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DESTAOUES
Um grupo esportlvo do

C.A. Beependí esié que
rendo reviver oe ffloriosos
momentos da tredíctouel
festa do Espírito ôenro. A
idéia é das

.

mels felizes
pera quem já está DO ro

retro do próximo centená
rio. Cultivar os ueoa- e

costumes doa enrepeese-

dos é uma ótima pedida.
No dia 1 de Junho de 1974,
a veterana agremiação
sairá pera buscer o Rei do,
Tiro - Hamilton

. Gercíe,
a Rainha do Bolão -

Carolina Lesemann e o.

Rei do B o I ã o
.

- lago
Fallgaller.

Em viagem pela AIemliDha, Ieleeeu dia 7 do cor

rente o historiador e homem de pesquisas Carlos
Fícker. Nascido em t

í

de fevereiro de 1916, como filho
mets velho do dr. Martin f'icker, médico e catedrático
da Universidade de Berlim, teve destecede atuação nas

áreas da colonízeçêo elemã, em Santa Catarina, es

crevendo a "Hietória de lotnvllle" e "São Bento do
Sul, subsídios pare a sua História", além de mais 7

,. outrss õbras e publicações diversa8 em "Blumenau
em Cadernos".

A idade pare II prestação Câmara Federal, propost
obrigatófia do serviço ml- ção do deputado Leo Si-'
lítar, em tempo de paz, mões. Uma VeZ trensfor
será red,flzida de 18 para _

mado em leí, os jovens
17 anos, conforme esrabe- irão mets c e d o pera II

Ieee projeto de lel, apro- caserna, afim de servir à
vado pela Comissão de Pátria.
Constituição e Justiça da

o cirurgião brasileiro Euriclides de Jesus Zerbini
admitiu ii possibilidade de voltar a realizar transplantes
cardíacos no país, "que,i uma intervenção cirúrgicá
reservada a um pequeno número de pacientes, que
possuem uma cardiopatia incontrolável". A afirmação
foi feita pelo dr. Zerbini quondo aS8istia, em São Paulo,
o 1.0 Simpósio Nacional sobre Cardiopatias, no Hos
pital do Servidor Público Estadual.

o senador Nel80n Cllr
neiro afirmou à imprensa
que cerca de 60 deputados
deixarão de concorrér às
eleições, sob o fundaments>
de qUI!: a política deiXaM
de _er uma carreira, como
todas' as outros, em que
os paltos se vão conquis-

"" tando, um I um, q u II II e

lempre por antig!1idade.

"Ninguém, disse, começa
arcebiSpo ou major. Há
escalões a vencer, prefe
rências a respeitar. Mas
hoje, o ter passado polflico
deixa de pesar a favor
para pesar contra; quanto
maior a folha de serviços
do homam público, mais
restriçõel coatra ele se

levantam".
.

O almirante América Thomaz e o profesllor Mar
celo C,etano, após CODsulta dO governo português que
os derrubou em recenle movimento, fixariio residência
DO Brasil, como asll1!dos terriloriais, na condição de
os mesmos e suas fömflias se absterem de tod II e

qualquer atividade poIftica em nosso país. Marcelo
Caetaõo deverá lecionar nas Faculdàdes de Direito da

copital paulista.

o Governador do ESla
do de �anta Catarina,
Engenheiro Colombo Ma
chado ôalles, no díe 20
de moia de 1974, comple
tou mais um ano de vida.

.

De todas as parles do
Estado recebeu menaagena
eongretuletöríea pela pas
sagem de Ião grala' efe

meride. De Jaraguá do Sul,
o presidente da ARENA,
nosso diretor, enviou o

seguinte telegrame: "Hon
ra-me sobremaneira apre"
senrer" Ilustre Governador
cumprímemos pela passa
gem natalfcio, em nome

Arenistas Jara,uaenaes."

Guglieno Marconi, cujo centenário de nesctmen
to transcorreu recentemente, o rnvenrer do telégrafo
sem fiO, era rotariano, pertencendo ao R. C. de Bo
lonha, Irália, no período de t9ã2 - 19b7, ano em que
faleceu. Em 19ã1, ao íneugurer-ae a ESlálua do Cris
to Redenlor, no Corcovado, rrensmltíu de Roma, os

sinais de rádio que ligaram o computador gluaI ilumi
Olinda o Monumento.

Sábado passado, no vi

zlnho município de Gua
ramtrlrn, a firma ßemeek
& Cíe., com séde ,em Cu
ritiba, especializada em

medetras prensadas inau
gurou o primeiro guincho
elétrico naquela crdade. O
éro : foi assistido pelas
mets altas autoridades lo
cais, usando da palavra o

ex-prefeito Paulino João
de Bem, gerente local, o

Prefeilo Silvestre Mannes
e o corte da fila deu se

pelo prefeito Municipal e

o dr. Olavo Weschenfel
der, DO. Juiz de Direito
da Comarca de Guarami
rim. A benção das insta
laçõea foi feita pelo Rev.
Pe. Matias Stein.

A Comarca de Guaramirim, desde o dia .13 do
corrente, conta com um DOVO Promotoi' de Justiça .. na

. pessoa do dr. João Carlos Kurti. Formado pela f'acul
dade de Direito de porto Alegre, é filho de Caçador
SC e, anteriormente vinha exercendo a promoloria €"m

Anila Garibaldi, de onde veio tranlferido. Elta folha
apresenta ao novel promotor da viziDha cidade os

seus cumprimentos.

Tendo em vista que a

fecundidade se constitui
em um dos elementos de·
mográficos de maior im

-porlâl1cio, li id1!de da mãe
no momento do parlo de
verá constar lambém, nos

mapas que os Cartórios

'de' Regi.tro Civil rematem
ao IBGE. para fins esta·
tfsticos. E projeto de lei
enviado ao Congresso pl
Presidente da República,
com exposição de motivos

pelo ministro Rei_ Velolo,
do Planejamento.

Mais vale a pena aprender, tarde, que igno·
rar toda a vida.

Os· Dez "Mais" do ICM.
O nOS80 município, nos mêses ·dll fevereiro e

março de 1974, continua flrmf> em sétimo lugar, se·

gundo publicação do Diãrio Oficial de 8 do corren

te, na arreoadação do Imposto sobre a CiroulaQão
d. Mercadorias Por oportuno, transorevemoli os dez
maioras arreoadadores de ICM:

Fevereiro de t974
1.° - Joinville

.

0.$. 13.184420,11
2.° - Lages 748(i).257,91
3 .• - BluJDen�u 7.089.77697
4.0 _ Florian6polis 3978.64827
5,0 _ Tubarão 8.55698081
6 o

_ Bruilque 8811869965
7.° - Jar8guA do Sul 243771653

8.° ....:. Crioiuma 2.148904,54
9.0 - hejaí 1 971 793,12

10.0 - Ohapecó 1.909.175,42

Março de '1974
Ort. 12562571.79

7967.193,85
7.66439613
8282,109,16
298109360
267937461
2563,35610

1.° - Joinvill9
2 ° - Lages
3 ° - Blumenau
4.° - Florian6polill
6 o

- Tubarão
6· - Mafr!!

.

'7° - J�r81luA do Sul
8,° - Brusque
9 ° - OuritlbHn08
lO·-It�jaí

2'556638.14
2,166.069,93
2.063.252,62

I�eoes e Domadoras de Jaraguá do Sul,
presentes em Camboriú

Desde há alguns dias
se encontraram no mais

,
lindo balneârio do Sul
do pais, centenAS de in·
tegrantes àe leões e stlas

esposas de diversas par
tes do Brasil, em mais
uma convenção Nacio·
nal, daquele clube de

serviço brasileiro.
Oomo não' poderia dei·

xar de der, e a exemplo
de vezes 'anteriores, 08

Lions Clube Centro e Ci
dade Industrial de n08sa

cidade diz presente ao

grande acontecimento e

com um significado muito
especial. .

Estamos n08 referindo
a grande barraca mon

tada pelos leões e do·
madoras jaraguaenses
em local ba8tante aces

slvel, onde as partici
pantes da Convenção
Nacional de Lionl Clube'

do Brasil, além de eo-

,nhecer OB já famoso@
produtos aqui produzi
dos. tem igualmente
oportunidade de adqui
ri los.
Todos 08 produto. que

estão sendo vendidos na

Barraca de Artigos de
Jaraguã do Sul, propor
cionarão valiosos subsi
dios para continuidade
dos trabalhos 8ssistêoci
ais da ASBociação de
Pais e Amigos dos Excep
oionais, visto que. todo o

dinheiro arrecadado,
num bonito gesto dos
Lions Clube de nossa

cidade reverterão para
fi APAE. Destaque-se
igualmente a contribui
Cão do parque industri-

.

aI j>lraguaense para o

perfeito funoionamentQ
da Barraca de Artigos
de nOlsa cidade.

Saídas da cidade
apresentam nová roupagem
Todos aqueles motorts

las que entram em Jaralluá
do Sul, quer oriundos de
Iotnvtlle ou Blumenau, po
dem notar a d i f e r e n � a

proporcionada pelos diri
gentes do munlctplo de
algum tempo pare cá.
C o m a colaboração

sempre efetiva do nOS80

parque industrial, o ã.o di
versificado do estado de
Santa Catarina, e de clubes
de serviço e bem como o

valioso incentivo- da atual
administração municipal,
podem Iodos norer ae ca

beceira da ponte Abdon
Batista. que demanda a

Joinville, uma moderna si
nalização, com destaque
pare OI dizeres, Jaraguá
do Sul, o 3.° Parque lndus
trtel do BSlado de Santa
Cerertee e bem como o

tradicional bõe viagem.
AI�m desta melhoria, o
local será acrescido de
meta uma ou seja, a cons
trução de uma espécie de
Variante que sem duvida
virá embelezar ainda mais
o local, que sem duvida
necessitava de um "toque"
visto o intenso movimento
de veiculos entrando e

saindo da cidade e obri
gatoriamente pasaando pe
lo local.

T êmbém aqueles que
vem ou vão a Blumenau,
JlÍ a algum rempo seeper
eeberem da colocação de
enorme sinalização, ainda
comendo com cl colebora
ção da indústria, clubes
de serviço e munlclpellda
de, que identifica a cidade
perante os viajantes que
aqui aportam diariamente.

Dentro de mels algum
tempo teremos a eíenva
funcionalidade do Deper
rememo de Iníormeções
Tunences em toda a po
tenciaIidade, e Iuntedos
todos os esforços, pode
remos desfrutar, mesmo

que seja a longo prazo de
um novo conceito, turisti
camente se falando.

N i n g uem desconhece
que n08 dias atuais o tu

rismo é uma fonte exrre

ordinária de divisas, e oa

. nOSS08 vizinho. Iotnvíllen
sea e blumeneuensee estão
aí para prOVOf· o que aqui
afirmamos.<

Leia e assine
este

, -

semanarlO

Q Primeiro Intendente de Jaraguá
Oom o apareoimento

do "Primeiro Livro dCl
Jaraguá", Oil estudiosos
da história de Jaraguá
do Sul, tiveram algumas
divergências,' que aos

pOUCOI1 Tão Bendo corri
gidos.

O prof. BmUio da Silva
acaba de receber de Frei
Aurélio Stulzer, uma mil!l
siva, em que se ellolare
cem dados com relação
a quem tenha . sido o,

primeiro Intondente de
Jaraguá.
Reproduzimosl alguns

treohos da carta de Frei
Aurélio:"O Senhor'\nos
dê a paz!

1 - Pediu-me, quan
do aí estivemos juntos
na bela festa dOI 40
anos de' Município de

Jaraguá do Sul. a minha
opinião sobre a8 diver
gências entre nós exis
tentt·s, quanto a Max
Schubert - intendente.
2..... �inha tese é:

Mal Schubert 101 a 1.° Inten·
dente de Jllagu. por nomeação
de JoiDlllle.
Os argumentol!: Acom

panhe pelas páginas do
I Livro do Jaraguá. 1 -

Jaraguá, ttistritu ,
de po

licia, a 20 de setembro
de 1894 (p 14t) 2 - Ja
raguá, distrito de paz. a

22 de agosto de 1895
(p.142): "hnendo naque
Ie districto um intenden
te municiptLl"
Um ano

. "pós. IÍ 6 de
outubro de 1896. Jllurdan

requer a reTerllão ãe
Jaraguá ao Paraty (p.151).
Um mês após, a 14 de

novembro fie 1896 (p.151)
Krisch aparece para me

dir. É intimado por J.
da S. Porto.
Nessa mesma P,151 no

ofioio
,

do Superintenden
te de Joinville ao Juiz
de Direito, Bruestlein
afirma textualmente: "O
dito papel foi entregue
pelo IIr. Eduardo Krisch
80 intendenle do districlo de JI
ragu6, cid8dãu MOI Schubert"
Veja agora na p, 157 o

oficio do Cons. Mun, do
Paraty de 10 XII 1896
(também um mês depois)
que alega: uNessa ses

são conforme vossa pro
posta, foi criado o dis
tricto de Jaraguá, etc, ..
"E confessa que antes
nenhum ato fora pratica
do (> que aquel8 era o

primeiro. Conclue-se pois
que Max Schubert foi
intendente do distrito de
Jaraguá por nomeação
de Joinville. Se o foi por
Paraty, então pOfiterior
mente aquela nomeaçio.
Embora a verdade esteja
nos argumentol expen
didos ai em cima a con

firmação deve ..8er pro
curada ou nos Livros de
Atas do Conselho Mun.
d@ Joinvill€', ou na im·
prensa daquele tempo .

Ooisa que há de agra
dar, pa!'a se fazer, -pelo
meu eminente amigo-pes
quisador:'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Informativo, A·CARESC
Reunião 'Dirét�ria' de Eséolas

r , Eslá sendo feilo um treinamento para Diretoria
de Escolas, organizado pela ACARBSC. '

,
No dia 16 foi realizado o primeiro! treinamento o

qual leve a Durllçig de
t 4, horas, Gonlando com ii .pre

s,ença de diversos pais e professqres,.-9ue f�tlllam"llS
dtreteríae das seguínres .escoles: , •. ,

Ribeirão Grande do Norte ....., Vilor Melrelles _
Euclides da Cüõlftt ....._ -GenJeral :Ósó'tiõ:� Henrique
Geffert _ Dom P.io de Pretras.

r s
Neste Ilre�'t�eq(o., usqr�}Jl dq ll�aJ,�vJa os sénho

res: sr. Dolcídlb Menel; in�pgJ,9r. de�eJl8in,o; sr. Iosé
AlberIo Klltzke, vereador e,' presldenle do Mobral;
Dr. Mário Ioão Cenella, iB�tagiáríOi',d8, rACJ\;R.B�Ç e a
Srla. Rosemeire P.uceiDl� ,dQ!1Cunhíl,,� .ext�ríSiOnil5tfÍj daACARBSC, .,

.

Foram resolvidos através de grupos de estudos
as seguintes etivldades' que setão'realizadas [las "sco
las pare melhorar a situação das escolas, dando mets
conforto aos alunos:

.

Escolb Isolada de Ribeirão Grande do Norte :...
Barra .do Ribeirão Grande do Norte:'

r

_ lnsteleção sanilárill'"
,

,

_ "reforma do pátio . I

_ 'instalação elétrica
'

, . .",

Encarregados - Cfrculo de pais
Elaborlido por:
Maria "Aurélia Alchini Lenzt
Burides ôllvetra r

Elói Floriani
Vicenre V. Garcia
Lino Floriani
Escola Municipal O Pio de Freilõs
Estrllda Novll'
- I um, armário paro II biblioteca '

Bncarregados - Diretoria do Circulo de pais e mestres
Elaborado por: ., f

Irma Maria Trenllni '

Lino Pincegher ','

João-'Sevegnani
Manue.!' Dias
Bscota Municipal ·"General Osório','
Ribeirão Grande do Nôrte,
- Tubos,', '" "

- cerco em voltlJ dll es<:olll
"- BnclIrregados _ Círculo dê pais
BIlIberlIdo por
Irma V. da Silveira, '

HelmulhAßehllng"" " • "

Alfredo Krichllnsky .

Escola' Municipal Vit()r Meirelles
Estrlldp IIBpocu-Hansa
- cerca em VOlrll do Terreno da eacolll
...... C�mPQ de eSPQt{_e (Usica),
Encarregados _ C'rculo de Pais e Professores' l

"

Elaborado Dor: � _ .. ;; '"

Franélsco Salomon
Rudi Müller 1\ q .., ..-,:

Valenlil'o Behling
I u......, 1 ( .'

ijscola Municipal Henrique GeHerl
Sela ViSllJ,.'
..

sanar o problem,a da água e concluir à fossa para
o lixo I 1 -::"!:i �.1 1 ',: J �

7' JlllIdeira'7R.ar� a ,áw.�� 'T ,��v.! ,sef.. d��_dll ��Ia ,W�·
��re

'

Elaborado por ',.... 'l1 '_C " ., '1"(.' ..... ' .'\

EVllldb dll Silveira I ·,A ." ',' ,I'''': r h, <.: I·r'.....,
Anibal Lopes
Bncarreglldos _ .\.P,P.

'

'.
Escolll Básica "Euelide's ,da Cnnh'a"
Nereu Ramos _

- festa em comemcraçlio ao Jubileu da Escola
- pintura da parte exteroll::_do Est�belécimenio
-"'- há necessidade de demolição do muro que eslá
forl! do alinhamenlo -e com, parle, danificada correndo
rrsco de 'rui .. e ainda àciden'le, dos alunos na ..saída
das aulas.'
• .J falta uma salll para- abrigar a Secretaria, pois a

Escola só lern um pequeno gabinete e não possui de
peudência parA esle fim.
Encarregados - A,P.P.
Elöborado por:
Emília MoreUil Voltolini
Belarmino Garcia ...

joão José Bertoli n ! '

Du�ce Rau.,
,

Este Ireinamenlo tem como objetivo: conscienli
zar li diretoria sobre suas responsabilidades, � Qrientar
melhor, atuaQão por pdrle da Associação de paiS e

professores.
'

,

Serão ,feitos IreinamenIQS",em, :Ioda� as· escolas,
os quais serä,o divulgados al�avés da imprensa falada
e escritll, assim que forem réalizados. "

<

Roselleire P. da Cunha _' EJlenclonisla ICIRESC

I
•

r
� , ... _ t..,_

'.

I, �

-

, ,

,
,

I.

---- ____ .cl

§OUllza,
� � ü:,�DVO�.&pO,

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
.

. i . .\

Fone 52-1894 - ZGt"39, - Rio de Janeiro·GB. '
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NOTíCIA
...... " .. , "..

8f8C 'promove "'Coßcursl 'nacional de fillBes ".��,
... . ....,�...a .... ..,.l �-��_ •••" .... -.

•
_ ••••-- ,�., "'8.

. Fpolís, 8/5/74.eCom a" finf,lJida.de, de .•Qlo_s�rär ao
trabalhador como ãlímentar-se melhor e ínceemen
tar o Interesse pela, realização e cultura -cínsma
tográrioa, <o ,SERVIÇO�-SOOIAL -DO,-- COMÉRCIO
está promovendo um; Concurso NQ.c;ional de
Filmes de Curta, Metragem.,;"S,egundo informou
o Diretor Regional do SESC, Sr, Silvio Machado, Ö
Regulamento pode ser solicitado pelos inteJ'8,ss8dos
ao Departamento .Regional da enlt�dQ.d,e, p. l�ua� Fe-
lipe Schmidt, 117, nesta Capital. ' , "'<11 .."-

TEMA: O HOM�M E SUA ALlMBNTAÇÃO
1 Bselareceu o Díretor Regi.ODa} que o presente

concursu está ínserldo , no progra'ma de Nutrição'
do SESC e tem como tema: "O HOMEM E SUA
ALIMENTAÇÃO", podendo tomar parte candidatos
amadores ou profissionais, desde qne 88US filmes
sejam rodados, no território brsllilt'irQ..

.

.40 MIL CRUZEIROs AO VENCEDOR .'

Depois de , julgados por um [urí formado por
um cineasta, um crítico, um representante do Ins
tituto Nacional de Cinema e outro do SESC, O Pre
sídeute do Conselho Nacions l eutregsrä um prêmio'
de 40 mil cruzeiros 80 melhor trabalho, cabendo
20 mil, ao segundo colocado' e" 10 mil cruzeíros eo
terceiro lugar; 3d -,. '

•

Os filmes dos candidatos. de ,', Santa/ Catarilla
poderão ser íueerltos a�é o di� ,3,1, de julho vindou

, ro, junto ao Departamento RegiQnal <to SESC.
',,:'.., ",n'._

C,G C. (M'F) 84 431 816/0001
Assembléia 'Ger�l Ordinária

' .

.
,

.l,.t". } "', • .t. � i,.. •. :....'

,/ , Edital de Convocação "

.. .
i

.

•
r I)

•
-Oi

'. � I."

. Pelo present.e fioam' c(jnvidad�1il os srs. acio ..
nistas� desta socie_dade, e para se reunirt'm em As·
sßmbléia Geral Ordinária. a realizar·se no dia 02
d-e junho, ,de' 1974, às 9 horas" Da sede social à
Estrada Itapocuzinho, Jaraguá do Sul-SC, a fim. de Talvez ,também você encDntre amigos que Ih�
d'elibararem sQbre a seguinte. ,-�, , ofereçam •. grátis, um:· pouco pa ."cois<!", spare' depois,

.

'

. QRDEM, DO, DIA, 1 sucéssivamenle, fazer ·você pagar por ela: DepoicS do
, 10 - Exal,De, discussão e· votação do relató- que, lhe v�ndl'rão um, lipo maiS, forle, no, prIncípio a

rio da diretoria, balanço geral, parecer' do con· preço reduzido. E" quando, pe.rceberem· que "você, se
Ralho Jillical, ti cootªs refHentes ao ,exercíCiO de lorn<>!! ;D�P�NDf:�J'E, aumenlarão de pr�,ç?:' ,

'

",e> 1�73. ,

'

.'. ,.,'

2;0 ..... Eleição, da ,Diretoria Não sé esqueça de que li mesitJa 'J1es50a que
3.0 _ Eleição "d!! ,G9Dseiho FisQal e 8�US' si( lhe vend�u li ,maconha, 'íerá" em resei-ya,. pqra voci,

plentes .

-

. ,

lambém a' ��roína! '" ',j' .! "'. :. "

4.° -:- Assuntos de :oteresse social.
,

.

E ludo isso por que? ,

Jaraguá do Sul. 08 de ßJaio de 19�4. " t " , _ �
,

Manoel F. da Costa - DiretQr Presidente Não, certamenle, pela sua felicidade, mas, PARA
- ,-

CPF: 104021�69 OBTBR DINHEIRO, -AO PREÇO DE SUA VIDA.
f AVISO: Acham-se à diFlposiçAo dos srll� acio- Os Vendedores de drogas querem só delstruir va
1 nistas, DO eRcritório_ da- HO(lh·dadl'. ,08 oocumentos cê. parti cöns�guirem seu intenlo; e se agarrarão li

a que se refere o art. 99 do decreto-lei n'.o 2,627, qualquer chance' q�ue você lhes ofereéer. ' ,;�
de 26 dé setembro de 1940.

' r,..
" "

j I \ .... • \'''''', � l I

.... ",'r'. r",�� f -

:"J <l'r ::.""'J�

VE NDEDOR MOTORIST�,"sd.'
- J: I " t: �� 11 .... 1

Tem colocaçãO na

BEBIDAS MAX WILHELM S/A.

I' ',-, j.; _, 1

Exétcii(J'i>
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�
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RM/De - '5.8 Del Sm
do Serviço Militar de Jaraguádo Sul-SC"

'.' ,I'
.

t I

"Junta
"I

'

"A V I S O"
A junta do Serviço Mililar, de Jaraguá do, Sul

levlI ao conhecimenlo dos joyens perlencentes às elas.
ses de 1953. 1954 e 1955 que "inda não, reliraram
Seus. respectivos Cerlif'cados Mililar, que os mesmos

serão enlregues, em Solenidade Cívica,' no próxil)1o
dia 150 de mllio do correnle ano, às 08,gO. horas nd

sede da junla Militar. desta cidade.
\1 ..... II

Av.isa, oulrossim, que para, laI solenidade os re

cipiendários deverão se fazer presentes munidos do
Certificado de Alistamenlo e 'com ,-raje social cO!Dple·
to (pale:ó e g�i1vjJta). '

Atenção: Os que ainda estiverem em débilo
com o Serviço Mililar, deverão reguli!rizar tal silua·
ção com " máxima urgincia, sob pena de mulras
previslas no REGULAMENTO DA LEI DO SER�I·
ÇO MILITAR. (R.L.S.M.).

OBS - PlIrll qualquer esclarecimento I! respeito
da Nol. acima, os inleressados devem dirigir· se à
JUDIa Militar de jaragoá do Sul, com sede na Prefei
tura Municipal.

II l,;r9gu�c' do Sul (SC), 08 de maio de '1974.
OSORIO KLBIN, Secrelário da j�M

Sindicato dos Trabalhadores, nas Indústrias
de Fíaç�ó e 'Tecêlagem de Massaranduba

Ed"itaJ' 'de Convocação
.. ,São convidados os .eseoeredos do-Sindicato dos

Trabalhadores nas lndúsrrtas de Fiação e Tecelagem
de Meesarenduba, pera Ass�ptßléi� Geral.. Ordinária,
li realizar-se no dia 09, de·junho de f974, as 9 (nove)
horas, em, sua' sede social à ,rUB" 11 de.novembre, 217,
nesta cidade, com a seguinte
-_, ....... ,.. ..." ""t)RDEM··f;)O--DI'A-!�"-!..!!�-"� �,_ ., ,

.

.

1) ,,;Aprovação do �elal()rio �� Dtrerona rele
rente ao �](erc(ciq. ({e ) 973, balanço, ,conlas do ano de
197ã, e P�recer do ..ConselllP.,,(iiscal d,9 •.ano de 1973;

2). - Leitura, dtscuesão. e votação dJL .P.roposla
Orçementéríe par� 19.15 fl do parecer. do conselho fJ.s-
cal.· ,) • b. .;

< -�'.) i.,\ G� •

b) -' Assuntos Gerais. .., �:' ,., --'

< MÄSSARANDUBA (ô'C), lã de Maio de 1974
., "" r ue'rmario Fredeii�o Wilt:l�Pr�silleDI�

• t.'\. ,...,....

.t 'II

Càrt�" deixada� ,pelo>es,
tuddnte norte-cmezícn
no. Percy.: P.' Pílo.depen
dente 'I'de,:entorpecentes;
Ante!_; 'Idé "se 'Suici,dar�

, JOVEM:'
.

.

, '). "'," '1
t" �" 1 j

, Se alguém lhe of�recer a, Rum IÓX;CO. Demons·
tre SER MAIS HOME� DO QUE EU FUI. Não se

deixe tenlllf por nenhuma .razão e saiba respondêr
NÃO. ApreQda pelQs me_os-efró!a e por lUdo que me

aconteceu.
",. I " � •

" ":,'
. .

,� Bspero �que o meÜ Restb 'poss'a, ajUdar a alguém
el deséf() que ninguém. chegue a conhecer,. o 'infernoatr'avés do qual eu' passei é 'as penas nas qu&is me
debali e estou me debatendo ainda, ág,ora, nesle, mo"
menta. /. ';, .' ''':

'

! :) A DROGA PODE DAR MOMENTOS .DE FE
UCIDADE ·(tlaISlill felicidade). MAS" A. CADAJ, UM
DESSES'MOMENllOS, CORRESPON.DE UM SÉ
CULO,lDE OeSE$PERO, QUE JAMAIS I�PODaRÁ
SER APAGADO!
j, Wl '�'li l \.- t � I l -l .' t l

"'

A droga destruiu Iodos os meus 'sonhos dl>
.amor, as minhas ambições, a minha vida no seio dd
famrJia, �uma vida que atlles eu gosrav'á' de ler.

A úilic6 coi�a'dê' que posso felicilar·me é de
ter feilo um pouco de bem durante ó minha vida e

espero salvar, com o meu 'gesto. I'I' Quem ainda eslá em tempo de ser sal VI: Você"
.

x x x> 1
NOTA:
.se você pr�cisa 9� ajpda, escrev-!, pars.:
CE'RTA --- Centro de Recuperação de Toxicô"

manos Anônimos .
,\�, ,1,

Caixa Poslai n.O 117 -.ZC-OO RIP;DE JANEI-
RO (20000.) ,

'

,

.

Máquinas de escrever, soml;ldqras, ..

'calculadoras mecânicas e eletrônicas,
máqui�as de contabjlidllde e duplica
dor�s a alcool (manual, el�trico' e

automático). v

Planos especiais de financiaméntos
,.,. rI ..- "" i

Revendedôr pàra a região
,

,

Socie�a�e Gráfica Aveni�a Ltda.'
. '

C:;'onsúlte-nos, pessoalmente, oU p,elos·',
telefones: 2069 ou 2243

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PÀGINA 3

"CORRflO 00 POUO"
fundação: flrtur Muller - 1919

CGCMF 8'-436.591/001

.1974 -

Diretor
Eu,ênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . . . Cr$ 35,00
Semestre Cri 13,00
Avulso'. ', • • Cr$ 0,50
Número atrasado Cri 0,60

ENDERE:ÇO:
, Cai;xa Postal, 19 .

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jarsguá do Sul » S. Catarina

Aniversários
Fazem anos hoje

O Sr. Leonardo
Kreutzfeld, em Jaragua
zinbo
- a Garota Derallee

da Costa Vieira, em Gua
ramirim.

Fazem anos amanhã
- O· Sr. WaB.der Mei

er, em Barra do Cêrro;
- o menino Aristides

Adolsr Moretti Junior;
f -- a sra. Carmem Bran

denburg Sehuartz;
- a 8rta. Arlete Ge

rent, em Astorga PR;
,.

- o. sr. Linco.ln .Del-
lIlar Risto.w;
- a 8rta. Marly Ma'r

Iene Go.nQalves;
- ,a sra., Felo.mena

Schmitz GonQalvel.

Dia 27
- O sr. Cilio Nico.lini;
- a sra. Irene Lafin,

em Nereu Ramos;
- ,& garota Maria Iris

Pre8Íini; ,

- & garota Lourdes
LiermllllQ, em Joinville;
- 8 sra. EIn Harbs;
- li garota Aurea Lu-

zia dOI santo., em Ita·
pocuzinho;
- o go.ro.to MarIo. Ju

nior, filho. do Dr. MarIo.
e Da. Jandira Souza.

Dia 28
..... A srta. OzHda Te

reza Rau;
- 'o garoto Mario Jo.

sé dti Almeida, em La
.pa PR;
i - o jovem Sérgio. Mu
rilo da Silva;
- a sra. Ellit Lemke

Franke.

Dial29
- A sra. Lidia Stein

Martins;
- o sr•. Jaime B. Cor·

reia, em Santa Luzia;
- a sra. Elzir& Br�y

Horst;
.

- o garoto Wilmar
Oattoni, em Três Rios
do Norte.

Dia 30

- A Sl'a. Edil Schmöc
kel, em Ouritiba;
- a sra. Helena Bar·

dini Bortolini, em Itapo
cuzinho;
- a sra. Liliane Mül

ler. SchmiU;
-'0 dr. Arnaldo Sehulz,

Dentista.

Dia 31
I

_ A jovem Sally. filha
do Sr. Willy e Irmgard
N�itzel;

- a sra. Linda Borns
chein.

. "Correio do Povo"

urn Jornal

a Serviço do Povo

Registro Civil
Aurea MülleIl Grubbe, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da nomarea de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Bral!iI.
F8z Saber que oomparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habllitarem para

easar-se

Edital n. 8 4�0 de 16/5/74
Ernesto Weiler e

Dtlme Vrctorlna
Aldrovan

Ele, breaíletro, solteiro,
operérío, nascido em [a
ragué do Sul, domtcíllado :

e residente em Garibaldi,
nesre distrito, filho de An
drees Weiler e Milria Mül
ler Weiler.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, nascida em Luiz
Alves, nesre Estado, do
miciliada e residente em

Gertbeldí, nesre distrito.
filha de Eugenio Aldro
vandl .e Lucia Aldrovan
di.

Edital n. 8491 de 20/5/74
Inoeeneto Meurer, e
Maria Cri.tini Menel

'Ele, brasileiro. solteiro,
programador, Dascido. em
Jaraa-uá do Sul, domicilia�
do e relidenhl em Joió·
ville, ne.ste Estado, filho
de João Meurer fi Marie
Zimmermanll Meurer.
Ela, brasileira. solteira,

do lar, aalcida em Jara
guá do Sul, domiciJiilda e

residente em Nereu Ramos,
neste distrito, fi:ha de
Claudio MeDel .e Hilda
Floriaai MIneI.

Edilill n. 8.492 de 20/6/74
Copia recebidil do cartó
rio de Guaramirim, neate
Estado.
ReinilIdo Pedro de Souza e

Diva M!)reira

Ele,. brasileiro, solteiro,
operário, nillcido em Gua
rilmirim, neste �stildo, do,
�miciliado e reaidente nes

ta cidilde, filho de Pedro
Tertuliano de SDuza e

Ecili ... de Amorim de Sou·
UI.

Ela, brasileira, solteira,
do lar, nalcida em Gua·
rilmlrlm, nesl. Estado,
domicilada e re.idente em

Guaremirim, Deste Esta
do, filha de José Moreira
c Rosa de Souza Morei
ra.

Edital n. 8493 de 21/5/74
Bcrnilrdo Gumz e

Vali HaDemann

Ele, brasileiro, solteiro,
.Iavrador, nllscido em Ja
raguá do Su'!, domicilia
do e residenle -em Ribei
rão dos Pedras, nesle dis
trilo, filho de Paulo Gumz
e Aml!lliil Arod, Gumz.
Ela, brui leira, solteirll,

do lar, nllscida em Jara ...

guá do Sul, d�m'ciliada e

fltsidente em Pedras Brao
cas, nesle dislrilo, filhll
de Alvino Hanemanll e

Oliviil
.

Berlanda Haoe
mano.

Edital o. 8494 c!e 21 b/74
João da .5i1viJ e

Maria Gesser

Ele, brasile'iro, solteiro,
operáriO, [Jascido em J6-
raguá do SUl, domiciliiJ
do e residente na Rua
JoinviUe, nesta cidade,
filho de Alfredo Honota
to da Silvil e Ida Meldo
Ia da Silva•.
Elil,' brasile�ra, solteira,

do lar, natural de Massa·
fllnduba, neste ESlado,
domiciliada' e residenle
na Rua Joinville, neala

cidade, filhll de José Ges-
8�r e de Olga Gesaer.

.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal. de Jaraguá· do Sul
Requerimentos Despachados Pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul
A vista da Informação corno Requer

Miliano Zanguelini, requer licença para construir um
rancho de madeira. Fábió Fernando, requer licenca para cons
trulr uma casa residencial. Rudi Meier, requer licença para
demolir e reconstruir sua casa residencial. Antqnio Ranch, re
quer licença .para construir um muro defronte sua casa resi
dencial. Construtora Jaraguá Ltda, requer cancelamento da
responsabílídade técnica referente a construção de Iod e Com
Ewald Ltda, obra a ser construída na rua 2. Alcides Fuguel, re�
quer vistoria e habíte-se. João Fontana, requer vistoria e habíte
se, Raimundo Fagundes, requer licença para construir uma 08sa
residencial; Mariano Wltkoskl, requer vistoria e habíte-se. Ade
laide F. Klttzke, requer vistoria e habíte-se. Paulo da Rocha,
requer vistoria e habite-se. Arturo Giovanella, requer licença
para construir uma casa residencial. Ivaldina de Souza. requer
vistoria e babíte-se. Walter Leltzke, requer vistoria e hsbíte se.
Sido Doerlng, requer vistor1a e habíte-se. Arnoldo Fooh, requer
licença para oonstrulr uma casa restdeneíal, Ademar Jensen
requer vistoria e habíte-se. Adevar Manoel Rosa, requer licen�
çe para construir uma oasa residencial. Pascoal Deretti re
quer vistoria e habíte-se, JOlé Köller, requer vl.toria e h�blte
ae. Bruno Ziehlsdorf, requer licença para construir uma casa
residencial. Rolf ß. Ermann, requer vistoria e habíte-se, Almiro
Gilgem, requer vistoria e habíte-se Edson Luiz de Campo re

quer vístoeíe e habite-se .. Gustavo José Krause, requer �sto
ria ti hebtte-se, Osní da Cunha, requer vistoria e hablte-ae, Al
fredo Baade requer vistoria e habíte-se Edla Kuchenbeeker
requer licença para construir uma casa residencial. Lolita Te�
rezinha Píeeoít, requer lícença para construir uma casa resi
dencial. Luiz Clein, requer vistoria e habite-se. Antonio Holler
requer vistoria e habíte-se. Reinoldo Kreis, requer licença pará
construir um aumento nos fundos de Bua C8sa residencial. Val
dino TecllIa, requer licença para demolir uma casa resi
dencial. Gumz Irmãos S/A Ind. Com., requer licença para am

pliar a construçl1o de alvenaria onde funciona a tecelagem�
Certifique-se

Met. Erwino Menegotti Ltda., requer uma certidAo nega
tiva. Ingo e Verena Falgatter, requerem por certidl10 si os re

querentes sAo ou nlo possuidores de casa própria. lngo e Ve
rena Falgatter, requerem por certldll.o si os requerentes 110 ou
não dendores a Fazenda Municipal. VaIdino Tecllla, requer
por certidão de que o terreno de sua propriedade está situado
em terreno em logradouro aprovado pela Municipalidade. Val
dino Teccila, requer uma certidão negativa. Elfrida Harmel,
requer por certidAo de que o terreno de lIua propriedade est'
lIituado em local aprovado pela Municipalidade. EIfrida Harmel,
requer uma certidllo negativa. Guldo Barg, requer por certi
dAo de que o terreno de sua propriedade está situado em lo
oal aprovado pela Municipalidade. Guido Barg, requer· uma
cer�dllo negativa. Mário V. RassweUer, requer por certidllo
de ser o logradouro sito a ,Rua Ney Franco aprovadO pela
Municipalidade. Mário v. Rassweller, requer uma certldAo de
construção. Dorival e Reintrauth Fodl, requer por certidão de
ser o logradouro sito a Rua Roberto Ziemann aprovado pela
Municlpalldade. Met. Erwino Menegotti, requer por certidão s1
a requerente é ou nAo devedora a Fazenda Municipal. Manoel
Póvoas Filho, requer por certidAo.de que seu terreno aoha-se em

Edital n. 8.495 d. 22/2/74:
V�lmo,. SchwHz •

Verol!lici KarlClI11

EI., brasil.iro, lolt.iro,
lIVrador, nascido em J.
ragui do Sul, domicilia,
do e relideJ!ta em TrÔI
Rios do Norte, nest. dis
trito. filho d. Erioo
SchwtUZ ,8 Am�ndll Wi-,
thosft SChWUlZ.
Eh, braailaira, solteira,

do lar, D1I8Cidli em Jars
guá do Sul, domiciliada
II resideDte em Três Rios
do Sul. neste diltrito, filha
ele Ida Karsten.

Edital D. 8496 dI 22/5/74
Oe Iso Mario DoI'watte a

Amelia M,uia Murara

Ele, brasileiro, 8olteiro,
operário, Dascido em JI'1-
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Nereu
Ramos, nesle distrito, fi
lho de Fehcio Dematte e

Otília Girolla Dematt!l.
EÍa, brasileira, indus

triária, nascida em Jan·
guã do Sul, domiciliada
e residente em Ne.eo Ra·
mos, DeBte distrito. filha
de Augusto Murara 8

Pa8coa M.athedi Murara.

Edital n 8497 de 22/5/74:
Alinor Ota,io Bortolini e

Irma Pretti

Ele, hrallileiro, solteiro,
comerciário, natural de

Jaraguá do Sul, domici
liado e residente na Av.
Marechal Deodoro, nesta
cida'de, filho de Artur
Bortolini e Helena Bllrdi
ni Bortolini.
Ela, brasileira, solteira,

domé�tlcli, nHscida pm Ja
ragoá do Sol. domiCIlia
da e residenle Da rua

Reinaldo Rau, neatlt ci-·

dade, filhlt li. P.tUIiDO
Pretti e Ida Laor.Oletti
Pr.ui.

Edital n. 94:98 d. 22/5/74
Oawaldo Äntonilll Kiso.r

e Maria de LOIJrdes
M:odrock

Ele, bruneirQ. loIteiro,
operário, nucido em Ro
deio, ne.le Eltado, domi
ciliado e rasidente em
Estrada Nova, taute dis
trito, filho de Anastlcio
K,sner e Irma Sardagna.
Eil, bu-uileir8, sohein,

in.dustriári8, nifilcida em

Jaragoá do Sol, domici
liada e residente em Es
arada. Nou, n('lste distri
to, filha d. Alfonso Mo
drock e Olgill de Souza
Modrock.

Edital n. 8499 de 23/5/74'
Paulo Teodoro Rüncu!! e

Maria Oescheler

Ele, brasileiro, !loileiro,
operário, nascido em Luiz;
Alves, neste Estildo, do
miciliado e residente na

Rua Tomaz; Francisco de
Goes, nesla cidade, filho
de Teodoro Ftoncisco
Rüncus e Oecilia Rüncus.
Ela, bras!Ieird, solteiaa,

.do lar, nascida em Luiz
Alves, neste Estado, do
miciliildil e re�idenfe na

Rua Tomaz; Frilncisco de
Goes, oesta cidade, filha
de Frederico Oescheler e

Alvina Sc:hmill.

E para que chegl:le ao co
nhecimento de todos mandei
passar o presente edital que
será publlQado pela Imprensa
e em cartórlo onde será
afixado durante 16 dias. Se
alguém souber de algum im
pedimento aeule-o para os
fins legais.
AUREA MüLL.�R GRUBBA

Oficial

logradouro aprovado pela Munlclp'alidade Manoel Póvoas �'Ilho,
requer uma certldAo neganva. José Fachinl, requer uma certi
dão de construção. Nelson GiIi, requer uma certidAo de cons

trução. Felix Schwirkowski, requer uma certídão de eonsemcão.
Camilo Andreatta, tequer uma certidão de construção. RuHno
Jankowl;ld, requer uma oertídão de oonstrução, José Alvize
requer uma certidAo de construção, Renus H. W. Wels, reque;
por certídäo sí o requerente é ou não devedor a Fazenda Mu
nícípaí, Manoel Póvoas Ntlto, requer por certidão de que seu
terreno acha-ee situado em logradouro aprovado pela Muniei

�alidade, M8noel Póvoas Neto, requer uma cerudão negativa.
Silvio de Góes, requer por certidão de que seu terreno acha
se situado em logradouro aprovado pela Municipalidade. Ores
tes Franceskí, requer uma certídão negativa. Mario' Lehnert,
requer por certidão que o logradouro aonde se acha situado
seu terreno é aprovado pela Municipalidade. Éslo Enke, re

quer por certidão de que o logradouro aonde se acha .loealí
zado o terreno de sua propriedade, foi aprovado pela Munici
palidade. Ésio Enke, requer uma certidAo negativa. Luiz R. B.
Fagundes, requer por eertídäo que o terreno de sua proprle
dade é aprovapo pela Municipalidaß". Luiz Rogério Fagundes,
requer uma eertídão negativa. Manoel Haekbarth, requer' por
,certidão que o logradouro aonde se situa seu terreno foi
aprovado pela Municipalidade. Manoel Kackbarth, requer ums
certidão nf-gativa. Liodoro Rodrigues, requer por certidão de
que o terreno de sua propriedade ache-se localizado em lo
gradouro aprovado pela U:unicipaliaade. Liodoro Rodrigues,
requer uma certidAo negativa. Waldemar Scmltz, requer por
certidAo de que aonde se situa o terreno de lua propriedade
o logradouro foi aprovado '

pela Municipalidade. W�ldemar'
Sohmltz, requer uma certídão negativa. Edson Glese, requer
por certidAo de Bua propriedade, ser logradouro aprovado pe
.lß Municipalidade. Edson Gíese requer uma certidão de cons

trução. Waldemiro Twardowski, requer uma certidão-de eons

trução. Ind. e Com. Bernardo Meier Uds, requer uma certidAo
de. construçlo. Arnoldo Unk, requer uma certidllo de cons

truç,ao. Arnoldo O.stereich, requer uma certidio de construção.
Anselmo Sabei, requer uma certidAo de construçAo. Silvino
Dallmann, requer uma certidl10 de oonstrução. Darci Felipe
Ramos, requer uma certidllo de oonstruçAo. Antonio Schollem
berg, requer uma oerUdAo de construçlo. Wilfredo Marquardt,
requer .,por gertidAo de' que o terreno de sua p�opried8dé se
situa em logradouro aprovado pela Municipalidade. Wilfredo
Marquardt, requer uma certidio' negativa. SlIvlno Cani, re
quer por certidl10 si o requerente é ou' não devedor a Fazen
da Munioipal. Luiz Souza, requer por certidAo de que o imóvel
de sua propriedade é aprovado pela Municipalidade. Luiz
Souza, requer uma certidão negativa. Henrique Lipinsld, re

quer por eertidAo de que o logradouro aonde se situa ,seu
terreno é aprovado pela Municipalidade. Henrique Lipinsld,
requer' uma certidão negativa. Marilol S/A Ind. do Vestuário,
requer por oertidAo si o requerente é ou não devedor a Fa
zenda Municipal.

Conceda-se
Sando Lessmann, requer Alvará de Lioença para sua

loja. Lourival Rthenberger, requer Alvará de Licença para
sua loja. Renua H. W. Wela, requer licença pI estabelecer-se
com o ramo de CI�rpintaria. Cartonagem Jaragu6. Ltda, requer
licença para estabelecer-se com o ramo de embalagem d'e pa
pelão. Roque PoHo, requer licença para estabelecer-se com o
ramo de representante Comercial - empregador.· Armlro Ja
gelskI, requer licença para estabelecer-Ie com o ramo de Pe.
dreiro Autônomo. Waldemar Vieira, requer lioença para esta
belecer·se como fotógrafo autônomo. Adalberto Frankowlak
requer licença para estabelecer-se com o ramo de Fca dê
Ferramentas e Implementos Agrícolas em Geral. Dione P.
Vicente, requer licença para .estabelecer-se com o ramo de
bar, restaurante, oonfeitaria, Iancheria e lorvetaria. Silvino
Canl, requer licença para estabelecer-se como motorillta autô
nomo.

.Averba�se a B a i x a
o

Roque Poffo, tendo eDcerrado luas ativldadel no ramo de
. Representante Autônomo requer a respectiva baixa.

Corno Requer
CongregaçAo Evang. Sral Jaraguj, requer atestado para

mencionada entidade. Harry Lindemann, tendo aIteràdo o se,.
ramo de carpinteiro para carpintaria firma empregadora, s�
lioita anotaçlo no reglltro, bem como no AlvarA de -Lloença.

Conceda-se a Trova do Au*orn6vel de' Aluguel
Palcoal Martini, requer transferência o veicu

lo de aluguel Opala parla Ford Corcel.

Ao Diretor do DF. Fornecer Declaração Ba
seado nos Documentos Apresentados

Olindo Kunze, Adalberto Meyer, requerem por
certidão si 08 requerentes exercem atividades ru

rais neste Município.
Jal'sguá do Sul, 22 de maio de 1974.

!loinoilense. faz 13
Pontos e Dai reae
her mais de 1 milhão

Muito tranqüilo, torn.ando cerveja preta
e batendo papo com a família, o Sr_ Augus·
to Erzinger, de 62 anos, embora diga que
não que não se dave ficar afobado com is
so, não consegue esconder sua eufor'ia e

não é para menos, pois ele foi urn dos' 14 \

a.certadores do Teste-184 da Loteria Espor
tIva, com um cartão de Cr$ 4,00, e vai re·
ceber a quantia de Cr$ 1.267.118,81

.
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A Opinião,do Leitor .

Pe. Alfredo Dortolini, 'latrio lia Paröqnia do Sagrado co
ração de Jesus - Campos Elrseos - S Pllulo.

··Saúde. muita paz e toda 8 sorte de Iellclda
des a, ·V. S. e Bxme. Famílta, bem como aos dig
nos eolaboradpres It funcionários desse querido
jornal,

Há já quase um 'ano que recebo aemanal
mente o Corteio do Povo.• tão bem dirigido por
V S, continuador do grande e Ilustre Artur Mül
ler, jornal que é um orgulho para Jaraguä e San
ta' Catarina. V. S está realmente de parabéns! É
sempre para mim uma alegria o recebimento do
Jornal de minha terra, onde leio tantas boas no

ticias e bons artigos. Por isso, agradeço a remes-

sa do jornal e espero continuar a recebê-lo.

Gom um abraço do

Padre Alfredo Bortolini

Prol., Jos6 Rainha da Cosia - Ria - GD
�'À Jaraguá do Sul envio minhas mais calo

rosas felicitações porque seu hebdomadário festeja
11 lustros de vida, fundado que fGi em 1919 por
Artur 'Müller e, hoje, é dirigido por Eugênio Vitor '

Sehmõckel.
.

Não há . nem academias de letras pequenas,
nem tampouco jornais, mormente, se estes servem
às zonas de sua localização e adjacências' (líjnítro-
�s�

.

Paulo Maranhão, tornou a Folha do Norte-Be
lém-Pará, o diário de maior prestigio. na Amasõ
nía, verdadeiramente popular, chamado "jornal ofi
cial da Terra". Ele não rejeitava uma, noticia, e

recebia o íntormante mal vestido, sujo, roto, des
calço, de tamanco, a quem dizia que, apenas, não.
queria notícia talse. Por isso mesmo, o caboclo de
Salvaterra, de S�)Ure. de colares, de Ponta de Pe
dres., de Cachoeira, etc., voltava, de canoa, de
barco, de montaria ou bote, conduzindo a FOLHA,
o mesmo se verítícendo com O" colonos da zona

bragantina. Defendia ele aquele que necessitasse
de amparo.

Jaraguá do Sul. pois, está em Iestae, como 8

imprensa regional. Um tópico deselegante consta
da declaração do Sr. Delegado do Trabalho do Pa
-raná, que condena a concessão de 30 dias de fé
rias para o empregado que, sem dinheiro, terá ga-"
lana com os membros de sua familia, no lugar dv
alegria, paz e amor, o que lí a 11-5" ,

ASSEC, . A�Yoclcia B Contabili�aöl

Max Roberto Bornholdt

Ilda Domingos Vargas
Advogado

Contabilidade

Av. Mal. Deodoto, 98 - jaragúlÍ do Sul - SC

Maio, Mês de Maria
Dr. Piccione

Maio, mês de Maria
Adorada no �undo inteiro
Imana com seu amor e alegria'
Ohl Mãe, sila o nOS80 roteiro,

Mãe pura e imaoulada ,

EolBna doçura e 'ida '!

Salve-nos de toda cilada.

DizimandO' o pecado,
Ensin8ndo o perdão.

Maria, élo dos imortais
Ama todos Bem distinção
Razão de nossa a40ração
Irradia lUI e belela
Ajuda pobres li) ricos com toda nobreza

Homenagem 68 Mães e ao SímbOlO das Mies -

Virlem Maria.

Obrupá, 12 d, maio de 1974

Estado de Santa Catarina _,

Prefeitura Municipal �8
JarBDuá da 801

PORTARIA N. 09/74
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Estado de Santa Catarina, DO uso e exercí
cio de suas atribuiçães, Resolve:

.

Nomear,
Dr. Thomaz Cezar Fruet, engenheiro civil

carteira do CREA n
" 3.791 - 10.8 região e Dr.

Marcio Hermann, engenheiro civil. carteira. do
CREA no 4420P - 10.a região, para vistoriar as

edificações do muníeípío de Jaragua do Sul, de
conformidade do Art. ,277 Capitulo "X", do Código
de Construções adotado no Município de

. Jaraguá
do Sul pelo Decreto-Lei no 73 de 12 de outubro de
1940.

Comunique se Registre se e Publique-se.
Palácio da Prefeitura Municipal de, Jaraguá

do Sul, aos 22 dlas do mês de maio de- 1974
Eugenio Strebe,' Prefeito Municipal

900 Metros de
_ Meditação

Arnoldo ALEXANDRE

Pela primeira em nossos 50 anos de existên
cia etravessamos, a pé, a magestosa ponte "Her- ,

eíllo Luz", caminhando lentamente de Ftoríanöpo
Iís rumo ao Estr-Ito, � 'devêras Incomum se contem

plar, eom-o espíeíto desarmado, a beleza do mar,
a placidez do horízonte e a dinâmica do homem
na renovação dli Natureza Nt sse caminhar lento,
sem pressa, quase sem destino, nOS80S pensamen
tos se fixaram exatamente na exuberância espiri
tual que o mês de Maio nos oferece. Maio mês das
Mães, de Maria, das Flores, uma gama de reflexões
provoca em torno da Escatologia, como 08

.

Novís
símos do Homem que é parte da doutrina Católica.
A Fraternídade Universal (ii a pura Ilor que desa-
broxou tlm Maio.

.

,

O homem assim o quiz Nos primeiros dias
de Maio comemoramos 081!O anos da Iabulose obra
do suíço Henri Dunan. fundador da Cruz vermelha
Internacional, cujo objetivo é estimular a Fraterni
dade, Na primeira Lua Cheia de Maio se comemo

ra o nascimento e iluminação de Budda, um símbo
lo de unidade entre os homens. A vitória da nossa

gloriosa Força Expedicionária, em campos da Itália,
LEI N. 488 reflete aquele desejo universal de paz que todos

, os povos aspiram. O Brasil, partlcularmente, onde
Dispõe sobre denominação de via pública seus "lindos campos tem maís tlores, nOSS08 bosques
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá tem maís vida" por SUa História, nos oferece á me

do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exerct- dita,ção o valor d08 nossos marujos, lembrando a
cio de suse atribuições.

.

criação da Escola Naval em l808,c em l,o de Maio.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni-
O D,B:scimento do Apóstolo da Oomuníceção, no_.
Brasil, Marechal Rondon (8, em 1865), o naseímen- '

eípío, que a Câmara Municipal aprovou e eu san- to do General Osório, Patrono da Cavalaria (10. emeíono a seguinte leí:
. 1808), a abolição. da Escravatura, exaltando a figu-

Art. 1.0 _ Fies denominado JULIO TAVARES' ra dê José do Patrocinio (13, em 11;88), a gloriosa
DA CUNHA MELLO a rua 187 _. lateral da rua 6 batalha de Tuiuti (24, em 1866), a criação elo Mu, 1

_ CeL Procópio Gomes de Oliveira, no perímetro BIlU Nacional no Rio de Janeiro, por' D. João VI

urbano desta cidade. (25, em 1818) EI tantos outros feitos' que nos dão a

medida exata do estímulo que o homem, através

_

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data do tempo, tentou oferecer a seus semelhantes em

de sua publicação, revogadas as" díeposíçõea em. termos de Fraternidade.
contrário.

Este é um rascunho das nossas meditações.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Outros, temos certeza, escreverão melhor

- Sul, aos 21 días do mês de maio de 1974.
__

•

...
l

!""- _

Eugenio Strebe, Preteíto Municipal
A presente leí foi registrada e publicada nes

ta diretoria de Expediente, Bducaçäo e Assistência
Social, aos 21 dias do m�8A'd;e.-m8'to de 1974.

Waldemiro Barte], Diretor

LEI N.489

.
Autoriz� o Executivo Municipal " cumprir

obrigaQ,ão perante o Banco Naoional de

Habitaqão (BNH) e a Companhia de Habitação do
EstBdo de Santa Catarina - COHAB/SC.

Eugenio Strebe, Prefl!ito Munioipal de Jara
guá do Sul. Estado de Santa Calarina, no u�o 8

.xeroício de suas atribuições•.

Paço saber 8 todos Oi! habitantel deite Muni
cípio, que 8 Câmara Munioipal aprovou 8 eu s'II'Dcio
no a leguint. lei:

Art. 1.° - Fioa o Executifo Municip!!l autori
zado a ratificar 'os termos do Convinio firmado
com a Companhia de Habitação do Estado de San
ra Catarina - OOHAB/SC em 28 de jl!neiro de 1974.
objetivilDdo .

a implantação do Plano Nacional de

Habitação Populaf (PLANHAR) neste Munic'ípio.
Art. 2.° ,Poderá o Executivo Municipal' pro

videnciar oe terrenos que se fizerem necessários às
construções . em ,conjunto, DOS termos do Convênio
firmado.

Art. 3.° - Fica
.

autorizado o Exeoutivo Muni
cipal a oumprir com as garantias estipuladas no

Convênio.

Al t. 4 o
- Esta lei entrará em vigor na data

de IlUll; publioação. revogadas as diRposiQões em

contrário.
.

Palácio da. Prefeitura Municipal dA Jaraguá do
Sul. aos 21 dias do mês de maio de 1�74.

Eugenio Strebe, Pnftlito Municipal
A presente lei foi registrada e publicada nesta

Diretoria de Expediente. EducRção e A_"sislência
Social, a08 21 diu do mês de maio de 1974.

.

Waldemiro Bartei, Diretor

Presos iam fugir
e "urar -oIhos"\do
Inspetor

B. HORIZONTE - Por ter matado
uma plilssoa e ferido outra, em Caratinga,
Guilherme ,SaturIi.ino Bonfim (34 anos) foi
condenado a 23 anos de reclusão e está, há
quatro meses, pagando sua pena no depó
sito de presol.

.r

Ali. ele ohegou perto do chefe da equi-
pe de detetives e disse: "0 peRsoal da cela
11 está com um plano par� fugir amanhã
durante a visita. .

.,,_�' (

Imediatamente, policiais armados cerca

ram o departamento de investigações, refor
çaram a, guarda do depóeito de presos
e revistaram todas as oelas, prip,cipal·
mente a 11, onde estavam os aponta
dos como autores do plano de fuga. A se

guir, o· chefe do departamento de investiga0;
ções foi encarregado de apurar os fatos.
Foi ouvido o alcagoete Guilherme Saturnino
BQnfim que a denúncia anterior acrescen

tou a informação de que, após a fuga, o

Inspetor, José dos' Passos teria seus olhos
furados, "por que eles tem muito medo de
le e sabem que é forte!'.

A situação DO depósito é aparentemen
te, de calma.

EM P R ES Á R lOS, TU R I S lAS,
a VARIG sente· se ho-nrada pelo que pode fazer pelos seus ne·

gócios e passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus serviços.

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro oa Fonseca, 122/130 - Fone 2023·

)araguá do Sul - SC

VARIG VARIG

Motorista, não

faça do seu

Cl;lrro uma·arma.

A vitima pode

I,

Viage VARIG
ser você.

- _" - �
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'Maio Grosso, 'Iérra
dos -impossíveis

(IrmãO Leao Magno)
Mato Grosso sempre foi uma 'ti}rra lendária;

dos Bandeirantes do Brasil-ColÔnia aos Colonizado
res atuais, poucas leDdal Sft desvendaram porque o

Mato Grosso continua íendário.
De uns anos para' ci, muttos COIODOS-do' Sul

invadem o Mato Gros80 onde vão encontrar milha
res de garimpeh:08 anti,gos; eliea são as eternas vi
timas da 80rte, sempre explorados pelos negocian
tes de pedral! preciosas: 08 negociantes trocam de
carro cada mês e 08 fgarimpeiros não possuem re

cursos para trocar d6' calçA0 cada aDO.
_ Apresentado o Mato Greseo de hoje, vamos a

um cala pitoresco, sucedido com uma freira, nes
te Mato Gr08SO lendArio.

Uma adolescente, filha prendada de rico fa
zendeiro, resolveu ficar IrmA Religiosa de São
Vicente. para trabalhar entre os fndios e pobrea
conterräoeos matogroasenaes. concíuíccs seus

anos de formaçAo, a jovem IrmA quis partir para a

catequese dos pobzes, no interior do Estado; mas a

sua Superíora, pessoa bem mais experiente, não
autorízou ,a jovem missionária partir se!D mait' nem
menos. Nl.n há problema, pensou ß Fre,ira Missio

nária; arrumou uma mala com recursos msts ur

gentes e, 118m avisar a ninguém; meteu-se na es

trada" rumo aos índíoe; ai pelas tantas, paasa um

caminhão que dá "carona" para 11 entusíasta mis
sioná'ria. Al pelas tantas, o carro enguiçou; o moto
rista foi em busca de recursos. a pé mesmo.. a •

Freira neseob-íu uma casa aí perto da estrada e

lá estava uma senhora, de braços abertos. pareela
� que estiTesse esperando pel,: visita, desde muito

tempo.
.

"Até que afinal, D�us_ me, mandou alguém ...

meu marído fugiu e eu preciso ir busoä lo •.. Mu
lher, fique cuidando das minhas crianças enquanto
eu vou apanhar meu velho." E já S8 pÔ' na estra
da. AI ficou a Freira com 7 crianças; coisa pRra
comar, nAo havia; sempre foi d_a Indole do I)�boclo
não se preocupar com.o amanhA. que a Freir., 4e�
Ie um jeito. Dal a três meses volta a dona de ca-

sa, trazendo o marido,
'

Sem muita cerill.lÔnia, diz ela à Freira: Obriga-_
da pelo leu -I.8niçn; agörà pode legui!' sua viagem
pela estrada por �nde veio..

. i' ,

'

A F'rMra botou se novamente nàquelas cami
Dh". lendário••0 impoflSlvel Mato Gr08so; chegada
a uma região de fndio8 semi-civilizados, lá fixoú '0

campo de sua missAo,� cooseguiu r�alizar um bem
imanla. graças aO ,boHl Deul.

No Mato Grosso é iSlo; mas nem lemprE' é
verdadeiro o ditado que diz: "Ovelha, nAo é para
o Mato Grosla".

O'_ .-

(Teresópolil, maio de 1974)
j

'P r o j, b i C} ã' o
Pelo presente Q proprietário Cornelio 010-

watzki residente e domiciliado) à Estrada Garibaldi,
neste municfpio de Jaraguá do Sul, proibe termi
nantemente 8 entrada de pessoai. estranhaI em

suas propriedades, com finalidade de cortar palmi
to e cllçar, não se responsabilizando pelo que pos·
sa acontecer aos infratores.

Jaraguá do Sul, 20 de maio de 1974

CORNELIO GLOWATZKI
� ;., �

� I. [

'" .,

Escritório

A COMERCIAL
í

-

ADVOCACIA - CO.'ABILIOADE - SEGUROS
sob a direção do economista e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF 004354229

Rua I (Mal. DeodOrO) 122/130
Fone ZOD - Cx. PO,stal, 19

Jaragul. do Sul Santa Catarina

Recursos liscals e adDitntstratlvos - Contabilidade
Semoo de marcas e patentes - fotocópias

Legllliaolo trabalhista e INPS - Segurol em geral
Semoos aéreos Varig

Desde 194' à semoo do progresso de JaraguA do Sill

Certificado Extraviado
Eu, EDMUNDO ERICH SEIDEL, brasileiro, ca·

sado. Comerciário, resideote e d'omioiliado à Rua
Ano Bom, n.O 25 em Corupá SC, declaro para os

devidos finB • ereitos que foi 'ext!'aviado o seguin
te documeoto':

Oertificado de Propriedade 0.0 022567 do vei
aula marca Ford. ano 1957, cor azul e br.Dco, e.pé

, eie camiooete, motor 0.° P 35L7SBX-I0.467, 8eJD
reserva de domínio.

Corup', 20' d. maio de 1974
Edmundo Brich Seidel
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M u ttertagsfei e r "Correio do Povo"
nos rEsportes

Jaime

Dp. Reinoldo II�P:;':'
Informe Legislalivo -I II ADVOGADo,"�,1I 'l""" fA Câmara Municipal de Joraguá do Sul esteve ." ,

reunida nll noite de onlem em sessão ordinária, lendo Egcrit6rio ao lado da Prefeitura

na ocasião comparecido os seguinles. edis: Pr.esidenle - L...

J

..._......._...JÁ....R_·A�GUÁ' D.O,..S..UL..
·"

.._,·��José Carlos Neves. Secrelário - Heins BarleI. José
Alberto Klilzke, Haroldo Rislow (suplenle), Odair
Veilalti, João Vegini, Mário Anlonio Planinscheck, Ie
da Maria de Souz",

Ala da Ses!lão anlerior foi aprovada por unani
midade.

No pequeno expedienle conslou os seguIntes Pro
jelos de Lei encaminhados pelo Execulivo Municipal:
Projelo de Lei n,· 18/74, Que autorizlJ o

.

Poder' Exe
Culivo a DOAR bens imóveis ao Governo do Ealado
de SantlJ C,,'a�ina - Secrelar.ia de Saúde - um ler

reno silO à rUlJ Reinoldo Rau, colJlendo li área.
281,26 m,elr�s quadrados. 8sle imóvel li que se refe

re, deslina-se, paul a conslrução de uma unidade sa

nilárilf em Jarllguá do Sul POSTO DE SAÚDE).
Projeto de Lei n.o 19/74, solicitando a revoglJ·

ção da Lei n.O 276 de 5 de oUlubro de 1970. que lU

loriza o Poder PúbliCO ti DOAR área dellerra llO In8-
filulO Nd.:ional de Previdência Social - INPS -. '

Os Projelos de Lei llQui mencionados foram
considerGdos éomo sendo objeto, de deliberação, de
vendo os mesmos serem remitidos para as comissões
a fim de receberem os respeclivos pareceres.

Em ,alo contínuo da Egrégia Câmara de Verea

dores, foram apreciadas e aprovadas unanimemenle

'aa segulnles proposiçõel:
'

Encaminhado pelo edil José AlberIo Klilzke, so

licitando ao Chefe do Poder Executivo no senlido de

que seja urreDciado a eleboração de um ProJelo de'
lerminando as IOIAMS .IOUS"A.RIAIS de JII'81U6 dahSDlk· I.Do vereador 6rio nlonio P aninsc ec ,moção
reivindicando do Prefeito Eugenio Slrebe que sejam -----,----------------

colocados tubos nos m'lIis diversos pontoa dos bair çi§o Popular (PLANHAP) nesle município.
ros de Nova Brasflia e Vila Lenzi; a tim de Que seja ! - 'De origem Leglalaliva, Projelo de Lei en-

aenado o problema do esgoto naquelas ·localidlldes. caminhad'o pelo vereador Sr. WtlldemlJr Rocha, que
Na ORDEM DO DIA, foram eprovedoa por denomina JULIO TAVARES DA CUNHA MELLO a

unanimidade os'seguintes Projelos de Lei. De orilem rua 187, laleral da rua 6 - Cei. Procópio Gome. de

governr;lmental: • Oliveira, nesta cidade.
1 - Fice!! o Chefe do Poder Ex.c.tivo auloriza- O Presidente José Carlos Neves ao encerrar II

do a ralificar os lermos do CODvê.io Firmado com a sessão, convocou os Sr.s. edil para uma oulra ordi-

Companhia de Habitação do Ealado de .5enla Cala nária no dia 27 do correnle.

rlna - COHAB/SC em 28 de janeiro de 1974, obje- . Gralos
livando II implantação do, Plano Nacional de Habila- eLlO .50UZA, Secretário eXlcullvo

.
Am S'onntag den 12. Mai fand im Gemein

dehaus zu Rio Cerro II eioe gut besuchte Mutter
tag8reier statt, zu der die Frauenhilfe freundllehst
eingeladen hatte, und ao die inan aich immer wie
der gern erinnert. Schon beim eintreten war man

ueberrascht, was Mutierhaende hier sebon alles
geschafft hatten. Drei lange Tische waren schon
mit allerhalld leckeren Sachen gedeckt und so

mancher sonst -so langsamer -Ma,no schlug beio An
blick all dieser Delikatessen eine schnellere Gan
gart, ein um schneller an den Tisch zu kommen.
Nun wurde gemeinsam ein Tischgebet gesungen.
Und nachdem sich alle ao dem Isekeren Sachen
genuegend gestaerkt hatten bagaDO daI reichhaltige
Programm. Die Allerseits geliebte Leiterin der
Frauenhilfe, Frau Pastor Spring, hielt sodann ei
oen zu Herzen geheoden Vortrllg. ueber die Multer
und ihren Ehreot14g der alle Anwesenden tief er

griffen hat. Darauf wurden verschiedene Lieder
klangrein zu Gehoe... gebracht. Sodann wurde ein
Theaterstueck unter der Regie von Frau Ger.hard
Roeder aufgefuehrt, das SG recht das Leben einer
Mutter beleuchtete, ihre MUt'hf'n und Sorgen, aber
auch ihre Freuden. Eins der Kinde ruftI Wo sind
meine Schuhe? Das anderel Mutter Wo) sind meine
Struempfe? Das drittel Mutter wo ist mein neues
Kleid? Denn das viertel Mutter wo ist meine Hose?
Als dielIe Kioder ihre Mutter dann zum Schluss
zum' Muttertag ein G-e!lcheok ueberreichten war

die Mutter derart ergriffen, l1öSS viele AnwP,sende
zu Traenen geruehrt wuro-n. Dann gab es eine
unerwartete Ueberrasehung. Kühn und keck prae
sentierte .. ich ploetzlích auf ti.-r Buehne das Iunt

jaehrige Toechterlein vou Raultno Ksth (Pomerode).
Enkelin des Ehepaares Gerhlird I:toeder. Diese
kleine (R(lsely mit Namen) sang verschiedene Lie
der in äeutseh und einige in portugiesisch und
hatte sícb damit die -Herzen Aller im Sturm erobert.
Besonders eindrucbvoll wirkten die Geste (Hand
bewegungen) die sie dabei

'

suafuehrte. So das der

Applaus nach Schluss jeden Líedes, kein Ende
nehmen wQUte. Liebe kleine Rosely, wir danken
dir alle Behr, dafuer Komm bttld mal wieder zu
uns' UDd erfreue UDS mit deinen schoeneo Liedern.
Auch einen schoenen Dank an deine Eltern, liebe
Rosely, dass sie dich zu UDS gebracht habon und
uosere Feier dadurch so sehr verschoent wurde.
Daon wurden auch ooch verlchieden Gedichte zu

Gehoer gl'bracht (von Frliu Gerhard Roeder ein

geuebt) die gr08sen Anklaog fanden, Zum Schlulls
wurde daon gemeio'8am das Vateruoler gebeteo
und damit fand diele schoeoe Feier ihren Absch
lU8s. leh danke im Namen aller Frau Pastor Spring.
Frau Gerhard Roeder, die kleine nette Rosely und
ali die Anderen Mitwirkendeo und freuen uns

schon auf die naechste Feier. So GOTT will. Weon
du noch eine Mutter hast, 80 dan'ke GOTT und sei
zufrieden. . EMSI

'

Torneio Rodolfo Horongoso (fllabol di Slli�)
Teve início sábacllo, dia 18-05-74, o Torneio d.

fuiebol de !alão denominado Torneio Rodolfo Horon
goso, A primeira rodada teve os seguinles resultado(:
Sábado: Flamengo 5 x 3 JaragQá Ve(cuJ'os
_

BandeiranIes O x.._3 Guaranj
Domingo: Eduardo Mann ã x 2 H. Riatow

ESI. MIJDneS 2 x 1 Marisol
O referido'· torntio 'terá' ','Se'quincia hoje e

amanhã, com oe seguinles jogos':�'" ,.

Hole: dia 25/05/74
14 horas: H Ris aw< 'x Marisol "J

15 horas: Flamenga 'x -'BandeiranIes :' I

Amanhã: dia �6/05/74 .

I

8 horas: ESI. Mánnes x Eduardo Mann
9 horas: Guarani x Jgu6, Vefculo�'

Baependi X América em Jaraguâ do Sul
A Taça Governador Colombo Mechado ôellee,

IIgora com a sua rebele já definida, vai ler prossegui-
menro neste flnel de semana, com a realização da se

gunda rodada.
O Clube Atlélico Beependí eslará recebendo a

vtsua do América FUlebol Clube da Manchester, pté,
110 es Ie que será disputado no Estedlo Max Wilhe!m, '

próprio do ezurre leragueense e, Que por certo alrllir6
um enorme público.

O América vai apresentar se com' li sua: força
méxlma, o mesmo econtecendo com o Baepeodl que
procurará reabilitar se do primeiro insucesso, dlenre
do Allético lá em S. Francisco do Sul No outro jogo
da rodada aluarão em lotnvtlle, Caxias e luventue de

Jaraguá do Sul. Jogo este. de grandes etratlvos, levan
do-se em conta o resultado alcan�ado pelas duas equi
pes quando intervieram na l.a rodada. O Caxias cOIJ
segu u vencer ao Eslrela lá em Nereu Ram6s" enquan
ta que o moleque travesso de nossa cidade surpreen
deu a todos exibindo um bom futebol, principalmenle
na segunda elapa, empalando com o América lá den
Ira do ESládio Olfmpico em dois lenlos; ap6s, e.iar
perdendo de 2 ii O. i

Finalmenle em Säo Francisco do Sul. Jogarão '

Atléllco local e o Eslrela de Nereu Rllmos. O Atlélico

jog" em cosa, diante de sua lorcida e enlusiasmado
com a t· vitória oblida diante do Baependi,. enquanlo
que o Estrela vem de bOIl exibição frentl ao Cáxias,
lIplSar da derrota por 1 lenlo IJ zero, gol anola.do d.
falta por Marloni na primeira fase.

.

Documentos Extraviad.os
Eu, WIGANDO MEIER. brasileiro. casado, co

merciante, residente e domiciliado. a Estradß Ga
ribaldi, neste município de Jaraguli do Sul-Se, de·
claro para os devidos fins que foram f'xtavi8ll0s
os seguintes documentos:

Certificado de Propriedade - Bilhete de' Se
guro - Carteira NacioDal de HabiUtaçä9 _ Cédu
la de Identidade - Carteira Profissional do veIcu
lo, com as seguintes caraoterísticas: Marca: Mer
cedes-Bens, ano 1969. espécie caminhão. chassis
n.O 84400613045905,6 cilindros, 120 HP, cor azul, pla
ca BS-0268,

Jar8guá do Sul, 22 de maio de 197�'
.

. Wigando �ei!r

Dr. Franeis«:o Antonio Pi«:cione
JH::e» YCO - C.lR..JH:. 1'%

(C.P.F.) N.o 00'38(179

Cirurgia e OIíoioá de Adulto•• Criançal
Part08 - Doença. de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARt - OORUPÄ
:Residinci.: Dr. Nereu Ramol, 419

co.auPA..- - ....l!Irr... CAr....I_.&.
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Zonal Norte. mudanças
não altera,m,Q esperança

dos participantes
Depois de concretizada a saída do Ipiranga de

Rio Negrinho das disputas do Zonal Norte, nesre final
,

de semana o torcedor do Norte cerartnense terá a

oportunidade de assistir a diversas partidas movtmen
rendo a todos os partíclpentes.

'Para Iaregué do Sul está ecenredo o, sensacional
encontro entre o Clube Atlético Beependí e o América
de loínvtlle. Ambas as equipes estão em perseguição
a uma reabilitação visto que na estreia de ambos não
foram muitos felizes, o Azulão jaraguaen5e sendo der- ,

rotado em ôão Francisco do Sul pelo ,Atlético locel,
e o rubro da Manchester Cetertnense, empatando as
dural penas com o Iuventus de nossa cidade, o que é
mais importante para o Moleque Travesso e n08SO íu
tebol, dentro da casa do edveraérlo,

Baependí e América atuerão emanhä' perante um

público numeroso queremos crêr, poís oe dois times
astão conrendq com Oll préstimos de excelentes jogado
res,

Por sua vez o luventue que acabou sendo o he
rói da rodada inicial da Chave A, vai novamente a

Iolnvllle, desta feita ,parft dar combate ao Caxias, que
vem de apertado triunfo sobre o Estrela por 1 x O O
Moleque Trevesso, bastante animado pela sua feliz
apresentação na estréia, vai tentar bisar o feito con

seguido frente ao América. O outro representante de
00S80 futebol amador. o Estrela de Nereu Ramos, que
mercê de um trabalho eonlunte de direloria e torcedo
res está atravessando uma falle extraordinária vai a
São Francisco do Sul, medir forças com o Atlético
local. oade lentará e sonhada reabilitação, pols ne es
tréía, mesmo jogando em cese conheceu o dissabor
da derrote perdendo pare o Caxias.

De outra part., a equtpe de Futebol de Campo
da Associação Atlética Indústrias Reunidas Jaraguá,
vai na tarde de hoje atuar amistosamente frente li

equipe de Breithaupt Da praça de esportes Erwino Me
oegoUi com o jogo estando programado para às 1�
boras.

.

Nesta oportunidade, igualmente queremos cum
primentar a Comissão Municipal de Esportes de Jara
(luá do Sul. pela efetivaçiio da Primeira Olimpiada
EstudaDtil Jaraguaense" que contou com a participllção
efetiva de ceRtenas de estudantes dos e8tabelecime�
los de ensino de nossa cidade. Nosla palavra de in-

-

centivo para novas promoções. 4)

!;:presenlanleI "'�=hor Idoneo, filho de Jaraguá do Sul,
residente em Chapec6, quer representar firma,
e nas demais cidades circunvizinhas (como
vendedor ou cobrador.)

Informações nesta redação
Av. Mal. Deodoro.

Noticiário, Social
o Beira Rio Clube

de Campo, emposssou
no dia 9 'do corrente, a

sua nova diretoria, que
fioou assim constituída:
Presidente _ 'Ewáldo
Schiewe; Vice - Dr.
MarIo Sousa; 1.° Secret,
Rainer 1\.. WieIe; 2 o Se
eret. lido Domingos Var
gas; 1.0 Tes. Ivo Bwald;
2.° 'I'es. Buelldes Emmen
dörfer; Dir. Patr, Aldo
Plazera; Dir. Soe. 'Nil
ton Schiewe; Dir. Bsp,
Getúlio Barreto da Silva
e orador dr. Max Bor
nholdt.
O Az de Ouro B, C.;

filiado ao, C. A. Baepeh-

\

di, no seu 27,0 ano de
vida, está de nova. dir�
torta. Para presidente fui
esoolhido democratica
mente o bolonísta Raí
ner Alfredo Wieie. A se

cretária coube ao efici
ente companheiro Car
los Mey e a tesouraria
não saiu' daB mãos do
ttnenetste-mör do Clube,
bolonlsta Carl Otto En-

,

derl J. O orador do elu
be é o dr. Friedel Scha
cht e o segundo orador
é o nosso diretor.

Oumprimentos deste
semanário e votos de
uma feliz gestão.

E In
IIse Dunke ....:..

Lauro Giese

Com o comparecimen·
to de 400 pessoas, feste
jaram suas bodas, os 'jo
vens Use, a protessorí
nha e filha de Emílio
Dunke e Sra. e Lauro.
filho do sr. Rudí Gisse
e Sra., Da Aurora, em
Rio Cerro, neste munící
pio. O acontecimento va
rificou se no dia 18 de
maio de 1974, tendo 08

noivos. BeU8 pais, teste
munhas e eonvídados
comparecido para a ben
ção nupeial que se rea
lizou às 14 horali1 na Igre
ja Evangélica Luterana,
da Barra do Rio Cerro.
Após o regre.so, foram
os noivos recebidol na
residência do' sr. Rudi
Giese, com recitaçio de
versos e apresentaçäo
de eantie,oll, tudo no mais
puro �stilo d. seU8 an·

t"'passados. Foi uma óti
ma festividade.

Marlene Franzner -

Arno Siementkowski

No dia de hoje con
cluem um Bonho de amor
dóis jovens bastante em
eTidência n8 sociedade
local. Marlene Franzner.
jovem professora, filha
do vereador A f o n s o

Franzner e Senhora de-

em geral, especialmente
Gaita e Acordeões

Completo sortimento com 8 á 120 baixos
Bandoneon

Pianos: -Fritz Dobberttt
Grande Variedade de modelos

Harmônios «Bohn-
ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e Amplificadores
Instrumentos para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - VIOlões - BandoliDlJ li! Banjos
FIau ras - Clarinetas - PisroDS - Saxofones
T;ombones - Baixos e Baterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchês

Métodos � Cordas e Palhetas
Instrumentos pI Fanfarras: Bombos - Tambores - Prlll08 e Cornetas
Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flauras e Clarinetas, tipo «Boehm», Pistons. Trombones

Saxofones, bem co�o Bocais e Boquilhas eslrangeiras.
.Para maior'es Informações, consultem a

ElPEOICAO "LYAr MUSICAL DE PAULO lOBS
Rua Jorge Lacerda. 242 - Caixa Posral. 39

São Bento do Sul - Santa Catarina

/

a c e s·
verá tornar-Ie esposa d.
Arno Síementkowskl, de
dicado e eficiente funcio
nário da Iírma Irmãos
Emmendörfer S.A. e atual
presidente

-

do Grêmio da
JUTent"de Jaraguaense.
Ás 19 horas de hoje,

na Igreja Matriz de São
Sebastião. deverão com

parecer p a r a s e l' e m

abençoados, em presen
ça de seus 'pais, teste
munhas e o largo circu
lo de amizades. Após '"

eeremônía religiosa os

convidados serão recep
cionados no Hestaurante
Centenário.

"C o r r e i o do Povo",
apresenta aos distinto.
nubentes, seus pais 8

demais parentes, votOI
'de perenes felicidades.

CORurÁ:

Arrecadação
Estadual

,

OORUPÁ - A arreca

dação da_ Exatoria Esta
dual deste, Município,
que no me! de abril do
ano passado alcançou a

, importância de Cr$
38.254.06 no mesmo mês
deste ano foi a Cr$
82571,70, verificando-se
um aumento de 115%.

Câmara Aprovou projelos
Em reunião reslizada

<no último dia 14, 11 ca
mara Municipal de Co

Irupã aprovou os seguin-
tes projetos oriundos do
ExecutiYo: lei que altera
o PiaDO Rodoviário Mu
nioipal; que autoriza o

Executivo a abrir verba
suplemtlDtar e reduzir
verbas de dotação orça·
mentárias do orçamento
vigente; que autoriza o

Executivo li renovar con
vêoio com O Governo
do Estado através da Se
cretaria da Saúde e lei
que altera a apo- entado-
ria de diversos ex-ser
vidores municipais,

Faleclmenfos
Noticiamos eom pelar o falecimento du '8e

guinle8 pesscae:
Dia 09 ,

'Lorena B ülmuller, nesta cidade, com 01 ano

Dia 13
.

Manoel ADlonio R08a, neata cidade, com 57 anos
Dia 16

Margareth Riedmaon, nesta cidade, com 12 dias
1)ia 19 _

'

Sergio Luiz Bchuls, nesta cidade, com 28 dias
Adele Boahammer Baumann, nesta cidade, com 50
a008

Dia 21
Mareio Antonio Fílla, nesta cidade, com 17 dillS
Alido Radtke, nesta cidade com 04 dias

"Oorreio do Povo" apresenta a08 enlutados
suas oondolências.

-

'Nascimenlos
Dia 05

Ana Regina, filba de Loueíeal (Ivone Arbeit) Besake
Dia 09

, .

Eliane, filha de Valdir (Maria, de ' Lourdes) de OlI-
veira

.

Gilmar Alexandre, filho de AfoDiO Alexandre (Te
reza Leier) MendonQa

Dia 12
Oleusa Apareoida, filha de Jllvenal (Beatriz Ramos)
Machado .

Silvana Maria. filba de Osvaldo (Ignez Weinfurter)
Mabba
Cristiana, filha de Julio Oesar Pereira (Eliane Silo

,

vério)
Oristina, filha de Julio Oesar Pereira (Eliane Sil
flirio

Dia 13 '

Fabio José, filbo de Hartwing (Inês Stinghen) Nack-
bordt ' ,

Paulo Sergio, filho de Liandre (Verônioa) Rodrí-
gues

.

Fabio Rangel, filho de Valdir e (Gen! Marlene Rei
ner) Pasold
Vilmar, filho de Roberto (Vitoria Maria) Cardoso

Dia 16·
'

,Valerio Tadeu, filho de Krico João Olaria 8aleta
Patrício) 'dOB Santos

Dia 17
Alaercio. filho de Alcides (Alzira) Riegel

Dia 18
Waldiney, (Ilho de Geraldo (Irsei Sehunke] Strsl�w
Deise JIlDS, filba de Calixto (Val\rudes Hoohstein]
StingheD '

Elmar. filhl't de Waldemar (Maria Zilma) ROBS
Rockilaq,s, filho de Agenor (Ivone) .dos Santos
Pedro Ivo, filho de Carlol (Ilda) KItzberger.

Dia 19
Liliao,. filha de Pedro Paulo (Maria de Lourdel)
Michalak ,

., .

Criztiaoe Apárecida. filha de Waldsuuro OlItlnra
(Elisa Buta) do Naeciment� . .

Jean Carlos, filho de Valdir )larIo (AlmlDda Bach-
mann) Jacomini

. . . ..

Marcia Terezinha, filha de OlIvlo (Dl!Iy Mlrlao)
Pla8zai

Dia 20
.

Valmira, filha de Erwino Onaldo (Loardeta SchmItz)
Hl11�sheiD

"

.

'

Raquel Criztina, filha de Osmar (MarlI) GODQlIlves
Dia 21 ,

Adriana, filha de Altamiro (Elzira Erdmano) Hor-
burg.,

..

"Os oomprimentos de.ta folha •

t Agradecimento e

Con.vite para Missa
A famma de

Maria Leier Wolf.
viúvll de Antonio Wolf, comunica, pesarosa,
o seu passamento, o..corrido às 18,50 h. do
di'! 22 da maio de 1974, na residência de
seu genro Leopoldo Banstein, à Rua Barão
do Rio Branco, nO 221. nesta, cidade, quan
do contava 84 anos. 4 meses e 14 dias.

Por este intermédio destjja agradecer
a todos os que acompanharam o féretro até
a sua última morada, que enviaram coroas"
e flores 6 que apresentaram manifestações
da pesar.

,

Em especial deseja agradecer ao Rev.
Pe. Conrado Reck: pelas constantes visitas.
pelo cooforto espiritual nos seus últimos
diss. pelas belas palavras proteridas .bo seu

I!lepultamento que orvalharam o seu IOgres
so no Reino de Deus. como mulher extre
mamente piedosa que foi confiada ao Al,
t(ssimo no dia da comemoração da Ascen
ção do Senhor, '

Outrossim, convida parentes e amigos
para a Missa em intenção de 8ua alma, a

ser cplt'braoa às 19 horas do dia 25 de maio
de 1974. 2 a·feira póxima, na Igrejli Matriz
de Sãu Sebastião. '.

Por este áto de Fé Cristã agradece
A Família Enlutada

Jdraguá do Sul. M8io de 1974

I�
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