, Estado de Os presídentee de Associações de Dais e Mes-

mílía, num só sentimento de fraternidade, numa co-
ôente Catarina, ne forma da lei, I!IC.. . Ires. ao findar o curso. planejaram o que farão em,

mum demonstração de companheirismo. FAZ SA3ER a Iodos os que o presente ednel de suas escolas no decorrer do ano. Como exemplo, le-
Aos 55 CCLL e Domadoras de Jaraguã que praça. com o prazo de vinte dras, virem ou dêle co- varemos ao seus cohectmenres o plano de ação de

11m Brusque representaram oLeonismo Jaragul1en- nhecirnento tiverem e Interesser possa, que hão de .dues escolas: l

ae ímpressíonou sobremodo a pontualidade íngle- ser erremetados por quem rnars der e maior lance Escola Reuóida Ioão Romário Moreira
sa no cumprimento de todos os itens do) progra

oferecer. em frente às portas do Edrílcro do :"orum, Cornunldade Rio Cerro II

ma. Não bastasse a pontualidade; a organizacão e
no dia L8 de maio p., vindouro, às tO,50 horas.' d Presidente, Sr. Hainz Gaedke

a distribuição dos diversos encarg08, de compe
melade ideal dos b�ns imóveis penhorados a LUIZ Plano: _

tência deste ou daquele CL, proporcionaram e de. FERREIRA DA SILVA, nd ação execuliva propOSla Fazer uma reunião com o CIrculo de pais, pa
terminaram a exata medida de uma responsabili- por João Manoel de Azevedo. e abdlxo descriminados:' rI! fazer melhoramenlos Da escola, sendo que, o que

dllde conscientemente 8ssumida. a) - A METADE Il>EAL de UM Tt:RRENO, eslá sendo mais necessário é II construção de um

Até mt>smQ o desfile de encerramento, ge- situa�o a ESlrada Ball Vlsla, nesle município. com Cl galpão para distribuição da merenda para os alunos

ralmente iniciado com atraso, prolongando-sé até área öe 6,273,57 ,m2, de forma irregular. fazendo e o mesmo galpãu seriÍ ulillzada para festIIs, cujos
quas8 meio dia, dest'l vez foi o ponto alto da Con. frenle com diversas liOhas de 15 m, 20 mO, 28 m" lucros reverterão em beneficio da escola para novos

venção, quer pela rapidez com que foram orga-
15 m., 25 moo 18,50 m,. com a ESlrada ßqa Vlsla. ou' melhoramentos.

.

Dizados us diversos grupamentos, quer pela exten-
Iras duas hnhas. sem metragem, uma, com a Estrad,a Escola: Estaduàl JuliOs Karaten

são do p,ercur�!> _�8t",belecir;lQ, �quE!r priQcipalmen-;
Boa �Ista e oUlra,�om '�:ras de AI!redo Silva e mais Comunidade: Estrada Nova

te pelo colorido dos seus participantes.
uma hnha de_ 50 m, ,ainda com lerras de Alfred,o Presidenle: Ludovico KasprowicL

Como sempre. nossa' cidllde brilhou sobremo Silva, Ir�y_iilssao dos .fundos com 209· m, com terras
Plano:

do no desfile, quer pelo carro alegórico que pre-
de herdeirOS jacomlOl, de um lado com 25 m, com

Dentro de duas sem.nas fazer uma reunião com
cedeu o grupamento, quer pelo garbo da Banda uma �stra�a e de OUlro lado com 45 m. com terras

Lira da Aurora, quer sobretudo pela originalidade
de loao Rln�ou, reg'strado nestêl C0marca sob n o o Circulo de Pais para conslruir no estabelecimenro

dos macacões e boné constituindo n08SO uniforme. 36.927. do Irvro 3 S, ti fls. 79,,, avaliado em Cr$ uma horla, tres privadas, um mictório e uma foss.

Obtivemos, com cllrteza, um prêmio pela origina, 6,500,00.
.

para o lixo.

lidajej dados 08 calorosos aplausos partidos dali b) - CONSTRUÇOE5 em alvnearla, co?erta Em breve eslaremos divulgando outros pl.nos

autoridades' e convencionais leonlMtioos e do po- C?� 1�lhas de, barro. que servem como pequen,a re de Associa'ções de Dais e Mestres, que unidos com

vo brusquenl5. Não bastasse a originalidade do s!dencllI, avaliado em CI$ 7 óOO,OO, a metade Id�al, a' comnidade. efeluarão melheramenlos e benefícios

DOS80 uniforme, nosso grupamento também se des, no valor de Cr$ 3750,00
.

,

em SUl!S escolas.
'

tacou pela animação, aproveitando o entusiasmo c) - CONSTRUÇOE5 em madeira, coberta

popular para terminar o desfile com verdadeiro COI!jJ telhas de barro. que servem c�mo ranchos, ava

carnaval de rua, com cordão e tudo. Iradas em Cr$ 1.000,00, a melade .Ideal no valor de

Pallsada a c.onvenção, resta nos um !>grade Cr$ 500,.00.
_ .

cimento público: à Prefeitura Municipa:J, a KOHL- AssI,m se raa os, referidos bens arren.IlHados vor

BACH S. A." a Bebidas MAX WILHELM S A. a MAR. quem maiS, de! e malar lance oferecer aCima d.o pre

CATTO S. A. a JARITA Ltda, Confecções MAR ço da aV(jlllaçllo, e parI! que. chegu� ao conheclmenl?
CHITEX e a Banda Lira da Aurora que, dt! uma

de todos o� Inleressados. fOI expedido o presenle edr,

forma ou de outra contriblltram para que Jaraguá
lai qu� sera afixado no lugar de coslUme. e publicado

fOlse tão aplaudida na Xa. Convenção de Brusque, na .forma da leI. Dddo e
_ pas,sado nes�a Cidade de Ja

que não foi apenai a Convenção da Saudade, mas gua do Sul, aos dezessers dias do m.es de abnl do

também a Convençio da Pontualidade.
' ano de mit nove�enlos e seten�éI e Ires. Eu, (a) Ama

, deu Mahfud, escnvao, o subscrevI.
(al Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de Direito

U

Desportista Jaraguaense"

Coletores de Lixo

Márcia Lehmkuhl
EXlensionisla Doméstica da ACARESC

Pref8itura Municipal da
Jorouuá �o �ul

Lei n. 412
Altera o 'lirt. 2 o da lei n.O 265, de 27 de agas

to de 1970 e dá outras providências.
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal de JlSraguá

do Sul, Estado de Santa Gatarina, no uso e .I:'xer
cicio de SU8S atribuições:

Faço saber a todos os habitantea deste Muni
clpio que a Câmara Municipal aprovou e eu san

CiODO a seguinte lei:
,

Art. 1.0 - Fica alterado a redação do art.
2•• da lei n.O 265 de 27 agosto de 1970, que passa
a vigorar com o spguinte teor: - "8 área ora doa

d� poderá ser cedida, em parte. ao SENAI - Ser
Viço Naciollal de Aprendizagem Industrial, Departa
mento Regional de Santa Catarina: para o fim
especifico nela ser construlda o Centro de Treina
menlo Polivalente".

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor Da data
de sua publicação, revogadas IIS disposições em

Contrário,
'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aOS 26 dias do mes de abril de 1973

Eugênio Strebe. Prefeito MUDicipal
.

Nesta diretoria do Expediente, Educação e

�8S18tência Social, foi publicada presente lei, aos
..6 tlias do mes de abril de 1973

Waldemiro BarteI, Diretor

Eslado lIe Sanll Calarlna

Ministério do Exército
5.1 RM - 5.1 01-16.1 CSM - 5.1 DEL SM

JSM - Jaraguá do Sul- SC
Os abaixo relacionadOS devem comparecer -na

JunIs do ServiQo Mililar de Jllr�luá do Sul" anexa

à Pr�fehura Municipal. no p 6xlwo dia 18 de maio,
do corrente 8no, às' fl9,00 horas, a fim de recebe·

Muito mesmo foi comentada a (>0100a91l0 rem 81'US certificados dI! dispensa de incorporaQão.
Das latas de lixo e foi chamada a atençllo, Ademar Koepp, AirIon Maffezzolli, Alcim,arPara nela se jogar tudo, até o papeillo.
Bem, numa bela noite, afguem bOtOll fogo no llxllo. José de Mélc, 'Alkino Vieirll. Armplindo tHolf. Arnal'
Queimou todo, como ficou feio o latlo, do Lehmerl; BenvlDdo, Hier, Berlolino Pellenae,
EYposlo na calçada. Os pequenos olharam e um grandão Erich Rahn, Fernando Olivério Medeirol, Fiorelo
Perguntou: Quem será? Quem foi? Só pode ser um malandrão! Giounella, Fiares Baratta, Flavio Ribeiro, Gerold
Foi. Josefina. Marco, Paulo ou um certo Jollo?
Pols muitos andam de braços dados e a mio, Ehlerl, Guilmar Sleffans,' Geraldo Schroeder, Ingo
Atraz da coletora se esconderam na escu!'l.dão, José Krause, Irinau Fischer. Ivo Vasel. João B�-
Quem ••be com calma rumar um clgarrão??? sllIio Machado, Jorge Luiz Sans6n, José Ditlll,
Poucos silo os "Mirins" e DAo Unha perlo um guardlAo, Lauro Spiess Lorival Nass, Luiz Carlos Vaiei, MA-Para dar neste ou nsquel'outro um forte bofetllo,
Cada UI.O tem ã respeito. a sua própria oplnilo. rio Lehnerl, Neslor Demarchi, Osmar Oorreia de
Teria sido um casal, pensando qUI! era fogAo? Npgreiros,Onaido Bpcker,Ostaldo Oarlol Negher·
Para cozinhar na chapa quenle o seu primeiro feljllo? bon, Oli,io Vicenle. Paulo Kotchplla. Ralf -Duwe.
Os Jaraguaenses ficaram IrIsIes com a brlucadelra, na o<)sslão, Reoa to Kopsch, Rudiberlo Busch, Sidn!'y AgosliTodos colab!lraram. se sacrificaram, mas' tudo em vilo.
Devia o autor ohegar e ,dizer a todos que como varão: nho Rpch, Valmor Dalmann, Vilmar Chiodini, Wer-
"Fui eu". Eslou arrependido. jã nllo sou o malandrAo. ner Fdtz Hohl, Wilson Fernando Dornbusch, Pe
As aulorldades resolveriam, entAo, conlentes a questão,

'

dco Estevä'o Alva" Filho.
Tranlformando o episódio num chamamento ã razllo. "IMPORTANTE": _ Os Rl'ima relaciondaoB

ERN A ,

devem f�zer'se pre�entes munidbs de
'

Cer I ficado
"

�
de Alislamento. e com tr.je social comoleto.

-

, Jaragué do Sul, Abril de 1973
Dp. Reinoldo Murara Osorio Klein, S�crelirio da JSM

J
" ] ADVOGADO �

J Esoritório ao lado da Prefeitura

L�::�:�.��-�s compareça aos estádios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Ôl, gente, aqui eetemos novamente Sabemos.
que muitos sentirem o deseperectménro deste coluna,

ANO LV Á E que, agora, 85 coisas estão mala -sértes. O tem.�������J�A�R�A�G�U��D�O�S�U�L�(�S�A�N�T�A�C�A�T�A�R�IN�A�)�����S�Á�B���O�.�U�D�B�M�M�O�D�E���7�3����N���2�)�S�5 po es� Mgorosamen� di��do com comprom�soa
lmportante••

XXx
Dia t 3 marca a passagem de mals um dia de

dicado às mães. BIliS aão -o alicerce da famili•. À
rodas as mamães nossos sinceros cumprimentos.

Ch.mel - Wahrhaltia - Na cías festivas do Circulo . x x X
capital do Estado do Pa Militar do Paranâ. À querida ludere, um grande abraço. Vé)mos
ranä realiza-se, Des t a Schubert - L1plnski - Nal,orcer por um noivado com muita feste, daqui he
data, um acontectmentoll loealídade de Jaragua alguns meses .

socíal de magno sígnífí- zlnho, neste municipio, X X x .

cado. Jussara, filha ben- terá lugar o enlace ma- A Marize sempre fazendo surpresae, Firmou·se
quísta de Mohamed (Ira trimonial dós j o v e n s em Joirlville, mas não esquece as amizades da terra.
cema) Chumen e Edson, Reintraud, do vizinho mu x x x
filho aplicado de Tobias níeípío de Ocrupá e Ru oi, Ariobaldo, muita correspondência? Isto é
(Martha) Wahrhaftig e di, ela nascida da Iamí- ótimo, viu! Quem' se comunica não se trumbice,
sobrínho do nOS80 dlre lia Schubert e êle dafax x x
tor: comemoram hoje as milia Lípínskí. O áto cí- B agora algumas augeerões pera este fim de
suas bodas, para as quaís vil realizou-se ontem e semana:

.

convidaram os pais, ír- a ceremônía religiosa Para amanhã, aquele Ginkana. Muuos inscritos
mãos, parentes e amigos. dar-se-à Da Igreja da Co até agora faz prever sucesso. Não percam, a cidade
Concluem. assim, as ju munítíade Evangélica Lu esreré tremendamente agitada, Amanhã, das 8 às 12
ras de amor profertdas, terana de Barra do Rio horas.
aplaudídes por todos os Cerro. Os festejos terão
presentes, A ceremônia lugar Da restdêncía dIJ
religiosa dar-se á, logo I pai

do noivo, em Jara
maís, às 20 hs .. na Igre zinho e os convites mar
ja de Santa 'I'eresínha, cam a presença dos COD·
na preseoca dQS pais. vivas pars as 17 horas.
convídaoos e padrinhos. Aos dístlntos noivos e

Após o áto religioso, os pais, as felicitações des
convidados serão rece p te semanário, com os

clonados n8S dependên- votos de muitas Ielicína-
des e venturas.

Fritz· do Itapoaú
Mais um campeonato

catarínense além dos cam
peões que já somos nó
Brasil, no ínâlce de ael-

. dentes de trânsito: o cam

peonato em acidentes no

trabalho! Vamosindo bem,
muito bem, sem estradas
asfaltarías, sem Pôrto-es
coadouro (o São _Chico),
sem Eseola Superior, etc.
Vamos indo, vainoaíndo ... /
Também eu teria gostado
de botar banca pra eual
tecer o, valer do Traba
lho ne Dia do Trabalho.
Mas quaneo .olho os va

lentes soldados do traba
llio, ao sol e à chuva, ao
frio e' O calor ante as por
tinhas do escritoriozinho
do INPS local, que arre
cada um mil h ã o z i D h o

men�ais de 276 tndústríes,
fico a matutar que o

Trabalho, o coitado, anda
de muletas, desamparado
de pai e ruie / Ah! o leite
em pó subiu pouquínha
coisa maís: mais 4,5% ue
aumento. Já é tanta poeí
ra que se cuida de polui
ção alimentarprá acabar./
Salário minimo teve 8U

mento prá duzentos e ses

senta e um cruzeiros e

seSRenta ceDtavo.s. Se vo
cê agora se senta e faz
a conta, seDte os SeSlleD
ta? .. / A SC-80 vai indo;
à& vezes' as máquinas
quebram, Dlall o troçu
vai iDdo, vai iDdo. _. /
Deu uma de matar dois
coelhos de uma cajadli
da' só o Governo Médici:
67 cloacas tidas "revis
tas" e mahl duab idem
estrangeiras suspensas
a circulação DO pats. Já
cansamos, os brasileiros,
de sermos o caDO de 'es
gôto de todas as .imundi
cies dos estraDgeiros
para nos sujarem a

própria casa, (} Br88il.
Bravos,/ Presidente!/ÉJer
JoHre! I amigo! patrioio!
Três litros de uisque não
chegaram prá te festejar
a grandeza desportiva!
a fibra moral e filial! És
um col08so! Um eolos�o
de 57 quilos que não há
ouro que subtitua Dem
fortuna que equipare! A
mocidade b ra�ilei ra te
aclama, hérói campeoDis
simo! É desta cêpa, Eder,
jovem amigo, qut' se tiram
as fibras com que se edu
cam os moços brasileiros
de hoje! Um "upper kout"
(de leve), Édbr dos velhos
ttmpos! / Noticia urgeDte,
discreta, secreta,atenção:
Jaraguá do Sul terá a

Faculdade que quizer,
quandO quizer. _. / Campa
Dha Pró-Biblioteca Muni
cipal: já foram doados
mais de 500 livros! E bár
baro! Formidável! Nós
queremOli DO minimo uma

Biblioteca com 10 milli
vros, moraram? / QuaDdo
chove cá prá terra, cui
dado nas calçadas: cal
çadas há que têm a cODsis
têDcia lisa do gêlo ou a

gardura escorreghdia da
baDana: é firmar é calca·
nhar II - pimba! Quando
é que se vai dar um jeito
Disso prä não se quebrar
os ossos em plena calça
da, heiD?! Faltam 8011 dill.s
pro ceDteDário. Como é,
óh gentee: ficará tudo prá
última hora, é? / O feijão.
o sacADa, de pobre que
era mas tão rico Da me·

lia do pobre, virou de fai
xa: já não é mais do po
bre, é do rico, com faixa
de oito cruzeiros, o qui
lo. Acabou-se a lenda do
"feijão-com-arroz do po
bre brasileiro. Nova pe
dida: Prefeito, peça a CB
LESC (que fatura prä
burro!) melhor ilumlna
ção lá pela Rodoviária
pouquinha coisa mais, (É
chato, o cara dar em cheio
com "o escurínho' quan
do salta ou .cai do ônibus,
não é?) / Esse negócio de
couvidar outras indústrias
prá mode de se abruma
rem aqui, tá bom. O que
Dão tá bom é a gente Dão
saber onde é que as no

vas gentes que virão vão
morur (que casa não tem.
aluguel pelos olhos da
caral.) o que comer (o
qU8 tem.

.

Dão chega prá cossas bar
rlguínhas e custa os fUD'
dos dos Iundos dos ehe
ques sem Iundolj Como
é esse troço! Mais gente
prá morar. onde? prá co

mer o quê? Cuca, minha
gente, cuca, c· u c-ul!l!
JUDto ao câncel" nuva en

fermidad!-l 80cial: o novo
rico! Deixa de lIer doen
ça pl'á ser uma prsga:
Dão há dinheiro (nem fun
dOS) que pague tanta igno
rância !lem fundo. Mljbral
prá êle, por piedadt-! /
Tudo tá em reforma .na

cidade: reforma da Pre
feitura, do forum, de Gru
pos Escolares; reforma de
arruamentos, reforma"da
Delegacia de Policia com
cadeia. Mas vamos olhar
com carinho e urgência
a reforma da Estação Ro
doviária. Ela merece. fi:
Jaraguá merece uma' sa
Ia· de·recepção m e D o e

humilde lo acanhada pa
ra 'us que para aqui
vêm nOIl conhecer. / Uma
perguntinha cá eDtre nó�,
irmãozinbos: por que tU
do isso agora estoura
pro riba do professor
Strebe, o DOVO Prefeito?
porque os outros, antes
dêle, o que fizeram? /
Uma coisa, diz se, está
certa: a Câmara vai dar
respaldo "de qualquer
jeito", respaldo fiDancei·
ro pro Prefeito poder a

guentar o que ai vem

pela frente. Aval do Pre
feito: o seu diDamismo
que igual Jaraguá do Sul
ainda Dão viveu em aD

tecessessóres.
Vamos ajudar, colabo·

rar ou vamos, despeita-
dos, maleducados, meter
o pau? / O "seu" Sylvio,
o professor, vai desentu
Ihar das arcas velhas
cois8s jaraguaeDses; vai

provar. p�r exemplo, ·que
há quinze e mais anos, il=======�=============�
um comerciante colonial
(um sen h o r Albrecht
Qumz, por' exemplo, lá
do Rio da Luz) já peD
�ava com mais visão pro
futuro do que mui tos
diplomadoziDhos (de alto
gabarito, é claro) hoje
preteDdem deixar fala;.
ções por elltl!.S bandas.
(O seDhor Gumz foi ve

reador DOS tempos em

que o "Onkel August"'
também foi.) Vamos ter
Dovidades, óh! gentes,
e provar que cá temos
geDte com cuca que dis·
pensam diplomas e facul-

ENLACES

A Curtição da' Semana
Yvonne

x x x

Bem, por hoje é só, Até a próxima sernena.

Arthur M. Facclnl

Maternidade é seiva que

I
tir a infinita nobresa de

nutre o infinito, translor- dar tudo com a sublime
mando os mats recônditos esperança de Dada re ce

anelos DaS maís suplímes ber. É subir mil e uma vê
esperanças que aantítí- zes um Calvário e conaide
cam II martirizam a mu- rá-lo como uma mera obri
Iher, tomado a asslmes- gação maternal. É trans
mada de sua sublime mls- formar angústias ein so

�ão.. Trasmitir ao Ama risos, prau tos em abraços,
Dhã, através de seu pró- orenças em caricia!>.
prio corpo geracões fu MaterDidade é esoue·
turas. Maternidade nãu é cer de si e reviver no
o simples e vulgar 'loto berço que acalenta, de·
de conjugar corpos des feDde e oprime contra o

pedidos do Reu próprio seio. Um seio que não é
seDtido espiritual. SÓ- braDco, preto ou amare

mente poaeremos COD- lo! Não é cristão, pagão
ceber intenção Divina ou de qualquer que seja
observando tl,dos os pre- a cren�a... E singela
clicados que foram outor· meDte um seio materDO
gados à Mãe_ Essa Mãe e dbltl convergem tOdas
que nos turva os olhos as grandezas de Univer
ae lágrimas quando mor so, poii só Deus, em sua
ta e nos perdoa mesmo iDfinita bODdade, poderia
recoDhecendo nossas cul cODgregar tantas graças,
pas. taDtas bençãos em um

Ouvir o pulsar de um um só ser... em uma

coração materDO é seD- Mãe! I

Os 54
"Correio

anos do
de Povo"

Enlre 8S muilas m"üi menta e Bse semanário
f,,�tações da p8�"�gem do molivo tramcurso hoje
54 o

auo de fund "ção tiesI9 54 o
�no d .. fund�çã0tlA"s.semaDádo, d�slac�mos as. José Bh.hia - 2,° Tne

seguiDtes: Del. 5,;. -".

Elellomolores JaruDuá S a, -

Câmara ��nlcipl} de Jaroguá "Ao ensPjo da passagemd� �Ul - ACamara Mu I do 54. aniversário, de funDlClpal d_? Jaraguá �o Sul, dação desse semanario a
pm seS8aO �rdlDárla r6a 10 dO'correDte, vimos pelaIIzada no dIa 07 do co� presente, cODgrlituhr nosrente,_ acatando �s consl-

com V. Sa. por tão signi·deraçoes expeDcI�a88 pelo fioaliva efeméride ao
vereador sr. Jose �Iberto me�mo tempo que formuKhlz�e,. aprovado p o fiamos sinoerob veto!! de
uoâoll':lld"de pelo colendo

que esse 6, gão 'l1e im
pleDáno, formulo o pre- prensa prossiga em sua
seDIe com a fID8hdadeße trajet6ria de lulas em prólcongralu�8r-,�os com o dos interesses da comu'

Sema,?árro CorreIo do nidada jaragllaense."Povo, .pela passag"?J �o .

_ Á todos os que se lha
seu 54. ano rie eXI:steOC!R nifestaram em torno da
Que trans,cerr.erá DO "dia -p88sogem do nosso 54 °

\0 de maio vlDdouro. aniversário de fundação,
queremoR apresllntar 08

nossos melhores agrade-
cimentos. I

"Eu Desafio Você"
"Alguns homens con�troem cidades ... O restante vive nelas"

"Alguns homens planejam vias expressas... O restante
dirige nelas".
"Alguns homens erguem arranha·céus e fábrica... O res·
tante trabalha neles".
Assim como estes poucos escolhidos, o sucesso' virá
para aqueles que se atrenm a ser pioneiros... aqueles
que constroem as fundações e as grandes super-estrutu
ras, para atender as necessidades da raça humana,

Desenvolva dentro de você mesmo a grandiosa obcessllo
de ajudar os outros a ajudarem a si próprios e motivar
pessoas a desenvolver e' usar o mãx1mo de seu poten
cial, e você os ajudará a construir as mais sól1das fun
dações e maiores super estruturas em suas vidas.

Quando você aceitar o deBafio para desenvolver. esta
obcessllo de ajudar aos outros, você terá descoberto o

significado de uma vida mals rica e abundante. EU DE-
SAFIO VOC�. ._

5a. Delegacia do Serviço Militar
- "A 53. Delegacia do
ServiQO Militar, cumpri

Em breve

Aguarde!
TOP M O'D A S

Av. Getúlio Vargas, 26
Um acontecimeDto que mafcarã época no

comércio jaragu8en8e

PAUL J. MEYER

Desenvolva seu Q. L através do programa do

"SUCCESS MOTIVATION 'INSTITUTE INC."

Informações com
, Rolando Jahnke - Fone 2108Ältere alleinstehende Frau gesucht.

MARIA JOESTlNG
Rua João Doubrawa, 40' - Jaraguá do Sul

�---------------,----------------------__.

Nacional Industrialde Aprendizagem
SENA.

Edital de Tomada de Preços 02/73

Serviço

o Serviço NacioD31 de ApreDdizagem Indus
trial SENAI, Departamento RegioDal de SaDta Ga
tariDa, com sede Da cidade de Florianópolis, à rua

Felipe Schmidt, D,o 67 - 3.0 aDdar,' comunica que
se encontram à disposição dos interessados, no

eDdereço acima mencionado, bem como Da cida
de de Jaraguá do Sul. na sede da Associação Co
merciai e I!ldustrial, os elemeDtos da Tomada de

Preços n.O 02/73, para a cODstrução do CeDtro de
TriDamento PolivaleDte de Jaraguá do Sul, COlD
uma área de 912,46 m2.

As propostas deverão ser entregues DOS en

dereços acima citados até às 10 hor!>s do dia.22 de

junho do ano em curso, sendo abertas às 10 ho
ras do dia 25 do mesmo mês

I Floria�ópolis, maio de 1973
A DIREÇÄO

dades, olhando o futuro e A t -,reiviDdicaDdo há 15 e mais
, � n ç a o o

anos (I) u que ainda Dão
r

temos até hoje mau gra- Negócio de Ocasião.
do (JS opuleDtos plaDus e

suculentosprojetoserom Vende se um Bar e

budos aplaDejamentos QuintaDda C/SÓlida e nu

que jamaill sáem do pa- merosa frl'guesia, em
pel. ti quando sáem, as ponto central de JoiDvilleTraças já comeram. Quem'
ficou comovido com a DO e, ainda uma «Jasa de

ta sobre o aDtigo "Bar- alvenaria D6 Bl1lDeário
RestauraDte - CatariDen- de Barra Velha.
se", foi o sr. Werner Stan- VeDde. se por motivos
ge. Um abraço, meu ve-
lho um abraço. / Auf I

de doença.
Wiederseh'D. Informações D/redação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


