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o resultado apurado na

churrascada pelos bravos
leões do Clube Cidade
Industríal, deverá rece

ber generoso apoio' da
Prefeitura, que auxiliará
na aquisição do mieros
eöpío, cederá uma aala
para OB exames e· coletas,
bem' c o mo gelti6nará
para que um funcionário
especializado atue per
manentemeate uesse ser

viço, com o que UI espera
poder dar c o m bat e à
verminose em tod o o

munic1pio de Jaraguá do
Sul.

Socfedrrde
Cultural-Artística

aampanha do Illlercscöptc
o Líons Clube de Ja- ro assim levantado.

raguá do Sul - Cidade Recorda-se que a Co

Industrial, realizou no missão Municipal de Saú
último dia 22 de julho de de e a ACARESC, através
1973 uma ehurrascada no de sucessiva!! reuniões e

Parque Agro pecuário trabalhos, tem desenvol·
«Ministro João Cleophas», vido salutar movimento
com a finalidade de arre- tendente a melhorar a

oadar recursos para a saúde da população. Co
aquisição de um micros- mo ae sabe, apesar das

eöpío. A ohueraseada 'muitas campanhas escla
oferecl'u uma receita de 'recedoras, 6 vermino!!e
CrS 7.365,80 centra Cr$ tem registrado um subs
(.80,&,00 de despesas, re- taneíal aumento, o que
sultando um liquido de preocupa os responsáveis
CrS 2.501,80. quantia que saúde das classes menos

08 Leões dlJ «Cidade In favorecidas.
dustríal», deverão entre

gar so Prefeito Eugênio
Strebe na reunião da

próxima 2a.-Ieira, para
que de destino ao dinhei

Dando provas de lua açlo
de reerguimento, a Sociedade
Cultural-Artística de Jaraguá
do Sul, que tão relevante. ser
Viços culturais prestou no pas
sado, val promover virios
aconteeímentes: BxpOSfÇllo Ií
vre de Fotografias, para o dia
7 de setembro; Exposl.çllo It
vre de Pintura. para o dia 15 de
novembro. Na última sessIla
foi também aventada a premo
çlo de contol e poesias que
tenham, poe motivo, Jaragui
do Sul, a serem eonglobadaa
em ItvrQ para o eentenärío de
de Jaragui do Sul, em 1976.

o Departamento de Teairo, por
sua vez, o mals concorrido,
promete, para breve, o seu

primeiro lançamento em palco
local, 'uma peça teairal de ga
barito.

A nova Diretoria da SCAJ
está composta e seus mem.

bras foram empossados. elei
tos em Assembléia Geral Ex
traordinária de reestruturaçllo
da Sociedade: - Presidente:
Amides M. Martins; Vice-Pre
sidente - Dleirich Hufenuess
ler; 1.° Secretário - Guida
FI.cher; 2.° Secretário - Tar-

etsío Klster; 1.° Teloureiro -

Evaldo Boss; 2.° Tesoureiro
Waldir Watzko. Conselho Fis
cal: Bugênlo Vitor Schmockei,
Emílio Sl1va e Augusto SylVio
Prodöhl.
Diretor Musical - Guldo

Fischer (Coneertos S1ntônlcos:
Francisco F'scher� Diretor de
Exposições: RoH Hermann 8

Diretor de Teatro, João Budal
A próxima reunião está

m a r e.a d a para0 dia 10 vin
douro também na aprazlvel
sede do Sindicato dos Traba
lhadores, ImobUlaria e Al1men
tação, à Rua Epltácio Peasoa,

De parabêns estão os

Ieões do Lions Clube -

Cidade Industrtal, pela
prestação de relevante
serviço em beneUcio da
saúde d. seu obreiro
povo.

Guaramirim
cresce IMass·aranduba Outorga

Cidadania Honorária

�nJace lFlllThIE§( agradece
Martins • �chw�rz ao nosso Diretor
Bernadete, filha dIleta

.
.

de JOlé'Martins e Senho- A l'undação Intermunicipal dendo e relnvlndfcando seua

ra um dia conheceu o para o Desenvolvimento de Interesses junto ao Conselho
. '. Santa Catarina - FlDESC, aca- Curador da J'UNC - Fundação

Rolando, filho benqUisto ba de dfrlglr oficio ao nosso Universidade Norte eatarinen.
de Altino Schwarz e dfretor, sr. Eugênio Vital' Sch- .e - no periodo de 1972. Sendo

Senhora. Correram os möckel, vazado nos segulntel o que .e nos oferecia para e

meses e agora resolve- termos:. "Desejamos com o pre- elaboração de�te, aproveltamoa
. lente, externar a V. Sa., 08 o grato ensejo para ratificar

ram tornar-se. marido .e nossOl mais profundai agrade- os nOlsos protestos de e�evada
mulher. Pôr 18S0 convI- clmentol pela relevante pres- estima e Igual apreço. Cordfal
dam seus parentes, ami tação de serviço oferecido à mente. ass. Sérgio Alexandre

gos e convidadol para a FlDESC, e a nossa comunlda- de Oliyelra - Assessor Técnico
. .. de Mlcro·Reglonal, quando re- p/Eugenio Strebe - Presidente

oeremoDla religIOsa q?e prelentou a Entidade defen- da FIDESC."
deverá ter lugar, hOle,
dia' de agosto de 1973,
às 16 horas, na IgrejaNa vespera da passagem Vitória Piazera. Foi um dos Para assinalar os 100 anoll E é Ldos 97 anos de fundaçllo de pioneiros da colonlzaçlo jara- de nascimento de Feliciano vsng lica uterana Ue

Jaragu4 do Sul, a grande fa guaen.e e juntamente com os Bortol1n1,rennlram-se os fami- Jaraguá do Sul ond., em
Dúlfa Bortoltni assinalou o citados e mais com José Cam� liares na Barra do Rio Cerro, presença dos padrinhos;
centenirl0 de nascimento de pregher, reuniram recurlos e onde se celebraI! Milsa do pais, parentes e convida,
leu tronco fammar. É que a esforçol para erguer na Barra 100.0 ano de na.clme.to, na b bêl4 de julho de l878nascla em doRloCerro a primeira

elcola/lgreja
N. S..dal Graças, otl- dos rece erã.o aI nçã08 Recebemos da Alsoclação dos I fi.lc.,

de JaraguA do Sul. O

Trento, Tlrol-Áutria o bambi- onde os fllhos dos colonizado- ciada pelo S8U f1Iho, Pe. Al- da igreja. Estudalites de Santá Catarina Conselho Deliberativo tem co-

no, filho de Antonio e Emilla res pudessem educa� os seus fredo BortolinL Após a eeremonia re- no ParanA, ofício circular, co- mo presidente Rui Romagna,
Bortolinl. Com S' anos de ida- f1lhol.

'

ligiosa serão os conTida- murucando que a entidade clas- eltudante de biologia, natural

de, em julho de 1876, no ano slsta mudou de direção, em de Caçador e, entre leus mem-

da fundaçllo de Jar.gúi, velo
d'ol recepcionados nos ceremonla realizada nos dfas brol. encontramos a academlca

ao Brasll, em companhia de M' h I
-

d J
' 8alões de festiIs da Socie· 11 e 12 de malo de 1973. O Maria C. Borgei, estudante de

��j:iP:i�a�es;:;�al:e���o r:� 10 a mpr8ssao I' aragua da!:sB�i:t�:�z���VO!! e ;;!�e��.td���I�tr!�:�ê�: �o�o,;:�' natural de JaraguA

to a dentro até chegar à lo- Elcio Luiz Bonamigo, de Ca-

�lidade hoje conhecidá por' p, Mario Bonatti respectivo!! pais os cum- pinzal, estudante de medfclna

...0 dos Cedros. primentos desta f o 1 h a, e, entre outros cargos de dI-
Em 189(, na época da revo- EsUve em Jaraguá do Sul orientando nm" pesquisa oom os votOI de perenes reção figura a Srta. Kátla

I"UÇlo federaItst&, veio para acerca do bUlnguismo dia 14 de julho. Sempre paslo em Ja- felicidades. MarqueI, no cargo de 1.· se-

Baaraguã, eltabelecendo·se na ragui quando vou Visitar minha famUla em Pomerode Vindo cretário, estudante de filosofia

rra do Rio Cerro, onde per- de Sio Paulo. Desta vea, porém, foi diférente. Pude ver a ci-
_ _

lIIaneceria até o dia de seu dade por deniro . por gentileza do prefeito Sirebe ouvindo
palsamento, qne se deu em Beus projetos para dinamizar sua cidade. Visitei com êle to
'24 de agosto de 1967. Homem da a cidade. OuVi os comentários entuliastas de um joma

_
Bg'do profundamente à terra, Itsta de alma jovem, Augusto SylVio Prodöhl. Vi multa eoisa

"dempre exerceu a profIssIlo e tOdOB os 21 professores que na Universidade Fede.ral de
e lavrador, com cujos re- Santa Catarina. fazem pós-graduaclo em Letras, tiveram a

cursos conseguiu alimentar e mesma impre8sl0 de uma cldalle cheia de vitaltdade, habita
Inantel' Beus 13 f1lhos, dOI da por um povo dinâmico e realizador e gentil. Tudo faz
quais 8 ainda Vivos, nu

pes-/
prever um futuro possante com muitas indústrias e bem

�oas de Emflio, casado com estar para todos.
..na Franzói; Arthur CIsado
lielena Bardin; Maria casada Jaragui lempre se preocupou oom o ens1ll.0 e aí es
cOm Reinaldo Satler; SilVio, tio os frutoB e o fato que esta preocupaçlo ainda existe em

�sado com Ana Mathedf; Pe. procura de uma faculdade, permite esperar com fundamento
..Hredo Bortolini, da Congre- que esta eidade seri mais felfz que as outral que se indns
gaçlo Salesiana; Ardulno, ca- trial1zam. O dinheiro não trari msteriallsmo de quem se con
lado com Maria Buzzarello; tenta em melhorar a comida mas saber4 evitar os maies

BVlrglnla, calada com Alberto crônicos da poluição e da eltupidez de quem penla que só
Ortol1n1 e OtáVio Bortolint. o dinheiro iraz tudo e elimina os problemal. Humanismo e

J
Feliciano Bortõlini veio para teonologia em sintese lerÁ a fórmula que aa jovens cidades

���U4 no tempo de Eugênio oferecerllo como ViBllo de um progresso a ravor do homem,
........ Jollo Satler, Angelo e orientado pelo homem, a Beu favor.

Com a comparência dos re

presentantes dos estados do
Rio Grande do Sul, Santa Ca
tarina, P a r a n á, São Paulo,
Guanabara,Minas Gerais, Mato
Grosso, Alagoas, Pernambuco,
SePglp&rGearã, -Bahia e Plaw,
realizou-se na semana passada
a 3a. Convenção de Vendas,
das Indústrias Reunidas Jara
guá S.A. Estruturada economi
camente na moderna clencla
Industrial, a tradicional empre
sa jaraguaense, pela terceira
vez, realiza a reunião de seul

representantes-vendedores de
todo o Brasil, familiarizando
os seus colaboradores com a

Indústria e seus produto., atra
vés de um perfeito eonhecimen
to de marketing, 'onde profes�
lores experimentados deixaram

I
a sua profunda marca entre os

Participantes do conclave.
Para coroar os trabalhol fi

nais da . convenção, entendeu

a empresa de reunir a

dfretO-1tadO
do Plaul que, não Qbstan

ria, o conselho fiscal, funcíená- te os seus 85 anos, compareceu
rios e representaates para um ao conclave para mostrar que
alegre e Informal jantar no nordestino é de resistência e

Restaurante Centenário, à Rua capaz de varar os anos, sem

Jplnvllle, a ,qUI! compareceu, que o organísmo ..e rellinta
também.ca imPl"ensa-.... 0-12",," dOI efeitos .de--tio longa

.

e

feito ,Municipal, Prof. Eugênio exaustiva viagem para atender
Strebe. aOI reclamai da Convenção de
Durante o desenrolar do anl- Vendas de sua representada.

mado jantar, foram destacados
os representantes que se sobre
salram em vendas, perfflando
se 1 Q. lugar a firma Comercio
e Representações Sotiza Ltda.,
do Ceará, na peuoa do seu

gerente. sr. Antonio de Souza,
segulndo-se o sr. Wilson Pinto
da Fonseca, da Guanabara e o

sr. Francisco Nelson Albuquer
que, de Sobral-Cearã, com 25
anos de atividades ligadas à
reprelentação comercial.
Homenageou-se, Igualmente,

a pelsoa do sr. Bernardo Cos

t, Rodrigues, de Teresina, Es-

o vizinho munic1pio dê
Guaramirim acaba de re

gistrar novo raeord de
arrecadação. A Coletoria A Cl).mara Municipal de Va
Estadual arrecadou de readores de Massaranduba,
iCM' o equivalente a Cr$ em data de 18 do corrente ds-

374.000.00, o que quer
verá conferir ao dr. RodoUo
Alealá Oropaza o título ho

dizer que a receita do norHIco de cidadão massaran

mes de julho de 1973 dubense, em Besslo especial
eresceu em relação ao a ter lugar às J6 horas da re-

d ferida data.
�e8mo mes O ano ante- O cldadllo a quem se con
rror, na proporção de .teríu a honorilica distlnçlo 6

210%-:- .natural da BoliVia e .for:mou-
.

se 'mMlco pela UilJversldade
Federal do Paralli e ha 8 anos

----------------------- ,

vem prestaado relevantes ser
viços à Comunidade, sendo,
atualmente, o médico diretor
do primeiro Hospital Sindical
de Santa Catarina.
RelnB grande espectativa em

torno da' programada soleni
dade, .onde a populaçso por
intermédio de seus repeesen
tantes no legislativo de Mas
saranduba, deseja mantrestar
os seus agradecimentos ao
llusire-iiiédlco "í-aalêãdo no vi
zinho- munlcfpio.

lao, [�nvcnçao, �c Vendas das
ilDl�nn§!rna§ IRC1lllnll�aS Jalrag1fuá s. Ao

Além do orador oficfal dOI
companheiros, o representante
Sante Arcangelo, de Campo
Grande, Mato Grosl,o, que deu
um ahow na arte de falar, en
eantando, usaram da palavra
para se congratular com. a·

efeméride o sr, José Vanderlel,
das Alagoas, Aldo Andrlanl, do
Bradesco de Jaraguá do Sul,
Wll'ly Owerbeck, da .Bahia,
Henrique Pinto, de São Paulo,
o Prefeito Prol. Eugênio Stre
be, o sr. Axel Bosa e a Se
nhora Renata Hufenuelsler.

Centenário de Nascimento
,

de Feliciano Bortolini �

Associação dos Estudantes
de S. Catarina no Paraná

Este semanãrlo envia cum

primentol aos bravos estudan
te. catarinenses frequentando
faculdades no vizinho estado
do Paraná.

"Edição Esplcial" R O t a ry H o m e n ag e i a
"Correlo do Povo" agrade-

.

�:�ç���·á��;:'�itl:: ed�:���: San tos Dum'o n tperaçao havidas por motivo
do lançamento da Edfção

.

EI-
peclal "25-de-Julho", cujo êxi
to, embora modesto, não teria
lido possivel sem a compreen
são expontânea e eltlmulante
de todol quantos, consultados,
nOI p,\eatlgfaram com luas

MensageDI aluliv88 à Data, a.
autorldadel ·con.Utuldas, o

emprelariado Industrial, agri
cola, comercial, OI clubes de
lervlços, ai entidades de cl.s
se.

O Rotary Club de Jâraguá

1
nascimento de Santos Dumont,

do Sul, em sua reunilo sema. produzindo substancial iraba
nal de 2( de julho p. p., pres- lho que destacou a Vida e.o
tau' lignHlcativa homenagem trabalho do llusire braslleiro.
ao pai da avta�o - Santal Na mesma oportunidade,
Dumont. Para proferir a pales- prestou-se homenagem ao mu

ira alnsiva, foi conVidado o nlcípio de Jaraguá do Sul pe
Prof. Dolcfdlo MeneI. Illspator la passagem do 97.0 ano de
de Ensino MuniCipal e presi- fundação, assim como à data
dente da Sub-Comissllo para consagracl,e ao motorista, ao
OI festejos do centen.ll.rio de colono. ao tmtgrante.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSINATURA:
Anual .• . . CrS 20,00
Semestre •. CrI 11,00
Avulso • • • • CrS 0,40
Número atrasado CrI 0,50

ENDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul. S. CatariDa

"CORRflO DO P�UO"
fundação: f'Irtu' Mul/er - 1919

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Lida.

·1973·
Diretor

EUKênio Vitor Schmöckel

Aniversários
Fazem anos hoje
- A sra, Jalile Tobias

Amódio;
- o sr. Vitório Laz

zaris;
-. a sra. Iracema Mül·

ler Copi;
- o sr. Viegando

Voigt;
- o sr. Hilário Sehíe

ehet;
- o sr. José Modea·

tino Junkes;
- o jovem 'Paulo Fer

nando Springmann, em

Florianópolis.
Fazem anos amanhã
- O jovem NiT8ldo

Luiz Petry;
- a srta. M a r i n a

Schwartz;
_ o sr. Álvaro Stín

ghen, no Paraná;
_ a sra. Olindina Li

ra Garcia, em Guarami
rim'
_: a sra. Catarina, es

posa do IIr. José Il:rs
chíng,
Dia 6
- o sr. Victor Bauer,

. industrial nesta cidade;
- o.sr. Moacir Dunker;
- a Ira. Terezinha Za.

pella Soares;
- a sra. Inês, esposa

do eir. Erwino Steinert;
- o sr. Artilano Picol1i;
- a sra. Milda, esposs

do. sr. Germano Behrens
Jr.;

- o ST. Osmar Gadot
ti, em Curitiba.'
Dia 7
_- a sra. Laura, espo

sa do sr. Henrique Hafer
mann;
_ a jovem Marina Mo·

reira;
- o sr. José Steilein

Neto, em Jaraguazinho;
- a srta. Mércia Doe·

ring;
- o garoto

Socreppa.
Dia 8

Marcelo

Registro Civil

- a sra. Maria Mada· Edital n. 8.167 de 26/7/73
lena Vasel; _ Bernardo Gorges é..:.... o sr. Walter Bartei, Teresinha Capraro
_ o sr. Ermes Kuchen·

becker.

Dia 9

Ele; brasileiro, solteiro,
auxiliar de escrHorio, na-
furol de Mossarandubo,
nesle Estado, domiciliado
• residente em à rua Join· .' .

ville nelta cIdade filho da Silva Porto, nesta Cf-

de J�lé Afonso G�rges e dade, !i1h� de Sebastião
Maria Gorges. de Ollvelro e. d� Noely
Ela, brasileirl, solteira, Kutscher de. C?lIvelra. .

(lomufica nofural de la- Ela, braSileira, 8olftlra,
raguá do ·'Sul, domiéilioda do I�r, notural dt Vila da

e residente em à Av, Ma- Glo!J.a, neste E�tado, do

rechal Deodoro, nesta ci. ml."llt.adll e reSidente em

dade, filha de Pedro Ca IÇ)lnv!lIe, ne�te Es!a�0, fl
prero e de Rosa Cam'pres lha de Jose, O�orJo de

tini Capraro.· Souzo e de Cedalla Bor-
ba de Souzo.

- a ara: Dora Neitzel .

Dia 10
- o sr. Tenente Pedro

P e r y Mascarenhas; em

Säo Paulo;
- a ara. Josefa, espo

sa do sr. Inoc8ncio Silva;
- o 8r. Artur Wilson

Stinghen.

Aurea MüllelJ Grubba, Oliclál
do Registro Civil do I. Dis
trlt!> da (lomarca de Jaraguá
do Sul, Estado' de Santa

Catarina, Brastl,
Faz Saber que comparece
ram, no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habll1tarem para

oaser-ee

Edital n. 8i63 de 20/7/7ã
Arno Hardt e

Iris Krueger
Ele, brasileiro, solteiro,

opere rio, neturel de Po
merode, nesre Estado, do
miciliado e residente em

Pomerode, nesre Estado,
filho de Arnoldo Hardt e

de Paulina .Herdt.
Ela, brasuerre.. solteira,

índustríerta, natural de JlI
ragué do Sul, domlclliede
e residente em, Rio Cerro
II, nesre distrilo, filha de
Hartwig Krueger e de Lau
ra Georg Knieger.
Editol n. 8,164 de 20/7/73

Edemar Franzem e

Marli Maria Dernaue

Ele. brasileiro, solteiro,
garção, natural de Presi
dente Nereu, nesre Estado,
domiciliado e residente em

à ruo lotnvllle, nesta cida
de, filho de Amélia Fran
zem.

Ela, brasileira, solteira,
do lar, nerural de laraguá
do Sul, domicilioda e re

sidente em Nereu Ramos,
neste distrito, filha de Ter
cilio Dernette e de Htlda
Uber Demarte.

Edital D. 8.165 de 24/7/73
Valmor Krueger e

Isolde Bolduan

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Iera
guá do Sul, domiciliado e

reaídeate em Rio da Luz
II, Deste distrito, filho de
Francilco Krl!eger e" de
Erna Klemillln Krueger.
Ela, brosileira, solfeira,

do lar, nOfural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidenle em Rio da Luz II,
rieste distrito, filha de Leo·
poldo Bolduan e de Hilda
Mathes Bolduon.

Edital n. 8.166 de 24/7/73
Valdir Scoz li.'

Olandina Ferraz

Ele, brasileiro,. solfeiro,
operario, natural de Rodeio,
nesfe Estado. domiciliodo
e residente em Estrada
Nova, ne8te distrito, filho
de Armando Scoz e de
Maria Scoz.

'

. Elo, brasileira, solteira,
induslriarill, nafural de la·
raguá do Sul, domicilioda
e residcnt. em Jaraguá
Esquerdo, nesle distrito,
filha de Mortinho Ferraz e

Veronica B ähr Ferraz.

mínoses. .---------.----------.
Reforçando a apresentação do distinto Médi- II--�--�-- -------�-

co, a8 participantes prepararam trabalho sobre os

"I' .Escrl·to'rl·o Jurl'ldl·cO Conta'bl·1vermes mais comuns na região, em relação ao ci
elo, contágio • ação patológica.

1.° Encontro Pos Coordenadores das IIComissões de Saúde da Região: IIE�te foi outro assunto debatido. PreviamOente "
e evento ficou acertado para novembro, tendo co "mo local o muníeípíe de Jaraguá do Sul.

Este assunto será tratapo junto as Comissões II
dos respectivos Munícípíoa. II,'Outros assuntos de Interesse para o bom anda-
mento do trabalho, foram tratados nesta reunião. " lTllTM1\ lThtrl\lMl'nrtr iIlI� í1T � 1tJ) tr � �
Outras Atividades: _ A convite do Sr. Eugê II II lUIlUI lUIIUIIVllJ1.1.� \lJJIUIUl VI ßl�\lJJ.fuUl

nio Zimmer - Diretor Administrativo Municipal
foram visitadas todas a8 dependencias desta pre

'. IJ
feitura a qual mostra uma construção e decora- "
ção digna de admil'acão, bem como a ordem e Bua ,I,' Registro de Firmas
administração.

_ Ver como se fabricam as bfamadas Por- "celanas Schmidt, foi importante para o grupo, Um "
Escritas Fiscais

trabalbo bem controlado mostrando a habilidade
da mão do homem, desde a mistura da ma8sa, co II Contabilidade
lar alça em uma Xícara e o retoque n'o acaballl,jln II
to das mais variadas louças. II D i F"

_ A convite do Sr. Weno Behling, o. grupo II
e esas Iscais

pode observar a arte na fabricação e acabamen·
to de finos mó-yeis e as hábeis mãos do Sr. Her II
mann Theich�nn, na escultura da madelra. II

- Foi de alto valor a vi8ita a Ind. Com. Her- ',li Av. Mal. Deodoro, 210
,IImann Weege S. A., onde pode se ver de perto to

dos processos dos conhecidos produtos marca Olho, .=========.==========0
ou seja: lacticinio8 - desde a elltrada do leite até
a embalagem dos vários tipos de queijo e mantei- :----- -.

ga. Frigorífico - com a industrialização de frios '

a base de 8uio08. .
.

_ Arte e escultura - Na casa do Sr. Brwin Dr. Luiz B. do Prad o
Theichmann, conhecido escultor, vê se as mais
variadas obras de arte da escultura. que devem
lIer conhecidas por todos brasileiros, principal
mente por nós Catarinense8.

A próxima reunião está marcada para o mê8
de setembro, em J'araguá do Sul.

Informativo ACARESC
Um dos métodos do trabalho de ExtensãoRural

-ACARESC são reuniões. Nos dias 23 e 24 do eorrente,
realizou se a 4.· reunião do ano, da região de Jara
guá do Sul, desta feita no Municipio ue Pomerone,
com as bxtenaioatstea de: Joioville (Maria E I I g i a
Beiler), Jaraguá do Sul (Rosemeíre P. da C unh a),
Massarallduba (Rcsartta Getlertj, Pomerode (Ingrid
Poernbacker), Blumenau (Nadir Zago), sob a ceor

denação da Coordenadora. Polônia M,utins.
Os trabalhos tiveram como local, o recinto da

Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião fo
ram tratados assuntos de ínteresae ligades ao tra
balho de bem-estar social como Bducáção Alimen
tar � Sanitária. junto às escolas e famUiat!( rurais
Escolas - orientações à peotesaores, melhora

mentos e previsão de material didático para esco

las. documentação e avaliação.
Propriedade Demonstrativas - para melhor

avaliar Oil trabalhos já executados, realizou-se uma
visita na propriedade do Sr, Ricardo Baehr em Va
le do Selk!', onde lião dadas maiores orientações
práticas, deetacando-se ai a propriedade modelo
Foi observado: situação da comunidade, aceitação
do trabalho II práticas, consctenttzaçäo da família
em relação ao trabalho e augeatões para melhor
repercuçäo do método.
Verminose - um dos trabalhos orientados pelas

Extensíeníetas são as medidas básicas em sanea

mento, visando diminuir 08 focos de profileraçâo
II contágios de vermínoses. Para dar maior ênta-
118 naste trabalho o Dr. Horst W. Bernhardt - Mé
dico do Hospital � Maternidade Rio do 'I'eato Je
Pomerode, apresentou um trabalho sobre o Custo
Econômico das verminoses. Esta será msís uma
maneira de motivar as populações para a impor
tância do Saneamento Básico, ao combate às ver

Polônia Martins
Coordenadora Regional da ACARESC

�ibaldi, neste distrito, filho
de Paulo Gumz e de Amai
lia Mndl Gumz.
Efa, brasileira, solt�ira,

domeslica, nafural de Gua
ramirim, nesfe ESfado, do
miciliada e resid�nte em

Itapocuzinho, neste distrilo,
filha de Bernardo Gusfa·
vo Todt e Elsa Bolduan
Todt.

.

E para que chegue ao co·
nheclmento de todos mandel
passar o. pre.ente edital que
será publicado pela Imprensa
e em cartório oade será
afixado durante 16 dia., Se

Ele, brasileiro, lIolrciro, all1iém 80uber de algum im-'

d . pedimento acule-o para OB
Illvra or, natural de Iara fins legais.
gu6 do Sul, domiciliado e AUREA MüLLER GRUBBA
residente em Estrada Ga- OUclal

"Correio do Povo"
Edital n. 8.168 de 30/7/73
Sergio Luiz de Oliveira e Edital n. 8.169 de Dl/1/73
Tereza Cristina de Souza

.
Alfredo Gumz e

Amando Amilda Todtum Jornal
a Serviço do Povo

Ele, brasileiro, solteiro,
industrial, oatural de São
Francisco do Sul, neste

Estado, domiciliodo e re-

..... --' sidente em à ruo VenlIDcio

ASSEe - Adyocacia 8 Contabili�adB

Max Roberto Bornholdt Advogado
Ildo Domingos Vargas Contabilidade

Av. Mal. Deodoro, 98 - Jaraguá do Sul - se

Dr. Francisco Antonio Píceíene
:M:lE:lD1[CO - C.R.:M:. 1'7:

t (C.P.F.) N.o 004364379
'

Cirurgia e Olíu.ea de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÜS DE NAZARÉ - OORUPÃ

I co

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

�lRUPA
- 8A::N�A CAlrARJ[::NA

Max Roberto Bornholdt

Luiz Henrique 'da Silveira
.ADVOGADOS

Contador

IPI

Imp. Renda

ICM'

INPS

FGTS

ADVOGADO

Av. Mal. Deodoro, 319 CPF 102901689
Ao Iodo da Discolândia

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

�----------------------------------------

��.,
t ADVOGADO nos fôros de

-f Sil.o Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
� Janeiro - Bras1lia.'
} Proces8amentos perante quaisquer Mi.
nilltérioll, Autarquias e Repartições Públicas
em geral. .

Escritório CentraI.
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fone: 62-1894)
Z C - 39
Rio de Janeiro

Ratado da GUAofiABARA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Colégio São Luís
Jaraguä do Sul Santa Catarina

Relação nominal dos alunos do Coligia São

Luis, da cidade de Jarllguá do Sul, Senta Cerertne,
eonlempLados com BOLSAS ESCOLARES errevés

do Serviço de Asslstêncla Social Escolar da ôecre
laria de Educação do Governo de Santa Cereríne. .

Curso Técnico de Conlablildade

Nome do clune - Valor da bolsa - CrS
Adeljair BaisaneIli, 447,00. Ademir Oechsler,

447,00, Ademir Vieira, 447,00, Airton Luiz Dernarhé,
447,00, Aldo Blank 447,00; Alfraim Ceser Mauris

sens, �98,OO, Alice Z'mermann 745,00, AJramiro AI

drovandi 447.00. A!zemiro Haut. 447;00, Ana lenere
pedri, 745,00. Antenor Gelven, 447,00. Arnaldo de

Campos, 447.00, Beoedtro Tironí, 044700, Carmelo
PasquIlli, 447.00, Carmem Lia Horn, 298,00, Carmen
M. C. Marchení, 447,00. Celina NoriJes, 745,00,
Claudio Kampmenn, 298,00, Daisi Izabel Buchmann,
447,00, Darci Uber, 298,00, Dario Schutze, 298.00,
Dealberto Jorge di: Silva, 447,00, Dlane Giese, 447.00,
Doloes Lopes, 745,00, Dorvalino Negherbon, 447,00,
Ellen Marly Oschsler, 298,00, Eloi Preslini, 447,00,
Eriea ôchug, 447,00, Ewaldo Prestini, 447,00. Fide

lis Demercht, 447,00, Flávio Giovanella 745.00, Fran

etsco Rodrigues, 447,00, f'ridolin Friedrich ôchrníd,
Z98,00. Gtlberro Poulo ôetomon, 447.00, Hernz Edmundo
Obenaus,· 298.00, Heinz Rudolfo Kühl, 447.00. lIário

!liehert,447,00. limar José Kuho, 740,00, Ingo Ristow,
447,00, Ingrid Steffens, 447,00, Isalore Bauer, 447,00,
lvete Verontca Marangoni, 447,00, Jaime Kienen,
447,00, Jair Jacinto Busarello, 447,00, lenere Ana Uber,
447,00. João Luiz Silveira, 447,00. José Carlos' Po-

811, 447.00, José Emesro Cogrossl, 447.00. lultera Te'

resinha Vieira, 298,00, Leontdes Pessere, 447.00, Ma

ra ôuely Linsmeyer. 447.00, Marilia Hafermann,
447,00. Marlise Bartel. 447,00. Odari NardelI!, 745.00.
Osmair Guski, 745,00; OsvalJo F Rumph..447.00,
!loland Hauck, 29800, Renalo Bento. 447,00, Rosa

na Hfuschka.447,OO, Rosa M,Hia Kialkowiski, 745,00,
Sebaslião Ribeiro, 447,00, Silvério Kienen, 447,00,
Sueli Rosalla Müller, 447.00, Tarcisio José Maran

gani, 298,00, Ursu!a Slaals, 447.00, Valdele Giova

nella, .745,00. Valdir Borchardl.745.00. Valdir Macop
pi. 447.00. Valéria Fischer. 298.00, Zenaide Maria
GiovaneJlIl. 745,00. Adelino Pasquali, 298,00, Ademir,
Fischer. 447.00. Adolar GilberIo PicoJli.298,00. Ado
lar Lessmann. 447,00. Aida Ines Martins, 447,00.
Airton Strelow. 298,00. Arnaldo Silveira. 447.00,
Artur Ferreira. 447.00. Camargo Ronchi. 298,00.
Christa Elisabeth Schullze. 447.00. Dircelu Luzia
Vick. 447.00. Dor,val Lenke. 447,00. Elcida Lickfeld.
447.00. Elia Arnildo Froehner. 447,00. Elisa Manske.
746.00. Fátima Mannes.447.00, Gelasio Lenzi, 298.00.
Hartwig Borchardr. 447,00. Hild!!mar Hoffmann. 298.00.
Horst H. Erdmllnn. 447.00. In.cio Giovanella. 745,00.
lsolde Mohr, !98;00; JQão Pedro .Gacho, 1504.00. Jo
sé Alberto Mauerberg. 447.00. José de Alencar Laz

zaris. 447.00. Juslino Leocädio de França. 447.00.
Leonilza Enke. 298.00. Levino Triebess. 298.00. Li
lian Grützmacher. 447,ob, Marilda de Lourde8 KrllU

se, 447,00. Marly Kuhn. 298.00. Nivaldo BlIuer, 447.00.
Noeli Bakun. 298,00. Raimundo Rahn. 447.00. Rena-
10 Luiz Butzke. 298,00, Rodrigo Nicoluzzi. 447.00.
Sergio Roberto Ulrich, 447.00. Sidio Muller. 298.00,
Teresinha L BOllvenlura. 298.00. Valdir Juvenal
Oehner. 447.00. Vi!mar José Rengel, 447.00. Werner

Marquardt. 447.00. Wilmar Ulisses Ulrich. 447.00.
Wilson Tcmelin.447,00, Wolfgang Riedlmann. 298.00.
Ademar Fischer, 447,00. Benilde M. Zimmermann,
447.00, Elfi Wehrmeisfer, 298,00. Elia Lllnelli, 447.00.
Evanir Pllganelli. 447,00. Gentil Postai. 447.00. dil
mllr' Miguel Schwartz. 447,00. Ouislene Müller. 298,00.
Henrique Fuguel Filho. 447.00. [saldino Farlin, 447,00.
José Alfredo de Souza. 447.00, Liot Tironi. 298.00.
Ur. Delai 29B.CO. Luiz Celio Brugnago. 298.00.
Marlene Gertrudes Egg(>�t. 298,00. MariZd, Döring.
U7,00. Nicácio Gonçalves. 298.00. Osvaldo Vieira.
447.00, Paulo Roberio Cieslinski 298.00. Reno Schwarz.
298,00. Valdir Bruch .447,00, Vendelino Titz, 447.00,
Vera Lúcia Depiné.298,00. Werner Fritz Hohl. 298,0(1).

Total Cr$ 60500.00
Jaraguá do Snl. 10 de julho de 1973.

Comissão
Presidente. Aristides Marcilino Gonçalves

CIUSO Glnaslll Orientado pUl o Trlbalho

Nome do alUDO - Valor da.bolsa - CrS
Alberto Taranlo Junior, 256.00. Celar Pradi

Floriani, 256.00, Clemente Mannes. 266.00. Davi Fer
nando Meier. 256,00. EVlildro Döring. 256.00, Heri
velro José Silva, 256,00. José Vollolini. 256.00. Leo·
Poldo Laércio Bnke. 266,00. Marcelo Anlonio C.
Kanzler. 640.00. Mário Leilempergher, 256,00, Sér·
gio Luiz Ozeroay. 266.00. Wilmar Machado Frago
so. 256.00, Adalbert Rückerr. 384,00. Edevilson Ani
sio de Uma. 256,00. GilberIo Luiz Klein. 256.00.
Henrique Purnhagen. 256.00. Izanor Weber. 256.00.
Jadir SanIIon. 2ó6,OO. Jairo Luiz Schiochet. 256.00.
Lucas Mannes. 257,00. Robin Henrique Pasold,
266.00. Vi:mar Emmendoerfer. 256.00. Leonel Pradi

"loriani. 256.00, Ijubens Albrecht fischer, 266.110.
Wander Luiz Watzko. 21>6.00. Wilson Bruch. 256.00.
Adalberto Hackbarlh. 256,00. Adalberto Piccoli, 256.00,
Ademir Fodi. 256,00, Ademir Possamai. 266,00. Al
berto. Klein, 640,00, Alberto Leilholdt. 256.00, Almir
Mário BlIuer, 640,00. Anastácia Martins, 266,00, An .

tonio ClIrlos da Silva, 640.00, Asta RlIhn, 266,00.
Cario Eugenie Schwein I., �1í6,OO, C.rin Jung, 266.00.

Fritz do I-ta pocú:
beleza. Mas não é. AiDda. não é. Porque falt.
dinheiro. - - - Irmãoztnho, vou pleitear junto
ao Dr. Sagaz. o Delegado, sem otenses à na dig
nidade, vou pleitear agora. o cargo de "carcereí
ro". Porque? Porque agora vai ter celas espeeíaís, uma
para menores, para mulher, óutra. Vou candida
tar-me para carcereiro desta última. Pode ser

ou tá diffoil? � - - Ae placal de Sinalizaçio
já chegaram de Curitiba ou estão prä chegar.
Depois eu quero é ler (e ler mesmo, se não vai

ter!) elogloe e reconhecimentos aOB méritos das
autoridades responsáveis: Prefeito e Delegado de
Policia. Vamoll ver se quem tem misérias para
meter o pau tem também tutano para elogiar. Se
Dão tiver, vai ter comigo, o Fritz. mas sem "sgua
benta". - - - A_s aulas recomeçaram. Os olhos
do Fritz se enchem de doçura, emoção e ternu
ra ante essa nova geração que aí desponta, äla
cre, feliz-da vida que a Juventude, a adolescên
cia quer viver em plenitude, livros sob o sovaco;
emoção igual que sínto ao ver estudante deixar
a Biblioteca Municipal (já viu como tá agora?),
depois de suaa pesquisas. Eu creio em ti, moçada!
Arriba, moçada! que Jaraguá é nossa; nOS80 é San
ta Catarina; nosso é Brasil que o Presidente Mé
dici tá lá na Irente, bandeira desfraldada para a

\

estrangeirada se enroscar já de despeito de olho
na nOSS8 amazonial - -- _ Eu tau pra pedir que
escrevam, de alto gabarito, sobre a filosofia da
"comunicação"; esse negócio de berrar "era da

comuníeação" maa não ter difundido nenhuma "co

municação" pro dia 25-de-julho é uma sem-ver

gonhice; é bairrismo de barro; é Interesse de di
nheiro sem forma moral nem patriótica, nem eotsl
síma nenhuma! "Comunteação", ai! "era da co

municação", quá quA quA! - -- - A môça, re
visteca ao sovaco, andava lá pela Praça Ferro
viária, (lU a ouvia recitar baixinho: "Just now out
of the strange - Still dusk ... as strange, aI stilI ..•
A white moth flew. Wy am I grown 80 cold?" Fi·
lha: a branca mariposa voôu. Porque ficaste? E
ficaste tão fria? - - - Uma "fria", mail! que
"fria"! foi. em Jaraguá do Sul, o 25·de julho!

- Uma frialidade que nem a noitllda dos

"mágicos" de última hora no Salão Cristo Rei
conseguiu enfiar a sua mágica prá mode de '�ho
menagear" a data. Que mágica bêsta, seu! Mas is·
so já é farinha de outro laco! - - - E por fa
lar em farinha, de trigo, tá ruim. - 25-da· lulho,
a·a-a-i-i-i ii Chega! - AuI Wiederleh'n.

o que entrava o

progresso de Corupá
(Escreveu Ernuto Felipe Blunk)

O Telefone, indispensável meio de comunica

ção, é uma dlls prioridade8 que lalta para impulsio
nar o progrelso do Municipio de Corupá. Enquanto
Municipios visinhos efetuam transações comerciail
através do sistema "DD". Nós Corupaensep estamos

marginalizados, com o arcaico, ob!!oleto e contra

producenta Siltema da Manivela. Em poucas pala
vras estamos atrazados a maie de uma centena
de an6S ou para nós o sistema não evoluiu.

Mesmo com a "manivela", é um sacri.f(oio.con
seguir-se entrar para0 quadro de assi<!lantei! da "00·
TESC". Há in_umeros interessados porêm o listsma é
dificultolo e demorado. Alega se que a atual central
não comporta mais aparêlhos

Hoje contamos com 10 (dez) aparêlhos -e uma

Çentral Telefônica que deixa muito a desejar. Quer
em matllrial técnico e humano. Isto porque ditpomoa
de apenas Uma tillefonista, a qual deve desempenhar
as funçõel de : telefonilta, Recepcionista e fazer o
serviço externo. dentro do rigoroso horário das 8,00
ae 12,00 e da8 14.00 as 18,00 horas.
Sem falardas dificuldadesque passam o Comércio

industria local, citam08 o problema da Casa de SaÚ·
de Maternidade "São Francisco". Este nosocômio por
incrivel que pareça possue dois aparêlhos: O primei·
ro 8Ó para efetuar a chamada para a Central e o

segundo somente para falar, e ali quantas vida8 cor

rem perigo, quando bá necel8idade da presença do
ane8tesista l1e Jaraguá do Sul.

Não queremol com este artigo desmerecer a

atuação da COTESC, ma8 lim que n08SO apêlo che

gue até nOll808 Governantee, lembrando !lue Corupi
TAMB�M � SANTA QATARINA E TÁMB�M �
UMA O�LULA DESTE BRASIL GIGANTE.

Irmãoslnho, a coisa maís simplória,maia cömo
da e acomcdatícía (ai! que vocabulo machão, hein?)
- a coíse mail simples é - criticar, meter a

lenha. Mas, por maís ingênuo e contagioso que seja
o leitor, êlé vai perceber desde logo se se trata Oll

"mania", "recalque", "complexo" de quem escre

ve, a registrar que se critica tudo o que SE' dei
xa de fazer psra omitir e cobrir com "0 monopó
lio do silêncio", tudo o que ae faz. Um cara, assím,
na imprensa, eltá a merecer, com urgêncis, de

um dívan de psicólogo ou mesmo de psiquiatra.
Deixa prá lá que a coisa vai Ieder logo. - Pois

é, "o dia 25 de julho" paesou em brancas nuvens

por estas colonizada. e colonizadoras bandas
de levas ímigratõríaa de ímígrantes de ôntem.
Pois é por isso que hoje, com licença, me sínto
bem em colaborar em "Correio do Povo", de Jara
guá do Sul: o semanário tomou-se de brios em

últimos días e lançou uma Edição Especial 25 de

julho que está a canalizar psra a direção cumpri
mentes de todos 08 escalões municipais e eatadu

aís, daqui e de Iora. So as mensagens. dos nOS808

tndustrteís valem figurar numa antologia de estéti
ea e de ética. E depois ainda dizem que "Imprensa
do interior" é provícíanísmo. O que maís estimula
e conforta: Correio do Povo' não andou catando
"anunoíos' para ganhar um dinheirinho; mas ale·
receu seu gabsrito intelectual para mostrar o que
somos! Isto basta. A Edição Especial entra na hís-

.
tória da Imprensa de Jaraguá do Sul. Parabéns!
A mim também, que também meto a minha colher
zinha pela aí. - - - Pedro Colin, p deputado,
Iederal, falou grosso. Gostei. Gostamos. Nada Ieí

to, sem auxílios estadual e federal Prefeitura -

não tem recursos. Todos os municípios apelam
ao estado. à federação. Nós tambem apelamos.
Porqu� o gurizinho de ô'ntem que era o jaraguá
do·sul, é hoje marmanjo. de barba na cara, que já
nio aguenta as calças curtas dtl ôntem. - - - O

Strebe, olhando sériamente o novo "meio ambien
te" que pintou e rebocou seu gabinete mais 'OU

,tro, separado, para o João Lúcio. o Vice, deve
e8tar a meditar. "isto aqui" eu já bot'li em o dem;
e e§te DOVI} ambiente vai se irradiar daqui por
todo o município, porque assim o quer Jaraguá
do SuI! "Muito bem! A propósito, a Mensagem Qfi·
cial d08 dois Governadores, Prefeito e Vice, nas
páginal do dia·25-Edição Especial do "Correio do
Povo" - vale por um documento de firmeza, hu
mildlide e liecillão. Acrescentamos a ela a outra

Mensagem, do· José Carlos Neves, o Presidente,
da Câmara, sóbrLi' incisiva, - e teremos, DOS

dois ,Poderes coligados, o que Jaraguá 'do Sul é:
uma conjugação de esforços e de decilão que
não há quem segura mahl esta terra ab�nçoada,
bela e bôa. Morou? - -

- Bnquanto o Strebe,
o Prefeito, aquecI! a cuca prá mode de onde ar

ranjar verbas e mais dinheirinhos tão necelsáriol
à situação mixuruca da renda orçamentária. aque
le Abadala, o J. J, do Cimento "Portland", afa
nou apenasmente 650 milhões (!) de impostos que
nlJ,o pagou e - sumiu. Que rombo mais bem "ci

mentado". hein? Só uma trolhazinha desse "cimen
to" cá prall cofret:! jaraguaensee, e seria tudo uma

Carmen" Roweder, 256.00, Celso Angelo Alquini,
256,00. Celso Hermes UJrlch, 640.00. Cesar MOdcyr
Silva, 256.00. Chllrles Vitória Crislelli. ã84,OO, CIo·
vis Luis Piccoli, 256.00. Dalbegio Elisio, 266.00,
Dorcino Pedron, 256.00. Doroti BlIrato. 256,00, Edel·
berto Schwanz, 256,00. Ed�on ZIelsdorf, 256.00,
Egon Kuhn, 384.00, Eli da SIlva. 640,00, Elvira Lu·

çoli, 384,00. Erneslina Nunes. 256,00. Evaldo Darcy
Ehlke, 256,00, Fernando Luiz Nicoluzzi, 1584,00,
fran.:isco Ricardo Taranlo, 266,00, Gilberto Picco

I!, 640.00, Gilson Gonzaga dos SanIos, 384,00, He
lena Mari!llela Franzner, 1584,00. Helgil Kelbert, 256,00,
Herlini José Gomes, z56,00, HiláriO t'avanello, 384,00,
Irani Marilla Krause, 384,00, Iria de Toffol, 384,011,
JQão José Nunes, 256,00. José Rl'nato de Araujo,
D84.00, José Ricardo Hllckbarlh. 256,00, José W�i

dner, 256,00, lurema Sbördelatli, 256.00, L�onidil

Freiberger, 256,00, Lucimar Palmira Leier, 646,00,
Marcos Henrique Sohn, 256,00. Marcos Hilário Zim

mermann, 266.00, Milria das Gr. Maçaneilo, ã84.00,
Maria de L. Possamai, 640,00, Maria aliar!, 266,00
Maria Terninha Papp. 266,00, Mário.José Pamplona,
256,00, Mário Rober o Walter, 256,00. Marlene Pas

qualli. 384.00, Moacir Joél Pereirll, 384.00, Natalino
Menel, 266.00. Neumar ,Luiz Marfins. 384,00. Nilso
Marcelino Dana 384,00, Nilton J. D. de Angelo,
384.00, Odete Ewald 266.0U, adele Semientckoski,
.ã84,00. Osmar Barg Koehler, 384,00, Osol Müller

Junior, 256,OU, Olvaldo Ewald. Filho, 256,00, Paulo
Roberto Vieira, 256,00. Pedro Anacleto Garcia, 256.00,
RODerto Braz Nunes, 384,00, Rolf Radtke, 25600,
Rudiberto Jacobi. ã84.00, Sebastião, S:ähelin, 266.00.
Sueli 'Wunderlich, 256,00, Teofones Bago, 266.00.
V"ldésia E Piccoli, 384,00, VIIIdir Conti 256.00,
Valdir Roberli, 256.00, Villmor Berri, 256,00, Vanir
A. Giovilnclla, 640.00,Wilsoo H. de Oliveira, 266,00,
Wilson José Walzko, 266,00. Zélio Rückert, 640,00,
Zenaide Ceciliil MlInfrini, 324,00.

.

Total Cr$ 34.500,00
Jarllguá do Sul, 10 de julho de 1973

Coniiniio
Preside.te, Aristides Manoel Gonçllives

, .

Povo daseovolvido á Povo Limpo
Ajude a.limpesa da cidade

utilizando os coletores de liXo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Atenção! �----------------------------------------------..--NOTICIAS LEGISLATIVAS
Deputado Octacilio Pedro Ramos

esteve com o Governador
Apesar do recesso parlamentar, o Depurado Ocre

ctlio Pedro Ramos, connnua mantendo intensa ativi
dade poillica e edrnlnlstrenva em favor da região
que representa na Assembléia Legislativa. Ainda sex
Ia feira última, dia 27 do corrente, o Deputado Octa
ellío Pedro Ramos éra recebido em audiência espe
ctel pelo ilustre Governador Colombo Machado Sal
les, oportunidade em que vários assuntos ligado ao

tnterêsse da região foram amplamente revistos. No
plano politico, segundo o parlamentar, a conversa

girou em torno dos resultados alcançados por oca
sião da recente reunilio dos Presidentes de Direlórios
Municipais da ARENA em Florianópolis� cporruntde
de em que laraJuiÍ do Sul se íez representar erravéz Motorista, nãoii pessoa do sr. Eugê.io Vitor Schmöckel, Presiden
te do Diretório Municipal da ARENA. lá na esfera
edmtntstretíva, o Deputado Octecllío Pedro Ramos.
tratou com o Governador do Estado do eceleremen
lo de vlÍrias tntcreuvas governamentais em favor de
sua região eleitoral, deetaeendo-se à ampliação do
Grupo Escolar Terese Ramos e a consrruçêo do pré Carro uma arma. �O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!�O'!!!!!!O'!!!!!!.....O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!_O'!!!!!!.....O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!.....dio da Escola Isolada de Rio Corrêes, sediados no

p.1unicfpio de Corupá, bem assim à construção de
ptédios pera a8 Escolas Isoladas de Braço Ribeirão
Cavalo, laraguá-84 e Braetnho do Sul, esta última A vítima podesediada DO Munielpio de Schroeder. Conforme nos
adiantou o parlamentar, à Secretaria da Educação
através expediente datado de 20 7 1973, solicitou 110

Secretário da f'ezende o empenho de CrS 60.000.00
pára ampliação do G. E. Tereza Rllmos e Cr$ 21.820,00
per cäpne, destínedo à construção das quatro (4)
escolas i30ladas acima referidas, Outro problema en.' .....-----'---...
focado DO mencionado encontro foi o andamento dee ClllpáD�a de Edaaçil
obras da SC 80, atualmente em rflimo acelerado de Clvln
implantação e cujo asfalt!lmento total do trecho lere
gUIÍ do Sul BR-l01, velha aspirllção de IIHllguá do
Sul não deixou de ser analisado detidamente. Da
mesma forma, o Deputado Octaclllo Pedro Ramos
Dlio deixou de focalizar o problema ligado ec-cerro

tanque para o Corpo de Bombeiros Voluntário. de
làragulÍ do Sul, e. cuja doação por parte do Govêr
DO do Estado tem no noíso represeutenre seu gren- Ide defensor.

Ação Social recebe a 1.a parcela
do auxilio concedido pelo

. Govêrno doEstado

-

Luiz Carlos B r a v o
lançou no ultimo fim de I

semana, perto da jaula
da hiena, no Jardim
Zool61ico do Rio, seu

livro, "O ARQUIVO DA
HYENA", onde ele ga
rante estão todas as

Indústria, Comércio e Agricultura boas piadas do mundo,
CGCIMF n." 84.430636/001 impressas em cartolina

Asseinbléia
.

Geral Extraordinária e classificadas para a

organização de um ar-
Edital de Convocação quivo.

Pelo presente, ficam convidados os senhores "Meu livro é dedica-
IIcioni�tas! a ,com�arecrrem à .Assembléia Geral Ex- do a uma hiena queIraordmarlll: a realízer- se ao dte 26 de ag.osto do co.r· me manteve acord dorente aDO, as nove horas, na séde socllil em RIO .

a

do Cirro km 14, "este município de laraguá do Sul, toda ur:na nOlte com
afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dill: suas nzadas, durante �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

1.. - Aumento do Capital Social de CrS um safári que fiz na ....._O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!__O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!__O'!!!!!!-'.....O'!!!!!!"""'O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!O'!!!!!!!!!!!"'!!
675.000,00 p�ra CrS 1.080.000,00 com o IIprovei!i1men .Moca em 1969. Apesarlo dos segulDtes recursos: a) Fundo de Correçao Mo di' t 'dlária Cr$ 195778,36; b) Reserva p/ Manutenção do e e � er uma Vl. � que
Capital de Giro Cr$ 46.719,43; c) Reserva Especilll podena ser olassificada-,
CrS 162.602,21; como não muito boa,

2." - Alteração do arligo 2.' dos Estatutos 050- a bichinha deu gostosas
ciais;

.. A'

•

gargalhadas a noite in·
3.· - Assunlos de IDttteSIe SOCial. .

N- d'
.

'

larlfuá do Sul, 18 de julho de 1973 . telra.. ao po la O�Vlr
Bdeltraut Blluer Gumz, Diretora Presidente as pladas que motiva·

CPF n.O 066670969 ram tanta alegria, mas

me parecerâm muito
boas, pelo resultado ob·
tido".
O livro já se enoon·

tra à venda em todas
as livrarias e_ não deve
faltar na biblioteca de
poli t i c o s, engraxates,
barbeiros, conferencistJas
humoristas, cômicos e

palhaços em geral.

Negócio de Ocasião.
Vende-se um Bar e

QuintaDda c/sólida e DU·
merosa freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria ne Balneário'
de Barra Velha.

.

Vende·se por motivos
de doença,
Informações n/redaçlio.

faça do seu'

ser você.

O hasteamemo da
Bandeira e o cante
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semaRiI, em todos
os estabelecimentos
de qualqaer grãu de
ensino, públiCOS ou

perttcularce.

Informaçlio prestllda à nossa reportagem pelo
Deputado Octacilio Pedro Ramol, n08 dá conta "de
que 'Da audiência com o Exmo Sr. Governador, foi
liberado o pagamento da 1." parcela do auxilio con
cedido à Açíio ôoctal de larllguá do Sul, no mon
tente de CrS 16.000,00 conforme proceaso Dr. SEF·
4638 e destlnado à introdução de melhorsmenroe nes

ta soctedede assistencial de nossa cidade. O saldo
do auxilio concedido pelo' Governador do Estado,
também no valor de_CrS 16.000,00 será pago ainda
Ílo correnre exercíeto nnllDceiro. O cheque nominal
sob Dr. ars.ore pera pagamento desta 1." parcela foi
trazido em mãos pelo Deputado Octecllío Pedro Ra·
mos e entregue ao Coordenador da' Ação Social.

Bravo Lança
Livro na Jaula
da Hiena

Gumz Irmãos S.-A.

Dp. Reinoldo lIupa.:1
II ADTOGADO .11'

Esoritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

U ELETROMOTORES JARAGUÃ S.A.
Recrutamento de Pessoal para (scritório

Em Iase da expansão dá fábrica 1 e, nova fábrica 2, necessitamo.
de elementos com prática de escritório (setores de CONTABILIDA
DE. ESCRITURADOR DE LIVROS FISCAIS, CUSTOS, CADASTRO
PATRIMONIAL, VENDAS, CR�DlTO E COBRANÇA).

OFERECEMOS. Salário de 500,00 à 1500,00 meneais
.

Assistência médico/deDtária e hospitalar
Os eandldatos deverão epresenter-ae no Setor de Recrutamento e

Seleção de Pessoal da empresa, no horário das 8,00 à8 12,00 e das
14,00 às 17,30 horas diariamente e a08 sabados das 8,00 às 11,30 horas.

..--------------------------------........,..----------..

em geral, especialmente
Gaitas. e Acordeões

Completo sornmento com 8 a t-20 baixos
-Bandoneons

Pianos: «Fritz Dobbert..
\ Grande Variedade de modelos

. Harmônios "Bohn»
ORGÄOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e. Amplificadores
Instrumeetos para Orquestras. Bandas e

COllljuntos Modernos:
VioliDOS - Violões - Bendolíns e Banjos
Flautas - Clarinetà. - Pistons' - Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias completas
PaDdeiros - Chocalhos - Mareces e Afuchês

Métodos - Cordas e Pelhetse
lnstrumentos »t Fanfarra.: Bombos - Tambores - Pretos e Cornetas
para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran'
geiros: Violinos, Flautlls e Clarinetas, rlpo cBoehm:t, Pistons, Trombones
e Saxofones. bem como Bocais e ßoqutlhes estrangeiras.

Para maiores Informações, consultem a

EXPEDIÇÃO "LYRA" MUSICAL DE 'PAUtO KOBS
Rua lorie Lacerda, 242 - Calxe Postal, 39

São Bento do Sul Santa Catarina

Acompanhando o progresso de Jaraguá do Sul
"

a

V A
o

passou a emitir paasagens nacionais e internacionais, díre
tamente da Pérola do Vale do Itapocü, para maior facilidade
de sua distinta clientela.

.

Passou a emitir, também, conhecimentos de
encomendas e cargas.

VARIG Mal.' Deodoro, 122/130 -_ Fone 2023
Jaraguá do Sul - SC

VARIG·Viaje VARIG VARIG

COMPRA·SE

qualquer quantidade de imbauva e ga

rapuvu, aos melhores preços.

Ind. e Com. Sctimitt S. A.

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Requerimentos Despachados Pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul 'I'erplan Terraplenagem Ltda, requer Alvará

A Vista da Informação como Requer de licença, Hilbert Rowe. requer licença pl esta
belecer se como carpinteiro autônomo, João dos

Antônio ROSB. requer vistoria e habite-se, Ot8- Anjoll. tendo se estabelecido em data de 01 de abrll

,ia Vailatt], requer licença para construir um muro de 1973 como o ramo de comércio ambulante de

am frente sua propriedade, João V, da Costa, re- frutas verduras e cereais de modo em geral, Vil

quer licença pua construir uma area de 20 m2 ane- mar Spésia, requer licença para estabelecer-se

X8 a sua residenoia, Antônio B. Vieirs, requer lioen- como pedreiro autônomo, Lindo Vagner, requer li "Sugere a aquisição pelo Govêrno do Esta-

98 e alinhamento para construir uma easa restden- cença para estabelecer se com ramo de Bepresen- do para doação ao Corpo de Bombeiros Vo-

eíal, Antônio Zanivan, requer licença para construir tante autOnomo, Egon Drews, requer Alvará de li lunrérlos de Jaraguá do Sul, de um caminhão

uma casa residencial, Célio Maes, requer lioenea pa- cença como motorista autônomo, Paulo Jagelski, especial e outros equipamentos.

ra construir uma casa residencial, Taroisíe Schappe, requer Iíeença pI estabelecer-se com o ramo de I. Relatório

requer lícença p/ construir uma casa residencial, Oarpíntsría e prestação de serviços em regime de De autoria do Bxcelennsstmo Senhor Deputado
Hilário Baratte, sendo proprietãrio de um imóvel empreitaria ou por hora, Com. e Repr. União Ltda, Luiz Henrique da Silveira, é a Indicação n." 80/73,
sito a Av. -Mal. Deodoro, requer por certidão de requer Alvará de Licença e Localização, Norbar- que sugere o encaminhamento ao Excelectíeaímo ôe

que este imôvel estã sujeito a desapropriação, Gel- to K E. BAADE requer Alvará de Licença p/ es- nhor Governador do Estado, da proproslção que vi
trudes Rosa, requer licença para construir um rau- tabslecer-ae como Carpinteiro .autônomo, José Li- sa a aquisição pare doação ao Corpo de Bombeiros
cho de madeira, Bebtdas Max Wiihelm S/A, requer no Krause, requer licença para estabelecer-se com Voluntários de Jaraguá do Sul, o seguinte equtpamen
aprovação do projeto de um depósito, Gunther BOBS, o ramo de conserto de móveis e estofados, Baum- to: um caminhão especiel para bombeiros, equipado
requer vistoria e habue-se, Nelson Murara. requer garten Tipografi� Papelaria Ltda, ��que� autoriza-

com morobombe, esguichos, mangueiras. engates rá
licença para construir uma caia residencial, Mizael çao para o lunclOnament� de sua Iílíal, síta na RUII pidos, mengotes para captação d'égue, sirenes, faróis
Giacomazzi, requer vistoria e habile lIe, Heinz Voelz, Mal. I?eodoro, Cesar Pereira Alves, reque·r alvará -gtratértoe, etc...

.

requer vistoria e habite-se, Luiz R Bueno Fagun- de LICença para. �stabelec.er-se com o r�mo de A Indicação nos termos em que vem redigida.
des, requer alinhamento de ineio fio de seu imóvel, prestação de servrços, .téCDlCO. em eletrecídade e preenche integralmente aos requisitos· do artigo 150,
Alvino Sadzinski, requer licença para construir uma ,:enda de peças eletronlcas, Eribsrto Bo�o, requer do Regimento Interno.
casa residencial, Ardemiro Dalladcna, requer Iicsn Iicença para estabelecer:se com o ra�o ue ?ar.r.s. Avocamos a presente Indicação, para fornecer o

ça para construir uma 0818 residencíal. Oaleados �.aura?;�e e Hotel, ASSOClaçã? Becreatíva MlChtgan Relatório, pelo fato de em 30 de junho de 1971. ter

Nascimento Ltd a, requer alinhamento e nivelamen- Armí", requer Alvará ,de Licença. mos sido autor de urna Indicação de número 192/71,
to psra colocação de meio fio em SU8 propriedade, Ao Diretor do D. F. _ Fornecer Declaração que trazia como ementa, o seguinte teor:

'

Edith Radunz, requer licença para construir uma • V d C d B V
casa residencial, Arthur Fachini, requer .iataria e Baseado nos Documentos' Apresentados

• isan o equipar o orpo e ombeiros o
.

luntários, de Ji:sraguá do Sul, com um caminhão ran-

habite-se, Dair Alfsu Bago, requer vistoria e habi- Otilia Tecilla, Felix Schwirkoski. Domingos que". .

te se Osmar José VailaUi, requer alinhamento p/ Ptaz, Ricardo Horstmann, requerem por certidão Esta Indicação tramitou pela Assembléia Legis-
oolooação de meio fio em sua propriedade nas ruas de que exercem atividades agrfcoills neste Muni- ·Ialiva passando p�la
16 e 181, Marisol S/A. Ind. do Vestl1ârio. re- clpio, Walter Hobbel, requer por certidão de que Publicação de 30/6/71 a 30/6/71
quer licença p/ oonstruir provisoriamente em terre- o requerente exei'ce atividades agrlcolas neste Mu- ·Justiça de 30/6/71 a 22/7/7t
DO de sua propriedade sito a Rua C.l. Pcoe. Go- nicfpio. Aprovado na Sessão de 28/7/71_.
IDes um ranoho de madeira, Brandenburg & Cia, Como Requer Providenciilda sm 30/7/71.
requer licença para construir úma ampliação efazer A

•

d fi O 2 o d 8/8/7 ..

uma reforma em sua iodustria, Alidor Gobbi, requer Ingeborg Mathias, requer Alvará de Licença Iraves o o cio n.O 1 4". e t I, o ",e-

"storia e habite·lle, Hains Glledke, requer Iicenç3 be� como certidão do inicio de 8uas atiYidades de nhor Governador assiDou O recebimeDto.
.

I W I
.

B .

costureira.
' Corno se deseja, a presente Indicação de n.·

para construir uma casa resldencia, a demlro au- 80/73, tem a mesma finalidade e objelivos que a ln-
lDann, requer licença para construir uma casa re- Averba'se a Baixa dicação de n.o 192/71, de nossa aUloria, aprovada hlÍ
sidenoial, Erig IUner, requer vistoria e habite· Ie, nr dOI·s anos nesl- Casa.
C·ld Sb'

..

h b·' C MáriO "isznieski, requer baixa como carpin- u

lOca url, requer \Plslorla e a he-se, om· e.
Ô O H S Contudo, II proposição representa interesse da

lnd. Schmidt S/A, requlc'r alinhamenlo de sua pro
telro aut nomo, linda ort chmidt, tEndo encer-

prierlade sito a Rua 7, Toribio A. Elísio, requer li- rado suas ativIdades, requer baixa de seus impos. Região.
.

cen�a para construir uma mei_ água sito 8 Rua 36. tos, Horst Sporrer, requer baixii de suas ati't'idades, II. Parecer

Eugênio Ferreira, requer lioença para construir um Francisco F. Fischer, requer baix'l dos impostos A presente Indicação, alem do aspecto regimen

rancho nos fundos de seu terreno. Daniel Schewins de 8U8S atiYidades contábeis, Pedro Schmidt, tendo tlll, que Vli'ftI re.vestidll, não fere dispo�iliv08 legais e

ki, requer licença para constluir uma casa reaiden. encerrado suas atividades no ramo de fábrica de constilucionais.
.

cial, Rodolfo Wackerhagem, requer licença para com· aguardente, requer baixa, Roniy;aldo Hoffmann, ftl· Somos, assim, pela lIceilação da matéria.

Iruir um puchado n08 fundos dI! Bua residencia, quer cancelamento do Alvará de licença, Milton Sala dali Comissões, em 26 de junho de' 1973

Adolar Gumz. requer ,istoria e habite- se, Benedi- Maiochi, tendo suas atividades como contador au- Depulado Octacílio Pedro Ramos, Relator

to Ronchi. requer licença para construir uma casa
tÔnomo requer a respectiva baixa, Maria Pereira,

residenoial, Marci�ulo Mathedi, requer licença para requer baixa do Alvará de licença como costurei

conltruir uma casa residencial, Anselmo SabeI, r8� ra autôno.mo.

quer licença parti construir �ma casa residenciah
TribraMii Ltda., requer licença para con8,ruir um

rancho e modificar 88 paredes de uma estufa já exill

tente, Wilmar Witkosky, requer vistoria e habite-se,
Ewaldo Boss, requer vistoria a habite se, Ernesto

Mayer, requer lic�UQa e alinhamonto para construir
uma cssa residencial, Afonso Paternolli, requer li
cança para construir uma oasa residencial de madei
ra, Getúlio N. N. Lenzi requer licença para a am

pliação de comércio de sua propriedade; Construto
ra Imool Ltda, requer licenQ8 para reformar o pré
dio, sito na Rua Proc, Goro'!!!! esq. Rua Domingos
da No'e, Eletromotores Jarsguá S/A., requer liceu·
ça para construir uma ampliação em um pavilhão
destinado a expedição.

CERTIFIQUE-SE
Wilmar Celso Rubini, requer por certidão de

qlle pCllderá oonslruir um "Pôsto de Serviços", com

\Penda d� derivados dA PelrólAo em terreno localizado
na esquina das Ruas Waller Marquardt com a 25 de

Julho, Aniceto Pedrotti, requer uma oertidão negati
ta, Hilbert Rowe, requer uma certidão negativa, Fran
oiaco Dalprã requer por certidão sÍ o regen�e j' exer
C811 ati,idades industriais e ou/ comerciaill, Antônio
Zimmermann, requer uma cerlidão de o o n s t ru ç ia;
Vilmar Spézia. requer por C8t tidão de que exerce a

profissão de pedreiro autônomo, Adolfo Bartei, requer
uma certidão nersti'B, Norberto S Emmendoel fer,
·requer por certictão si o requerente é ou não devedor
a Fazenda Municipal, Sebila N. Emmendoerfer. requer
porcertidão si a requerente é ou não devedor a Fazen
da Municipal, Alfredo e Inês O. Gnenter, reque
rem por certidão si Oll reqaerentes são ou não de·

'lldorei a Fazenda Municipal, José de Souza, re·

quer uma oertidão !le construQão, Egoo Drews, re
quer por oertidão de qae exerce a profiQão de mo

torista autônomo, Norberto 1:. E. BAADE, requer
lIor certidão de que exerce a proflção de carpinlei
ro aUlônomo, Solma Danker. requer por lIertidão do

_8epultamento da Sra. Emma Catharina BrullDs Kus

ner, Erminio RORa, requer por cerlidão si deve ou

não a Fazenda Munioipal, Pradi Auto PeQ88, requer
u.a oertidão negatiu, Sidônia Zilz Gielow' requer
Por certidão da daI. em qus recomeçou sua ativi

.daa oomerciais. Milton Maiochi, tendo encerrado
IUU atividades como cóntador autônomo, requer
lima certidão da baixa.

Eugenio Strebe,· Prefeito MUllicipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Gatàrina. no uso e eXllr

cicio de suas atribuições, R E S O L V E:
Designar, Gerhard Sa8se. ocupante do cargo

de Tratorista, Padrão 8-2, do Quadro Único do Mu- Parlicipando de reunião com alros próceres po

nicipio, para responder interinamento pelo cargo Uticos da ARENA do Municfpio de Campo Alegre,
de Fiscal, vago em virtude da apõsentadoria de o· Deputado Octacilio Pedro Ramos recebeu solicilll:'
seu titular Henrique Jacobi, percebendo uma gra-) ção em Campo Alegre, de um (1) bllnheiro carrapa·

tificação de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) mensllis. tecida àestinado à âlellder os criadores daquéla re-

Comunique-se, Registre-se e Publique-se giâo que, segundo levantllmenlo possuem cerca de

Jaraguá do Sul. 31 de julho de 1973 16.000 cabeças de _gado bovino. -O problema confor�

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal me nos adianlou () parlamentar já foi levado à COD

sideração do iluslre Secretário da Aa-ricultura, Dr.
Glauco Olinller, que se comprometeu estudar a via

,c=================�=====;; bilidllde de sua construção, lIeixando porém antrver
na palestra· manlida com o Deputado Octacilio Pedro
Ramos que grelDdes seriam as possibilidades de sua

concretização.

Estado de Santa Oatarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
CONSEDA·SE

o
Altera-se

Viação Canarinho Ltda, requer alteração da
razão social de Coletivo Ouro e Prata·Lt p/ Vili

ção Canarinho Ltda.

Deferido
o ,

Wastasia Spézia, requer licença para construir
um mausoléo duplo na sepultura de Mário Spé
zia. Tharcicio de Oliyeira Motta, requer licença
para conlltruir um mau80léo duplo na sepultura de
lzaura R. Motta.

Jaraguá do Sul, 23 de julho d8 1973.

Portaria n. 30/73

OH. fHllOEL SCHACHT
ADVOGADO I AUDITOR

Civil, Comercial, Criminal, Adminis·
trativo e trabalho:
Com diversos cursoa de especializa

ção .m CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumenau, e

cidades circunvizinhas.
Escritóriol Avenida Mal: Oeodaro,406

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

- 1.0 andar - apt.o 203
JARAGUA DO SUL - Santa Clitarina

Deputado bota pingos nos ís
o deputado Octacílto Ramos foi designado re

lator da Indicação n." 80/73, que entes do recesso

perlemenrer tramitou pela Assembléia Legtslenva. Ti
nha por objetivo a indicação sugerir ao Govêroo do
Estado a doação ao Corpo de Bombeiros Volunté
rios de JaragulÍ do Sul, de um caminhão especial e

outros equtpemenos, motivo de providencia, em épo
ca anterior, pelo deputado relator. Por ser de Interes
se da grende comunidade leraguaense, rrenscrevemoa
o parecer dado pelo deputado Arenísre, que é do se

guinte teor:

Indicação n.O 80/73

Mobili*rio para a Escola Básica
Prof. Heleodoro Borges

Ern palrstrll com li nossa reporlagem, o Depu
tado OClacilio Pedro Rilm05 adiantou que o mobililÍ
rio' pilra as déz (10) salas de lIula da Escola Básica
Prof. Heleodoro Borres deverão chegar denlro doa
próximos dias, adquiridos que foram pelo Estado de
Santa Catllrina junto a firma espeCializada da cidade
de Mlfra. Os móveis de gál>inetes e biblioteca che.
garão posleriormente. tenao em vista, tralar-se de
outra firma fornecedora, A informação foi obtida pe
lo Deputado Octllcilio Pedro Ramos após ·audiência
com o Secrelário da Educação Dr. Paulo Henrique
Biasi ocorrida em dias da semano passada.

Banheiro-Carrapatecida
para Campo Alegre

Firma Gosch ganha
Concorrência Pública do Estado

A Iradicional firma jdraguaense, Indústria de
Calçados Gosch Irmãos S/A., acaba de vencer con

corrência pública para fornecimento a policia Miliiar
de :SaDta Catarina, de 5.000 pares de botas· e 1.200
pares de botinas, num monlallIe em cruzeiros da
ordern de aproximadamenle Cr$ 400000,00. A

.

infor
mação foi prestada pelo Depullldo Octacilio Pedro
Ramos que acompanhou II tramitação da menciona
da concorrência públicit por delegação da indúslrià
jaraguaense.

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

(LIta)
ocorrido no dia 24 de julho de 1973, quan.

do contava 79 anos, 5 meses e 22 dias.
A extinta era viúva de Leopoldo Mahnke

e mãe de oinco filhos, dos quais dois são fale.
cidos - Walter e Heinz, de saudosa memória,Decreto N. 270/73 deixando ainda 1 filho, 2 noras, 2 filhas, 2 gen.

Abre crédito 8uplementar. ros, 12 netos e 4 binetos.
EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal Por' este intermédio agradecemos ao HOl-

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no pital e Materaidade Jaraguã e seu corpo de en-
UIO e exercício de SUBI atribuições: fermeiras pelo bom atendimento, ao dr. Alexan.

(sa Série A) Decreta: der Otsa que por longos ano. fora o seu médio
Adelberto Hellmana, Arostinho Zímmermanu- Art. 1.0 _ Ficam BupleDlentadaa por conta co� aos abnegados drs, João BiroD,. dr. Paulo

Albino Rosá, Affrio Luiz Colombi, Altemir OalHna. do excelSo de arrecadação. do corrente exercício, Wlens e dr. Atomos Benigno Galastn, pelos va.Ambrósio Pedrioi, Arlindo Paulo Getatl, Cosme Cer ai leguinteil dotações do orçamento vigente: liosos serviços prestados, às incansáveis tefonia-los Merisio, Daniel Camilo ßuchtnger, Danllo Nienov, d' A A •

d C d J
ä

d SDarci Pedro Fritzen, Delalma Luiz Turra, Deomir 3130 11/08 1.500;00 �s a genoia a otes� e ara,g.ua o ul,
Muraro, Edemar Antonio Anholero, Elci Dallego, enio 3120 06/21 500.00 as Senhoras d� Congregação Evangélica Lutera,
Euclides Ullmann, Ildefonso Daleeglo, Iaadtr Anro 3120 08/23 2.000.00 na da qual fazia parte, .aos que enviaram florea,nio Saotacatarioa, João Heerdt, Jorge Nivaldo Fel- �1:g .11�26 7.000.00

coroas, oartões e .elegramsa de pesar, aos pa-dheus, José Osni Cesterl, José Vilmar Zimmermann, 311 ,�:/2J 5000,gg rentes vizinhos e amigos e a todas as pessoalLauro Leonardo Schmill, Leonir José Bogo, Leober- 1 1 5 500, di� t
.

di t t nf rtto Korrnano, Leôncio Ribeiro de �ouza. Luiz Fischer, 414829/88 1.500,00 que re a ou in tre amen e nos co o aram
Marcos Cestari Mercos Maestri Mauri Luiz FritzeD 3120 09/95 1.000,00 durante o doloroso transe;

.

Mflson José da' Cunha Souza, 'Moacir Fllchini, Nil.' 313011/117 1.000,00 Um agradecimento especial pelos prestimos
Ion Esser, Odílson �ar108 Colombl, Olavo Trindade :1�0 b2/1� L O 2ggg,gg espirituais ao Rev. Pastor Egberto SchwansCaneppele, Paulo Eiol �roerz. Paulo Osv�ldo Llmean, ,.11305 G7r/·1'6IP. . � 2 3.

00'00 e ao Rev. Pastor Hariberto Gutknecht pe-Pdulo RoberIO Hortz Víerne, Renato KleID, Valdemar '* .. ... 6,
1 1 . f d

.

Ierid
'

Debatln, Vitorino Cerpenedo, Wilmar BliCk, Wilmdr 312008/156 3.000,00 as. �a a.vras, con. orta or!ls pro. err as na
Kuhnen, Wilson Dírksen, 3aO 06/175 500,00 residêneia e a beira do tumulo.

3130 �/223 23000,00 Jaraguá do Sul, Julho de 1973312008/242 10.000,00 Agradecem os enlutados:3130 11/2�5 15000,00 W'll M h k f íli H
.

L413028/253 10.000.00 .

I 1. a n e e
. �ml Ia. .

enrique ucas e

812008/271 2.000,00 família. Vva. Cecília Erschmg Mahnke e fa·
3130 11/27� 4000,00 mília e Hilário Baratto e família.
TOT A L Cr$ 93100.00 ---

.

. :!""'"-------------------
Art. 2.' - Este decrete- entrará em .igor

na d s ta de !ua publicação, refogadas as disposi-
çõea em contrário. o

Paläeic de Prefeitura Municipal de Jara
gui do Sul, aOB 31 dill do mea de julho de 1973.

EugeniQ Strebe, Prefeito Municipal
Esta diretoria de Expediente, Educação

e Assilltenoia' 80cial, foi publteauo o presente de
creto aOI 31 di811 do me. de julho de 1973.

Waldemiro BarteI, Diretor

r-'_�'_'�������-'
,. Clínica de·Ortopedia e Fraturas ,Cobrança de

Adelar Luiz Peripolli, Aldino AloIsio Back, Amauri l) Hospital São José de Jaraguá do Sul i)..
.

.' .'Carlos Ullmann. Ambrósio José Dalcegio, Augu!ltinho

A tSchappo, l:Sernardo Bonomini, Canlsio Simão Bren D N· BI·· sSlna urasUIOO, Elói Orlindo UrDau. Evarisro KuhnllD, Pideles

J r.. ISO a slnl i'HellmaDn, Fra nc i s c o C o 10m b i, Frucisco Valdir
Hillesheim, FrllDquinho João Maesrri, Henrique Rech CRMSC 975 Informamos aos nosa08 dJ.-

. Joiio Leid�mer, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Jorae .

j tintos leitores que j' estamg.
.. Médico especialista com curso de dois anos no Hospi�al efetuando a cobrança e aSllna-Nori Marmill. Joêé Alonso Weber, José Antônio

r
tura anual do "Correio do Po-Fuchs, José Inácio Penz. L!Jiz Carlol Zucco, Mariano dos Servidores do Estado - Rio de Janeiro - Guanabara. t vo". Multoa tem atendido pron·

WeizenmaDn, Mário Savelli Marq.is, Maurfdio Weber, Membro titular da Sociedade Brasileira de Ort.onedia e Trau. � tamente onolso apelo anterior-
Osmar João Vicen!ini, Paulo Roberto Gonçalves do

J
...

i
mente pubUcado, faltando.con-

m.atologia. tudo. um grande número deNascimento. Qúiliano Pereira, Reneu Hackenhaar, assinantes que ainda não s
Renito Roque Hackenhaar. Roque DeDardin, VflsOD Atendimento· de acidentes, fraturas, cJoenças 'da coluna e pagaram.
José Comandolli, WUson Luiz FachiDi. do quadril, reumatismos, paralisia infantil e cerebral, corre-

{ .

CorupiÍ. 2 de agosto' de 1973 � Desnecessário .erá dizer que
Pe. Auguslo César Pereira SCJ Diretor r ção de pés tortos e planos (bo. tas artopédicas).

i
o papei, nelta semana. voltoU

.' a lublr de preço. o que no' .

Olínica e Operações. obriga a um desembollo espe-
.'e elal para manter o desejadaPAU L O E a E R T . � Está atendendo no Hospital São J08é de Jaragu_á do suprimento, aumentando. tam-

{ . bém, os preços relacionado'Faieceu após breve

enter-I lha,
1 genro, S netoB e 2 bls-

J'
Sul das 14,00 às 20,00 horas diariamente.

i
com Imprento e expedlçAo.midade. na cidade de JolDvIl- netas. numa espiral que foge ao nos'o

�'cfJ'a:�� 3:a:roJ��*��::�
I

"Correio doPovo" apresenta

�
. Aparelhagem completa. .

,

�
:�:rO!�����o �:s�"..;:::;Idade de

.

71 anol. O extinto aOI enlutados e ao nOlso dl- .

elforço., árduo trabalho e muJ-
era usado com Bertha Zet- retor, de quem 6 lobrlnho, OI ta dedicação para manter e.tetei Ebert (!futI) e deixa 1 f1� voto. de p••ar. »---����,��_"'-P�""� óreão de Impren...J

' , 't

Escola Apostólica Sagrado
Coração de Jesus

\

EstldD ••.SIDII Calarlal

Prefeitura Municipal de
JarlDld di 8ul

Lista Completa dos alunos da Escola Apostólica '

Sagrado Coração' de Jesus contemplados com

Bolsa-de-Estudo pelo S A S E, do Governo do
Estiado de S. Catarina: os 150,00 cada um.

(S.· Série B)
Álvaro Preti, Ângelo Santo Venzon, Arlindo Kaths,
Aurélio Pereira. Carlos Rogério Gamba, Cézar José
Spengler, Danilo José Russi, Davi Fusão, Edson
Srrôlt, Elizeu Luiz Buligon, Francisco Hermfnio Pli
checo, Gilm .. r laalas Erthet, Hélio Francisco Dias,
Ivo Chimioelli, Jaime José Diel, Jaime Veridiano,
Iênlo Junrklaus. Janir Luiz Klein. João Batista Krespi,
Joaquim Dalcegio, Jonaa Kreurler, Jorge Gilberto
Klõckner, José Delmoltní, José Vieira, Laércio Cedo
re Luiz Carlos Techtní, Marcos Vieira da Rosa, Ma
lias Kohler, Maurino Grippa, Mauro ßusenello, Nes
ror Geraldo Knob, .Nilson José Petry, Orlando Tori
nelli, Osnl Sérgio Marques, Osnlldo Lenge, Osvaldo
�ehnem, Pedro Ivo Pereira, Pedro José Siegel, Re·
naro Zucco, Rubens Kohler, Rudolfo Boeing Neto,
Tarclcio Prestíní, Vendelino Goerrler, Vilmar Vasel.

Necessita para. Admissão Imediata
DE

Armadores pl ctmcreto
Pedreiros

Oarpinteiros
Serventes

Otimo salário

Os interessados deverão apresen
taNIe no Posto Marechal em Jaraguá
do Sul. r

(7.- Sé,ie A)
�

� Alcides João Pavanello, Alir Silnagiolto, Ar·
mando José Costa, Celso Luiz Nagel, Dardsio' Ru·
bem Séherem, Dimas Cembranel, Dirceu Luiz Alberti,
Dulcfdio Luiz 001r0; Ervino Selliorsl, Gabriel HelfmaDD,
Geraldo Bialeski, Idalfcio Schneider, limo Dick, Iná
cio Schons. Joiio BODomini Filho, Jorge Luiz Gas
cho. José Ângeio Tachini, Lucas Heidemann, Luiz
Albano Tamanioi, Mariano Válrer Rohden, Mário Lei·
demar, Mário Rudolf, Mauro Tusset, Nicolau Costa,
Nillo José Bonomini, Nilvo Hobold, Odilo João Peri·
polli, Paulo Anrônio Mueller, Pedro Back, Valdir
Gregory.

SETEL S�A.

(7:- Série B)
Antônio Vicente Klein, Carlos RobrilflO Leiris.

Celso Perin, Celso ·Wasch. Dflson Tomio, Dorval
Pre.li. Édio Paulo Kreusc;h, Elias Cembranel. Flávio
Cargnin, Fliivio José Maestri, Inácio SchmilZ. Ivan
fim, lvanor L o r e n set, Jacinto Weizeumann, João
Clúucio Rampeloti, João Manoel Pereira, Jorge Luiz
Fuchs, José AntOnio Spengler, José Diomar DelaIr'
11010, José Euclides' Wiese, José 111110 Fuerllt, Luiz
Carlos MIestri, Nflro. Carlos Rodrigues, Nprmélio =================.�===='
Pedro Weber, Osmar João Pedrini, Paulo Hermes.
Villeolim Hodecker, Vflsom Basso, Walm!r ADtOnio
Albuquerque, Zulmlr Cirlos Ellting.

8.8 Série

,/

Convite para Culto
Convidam-se parentes e amigos da extinta Felicitas

Koch Mahnk� (Llta), para o culto em' intenção de sua alo

ma, a ter lugar às 8.30 horaa do dia 19 de agosto de 1973.
na Igreja !i:vangéUca Luterana de Jaraguá do Sul. Por mall
este áto de Fé CÍ'lstã. agradecem

Os enlutados.
-------------------

o primeiro vôo Autopropulsionado
(Paris, 23 de outubro de 1906)

Ena Teodoro WaDke
Borbulha, de alegria e mo'imento,
Paris, na verde Bagatelle. A poula

.

de todos é a figura do aeronauta

Dumont, lentado em aeu avião bulhaBto ...
O pás.aro prepara ae Um alento
percorre a multidão Abre�se a cButa
clareira ... O aparelho zumbe, I 8aIta
diilpoBto a onalgar o próprio .entol
Roncando, o motorzinho li gasolinB
põe hélioes am fúria ... A proa empina,
liberta-lia do ehão ... O ENGENHO VOA!
E o mundo oblerva, atônito. E Paria
delira, inteira, de entusiasmo e loa
ao brasileiro em seu a bis!

(Homenagem ao centenârio de
. San tOB Dumont 1873/1973)

/
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