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I' n :'1 C a ·t I' , I' I':'1 dO Sul, (JAJA'S) r�uniDdo em lorno de competíções I 'i

I espor,ivas em várIas modalidlldes, el'tudanles e 1 �

.."

./. Jara�á do Sul �I deaporlial�à de embes ,oa sexos. Pfomoção vilo-.I "\l(lon8 empre.friol 10-
I rjoll '00"' ..00 que P08.,OU, esre eno oe !AjAS tem 1 A M ··11

'

19.0 de. f I·l t cai., m8olf'�."llr8\m em re- I
! um sigh ftc.do mais. espeçial pois se Ira!a �os !

" rtur' ,

u· er: : aDO e, a eClmen o cente reunião U,D d'8sejo \ I, Jógos em homenagem aos 100 aDOS do MUDlc(-! de que •.s 1)180111 ipdioaI pi'o. Na próximo �egunda feirG serão iniciadas as , d.to at� 1951, pel. exUnta Unll9 DemocriU,ca ti,as oolocad'8'B' á'a lDr.r- J
i pGrlidas eliminalórias do FUI�bol de Salão, com 1 Naclonàl. Em 1-,10-50 foi eleito Pretett��.Mq,l- illrenl da BR '10l' i,"ndican- '!

, 'clpal, pelo mesmo partido, cargo que al.umiu •

I 24 �quipes inseriras. 1 em 31.01:1951. Foi, 'Além dls'&o vereador por d''''80'es80 a JareguA do
I x x x

:

I virias.legisiatul'aa ePrelldente do Legislativo Sul" de'am ur imediata-.

A Comissão de Rromoções d.o Cenrenérlo, Jaragua'en8e '. "." m'en'te mud'ades para queI tende em vista os festejos dos 1,00 an.os do Mu 1 �er�e�, ·tambAm,. átfv14ades econo.JPlcas. t d'"
' ,

f'!
..

! à,travh éeus familiares. Por, volta de .1919 a' o OB POU!!m 81 'UIU rUir
, nic(piO, �. durame OI quais serão. mentedos um , 19Z2,p.rUcipou da firma Arthuf' Müller & Cla. d. ilota ligá,�o 'daqUi"I- Muaeu Hial6rico " uma Galeria de FOIOS, pedeaI..;... Posteriormente esteve Hgado ao EBcritóiio todo,ia' fede.ral com a SC
'ii colabor�ção de' lados éJ,U.D.IO dispoobo�.de peças i A Comercial, à. firma Agro Indu.tnal Retorcl- 301 que .d.m8n�à 10 Va-
I • ·fot08 .'nliras, DO .e,,'ido. de empr�lla h'l �u, ,

da L�da. e à firma Beyer &;Cla. Uda. - No lá do I,'pooo. ,S'eguado.

I ,e I'd d .,..d' tempo de Pref.lt� tev., o mérito de l'!IaUzar a
'I ced�.I.Si pl�. aque a,. lua,1 CI ,e. /'I:U o lerve,;, re- 'Prlmélra Reunlao ßéonomtca do Norte Cata- OI prelentel I reUDiio

'I lóa,:.Jol� Jerr,! d�. paa,.aar raupa, Irlbuç.q", plea, paus, ! rloenl', oóm grande lucellO p�lo" InedlUsmo tem aido comam d. Q.Ú.
piatole., m�qul'Da. er.. · �screver It C:Q.8rut�r, oUlra. 1 ' cOJ;ll,que foram abordad91 OI problem,s e.o-, 08' .memos atjaados, ,.ioda1. p,tças .•Dlig.,à o.s

.. iD,t�.res,s,adol dever� procu.�•.r .1' \, í .' nOmlcoI, de qu�, n�for.1P capazes vlzin,llol' .Ie a&ilizflm da yelba Hga-J a. g fi d <It. I A d M hf d munlcip�o••cQDPlPlcam�nte :mall fortés.. _.' ,.'1 �s aeol.ore, �m lO 4I.�: 'ia e rnal eu .'. t2 u. "1 . Em ),947,teve paJ:!'tlQ)PJÇIo na-. Alsembléla Qa� 80 Val. dO'J h8,ll)f)�",1 tnc�rre8'..d9s do :,xposlçao em opreço. COL.A " ConsUtuinte, ela})oraDdo. com Dustres .tarl- op�n'adol p�l811 ae'a. �_ ;

i· BORe co,.., NOSSO ,MUSEU. VENERE E , ,neDlés a Carta tJonl,tltuUva. de. S:aD�' Cata�Ir-, diea&in, do ,DN'ER. l8.to
2 CO.''N-S,E'RVe" A'. TRADiÇÃO

" POS NOS$O,5 . ", . n.; ao)"do do .�,t9._J Govern.�9" eatlo �ep1l;- '

principalmente paN'qUf!m
.'
, A.NTQPA'S5A,DOS"

'
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f.mD�gad�. íla' eQõs:trUQIQ. d,- EsITada 8�tadual lio.· :" "'>, .

'. �,"'
,i"1 � �., " u

"
sao .nento,-c<!r�p�;':hole SC'-�l•.. Qur.n�e.' o A propo,sIQi.o ". f,ói .'8.'pro-,!)�s�DUd'o qa: progfamaç�f>, de um. esquema.que· ve .. ! N� 'á't�:�j� J� �or;ente t,a,nsc��r� o 19.0 ano' seu,governo .n;!qrl1éipal de 1,951 • ,'955,.';;" a,í!quI-: vada e a "eord'1ria" da" h< "I' "f' Ih'

" ., .

d'
- 2 f'

.

'd ,'> riu'u.ma llJ!ea de 30.000 m2., na barra uO Rio
CIJS'

,. .', ::t,>, fitin, ä I'�� �me,nle:a .0 'erecer a'� me oltes "COIl lçoes v' ·de a16plmentoi e Artur 'Müller, fundador des- Molha; onde construiu' ci Posto �gto Pecuário, A . e:J;pechr{i u!D:, ',o -

r, �'0, lr�fego ,d,e veiculas .na cidade, ,öLé'm de IO,ca'is i te seuían�rlô.Nascid� e� Bhimenau' no dia 6 hoje Parque Agro Pecuário "Ministro. Joio cio .pl a di,reç,ãfJ ,do 'ONER,2 '. ,
.

t' d das"
'. ,- de maio de 1895, efl��I,a rondando os 81 anos C"l h'" t II, t i ti I I d "

I'
,, para 'eSlaClOnamen o" qu.an o comcmoraçoes 1 se vivo estives'se, ,finl-Ó:.�:de Joba'nD Jacob Mül- . eop as , a raÇa;O ur s ca. e oç�.· a expo-' BAndo Qui;! ná u lIOls' ler

2,'..,dos .1'00 aoo·s do Muo'€Í:pio,., ,no i p.'efludo de 24 �e! ler\ e Dor.ot,hea de Aiv\k'eida: Mü·l,l.e-.. siçllo agro:·pecuár.la do c�nt�n(lrlo;' a 25ße lu-, "li feira .. l'á' foi' mllD'tldo,
h Tb'

....." lho de 1976. No' correT de 1952' Iniciou 8S v
.'

'. , ..! ,jul. ,0 'a 1.0 de agosto, de's'Ie anú .. am, érn eSlá se· Nest� &no em que fie. come,mora o primei- obras de c&lçamentG das primeiras vias" pú- contacto' com �.escr;t�6,rlQ ,

" :!" lelHando esquemauzar ne�'I,as P!ÓXIIlÍIiJS horas es- t ro ceJitenário de. Jajoaguá: do Su'l./t'em ellpecial ,blIcu da cidade (ruas Mal. -Deodoro, Mal, do órgão na Cldad'e: de
, , !udo� no senlido da parll'c1paçao de' eSludantes, t reley() a âssinalaçl!.o de seu ,passámento, pols, Floriaoo, Cêl. ItmiUo Carlos· JourdAn, Getú- Joln,il1e. Todos,' aered'i-2 . se evoca na oportunidade a aU-vldaCle de um H V P

.

F k).

, tDljdades e clube8, n(lS desfiles que's�tão feilos! homem q�e deu muitö,de fli pata,que plldes-
o .�rga8,e e. ra�c en...

.'
.' tam que.8 simples "'010-i ,nô referido p�riodo. Qua'nto á piogra�ôção .

9fl- i semos deefrutar do, desenvolvimento dOll dias Ref�rUlo.u e amplioll o Cemitério MuniCipal, qanQ8 de 'locel.ds8 placas2 cial, ,a :ser elö,borada, nas prÓX1lllilS horas haverá
1

de hoje; .
delaproprlou as terras onde foram 'C.onstrui-

e BeteR in;dic._tiVaI pro-,
d f

-

A
.

t fí i t d é It d f dos os prédios dOa Correios e Telégrafos, da .'. .

.i em lorno� da q�estlio, �ma e In>çao. \ ,',. mor.� s,qa, em o gran «nD: r o e a-
Delegacia,de Polícia, do Posto de Puerlbultu- porClonarA'�malol" como-

2 Esta basJarle difícil "presença da ES'qua- 1 zer esquecido OB feitos dos nossos antepaesa- ra e do Posto de Saúde, Elli CorupA const)oulu didade 80a condutores de'd h C' ,dos, Pode-se dizer que h6 uma deevalorizaçllo . \

I
rit a da Fumaça nos feslejos do eßlenáriQ do, das personlllidades. A. gerações segulotes nio' �ma bonita praça púbU� que leva o seu no- 9",10010s: que

.

poderão'Município no perfodo ,de 24 de jUlho a J o de! tomam .conhe,ctmeilto ,dOS que lhes antecede- me. Instalou o préd�� da Associação Rural de. cht'gar 8Ö nosso munier-, , Jaragu' do Sul, nO.pateo da Préf�1tura em 1952 , ,, agoslo do ....corrente GDO, 1511) ,porque em OUCIO 1 ramo Especialmente qua�do a col�tlvldade é
Instalou 08 prédios escolarel do eami- plP, após pal!llar por.: G,Q8�1 eadereçado ao Prefeilo eugiDlo �trebe, lJquela pobre em noticia hi8tórlca. nho\Novo, em COl'upé, o do Morro Stulzer,'ha l'8ínirim com drios ire

I i Parece-nos que com refe ..ência à natfclaI g_eriosa uníd�de do Exército NaCIonal, i�folm�! hl8tórica, uma pequena laCllna .et:' fechada Estr. Nova Hansa e o do IDo CorreÍls. Con- ohos di sc 301 asfalta-
I Dao e8IG'r no momeOJO operando corp espelaculos •. , com a próxima pubUcaçlo de segundo Ifv.ro correu, já naquela époCa. com locentivos fia- dOR

'

Mas caso isso e�jd passiveI. ou seja II vol'a os 1 lob�e'
. Jaraguá do Sul, de Emílio da SUva, o :=í la���u� �n:�:'?ãO de novas Indústrias

.

Outt!l proposiçl1o apro-i. !UIVidades de esquadrilha da Fumc;ça os seus! profesl()r. secuodando o livro pioneiro do Ja-
",onAorreu A:"'m a sua' autoridade para a;

\. ada refere-Ie A uma.1 avo iA'..s ".,·-riio ,"m )ara.Q"uá do Qui, sem' .. qualqu<>r ragllaense Frei Auréllo Stulzer, que nos d�1I .,,, \uu

It O tv,.. �� .. u.. III> � .. 1 OB primórdios e de que participou com publ1- fixação do Dlaßa Fundaçlo de Jaragui dO ,con@u .a ao epar �mtlD-
I /ôaus para as comil6ões do, cenreDârio, '. ! cação n1l0sa este semanArlo. Sul.,... 25 de Julho, realizando na referida da-

.
to NaCIonal de E$tt8das

., x x' x '
. , Artur Müller teve uma vida intensá e agt- ta grandes fest1vidaqe. que alcançaram_ re- de Rodagem para a co, t

C··, I' , .

fi ê cia d· Ia no ,! tada. Cursou o .gloaslal nO Colégio Santo An- nome em �oda a regllo. Foram de eua Inlcla- 1 II: d
'

J .
. omo o empo era 10 u n . Ire BU-

tomo, em Blumenau e, na época exerçla fun-. tiva ai primeiras expolidçõel agro-pocnérias ocaçoo. e um ·arco n�s'I :ceasQ das p,romoções do ANO 100, a., secre'afla 1 çõel na Prefeitura Municipal daquela ci!iade. e In�ustrlais, q,.e divulgaram o .nosso munl- mesmos moIde_s rlo� eX18-

., :executiva. do G,omissão �:enrral deverá consultar! Em 1918 fixou residência na eD,�o VUa ,dê Ja· "cíplb, além frooteiras. Não, fOIBe a carência }entes na BR, 101 para
·
,'� 5r. ,AmlJf>o' Seixds Nelo, 'conhecido metereo!o- 1 raguá, exercendo o cargo de guàrda-llvros na absoluta d,a energia elétrlça no seu governo destacar a distância da
! ';'�,Is,la. ·caui·r,i'nense pa.ra, saber d.as 00,ud1ções c.Ii-'" empresa de. LeopOldo janseen, então Intenden� municipal, teria o município desabrochado in-

. BR UU para com as ci-
Ih , te em exer.éfclo. Sm 191� oc�pa.va o c.rgo <le dustr�almente. hoje um dos principiai" munl- '.' .

,. .

· I .'.maIICIS' no .per(.o,do de 24 de JU' o .� l." de é!lgos ,. escreventê j�r.mentado no Cartório de Notai' cípioé éom o mais avançado parque industrial, d8d�s da Ouarlmll.l:lm, e,
1110 de 76, Como> tA. SelJ!;aá NeJ9 "'la com a bola I e Oficio de Registro Civil, de Venâncio. d. depois dos tradlc!onals 'parques Industriall de Jataguá.. :.
:J ;brlnca uhimame(ue. 0.0 �ue .Idn,ge as ço�d'ções do 1 .

Silve Porto. Na mesma época Jundava com' J'oinvllle • Blumenau. Tentou a Hderança re-,

I' .!empoj v.amos esperar,. Iodos de jorl;lgua, que suas! Venânclo"O CorrelQ do Povo", que gerenciou 'g1onal, abraogendo o's municípios do Vale do També'm a comill&�o de
f h

' por v6rlos anos, fundsndo ainda o 10rnal"Ja. Itap()eu (Corup6, Jaragu' do;So.l,,· Scllroeder, Est,i'ad.as, Í'ntegra4a; P91l' ,)u �rmoçõe� �tl.m
..

' �S mel ore.3 possiveiS.. ". .! raguá Zeitung" em setembro daquele ano. Mats Guaramirim e Massaranduba) que só mais tar-
alguns. empresádo8 e 0;\1'8' tI:" .

X X X . ,'. .

'! tarde foi nomeado Oficial do Registro Civil de, ,de� ,apó. á sua morte se consumou e que tio '·

! .. QUlra comi�são q4e
.

conlinua . em frdnca' Jaragui dó Sul. As atividade. jornalísticas grande beneficios ve� trazendo à toda a regiao. ,aoompanha semanahnen-
! OIi

..
vl.dades, merecendo 'inclusive. mUlIos el('glos, é i sempre exerceu de modo .vlbrante e combatl- , Foi um dos grandes batalhadores. do, pro- te a8 obras �& impI8n�8- .

, e" c o' I J vo até a SUIl morte, em 1967. No. anoíl de greSJO d. Jaraguá do Sul, alg�mas Vezes mal çio 8stáltica da se õOl,!-' ue L,;,sposição. formlJda por J �mpreearios, i· , .1924-1925-1927 até flnB de 1979, exerceu as filn- ; compreendido em seus. propÓlltO'.· ê1, f�do� 110 meio empresarial local, túja coordreoa- 1
.

ções de Intendente Distrlt,l de tIaragut. Em Jaragu6' dO Sul, Abrß de 1918. informou qu. a empr Ia

ç�o geral eSlá con!l.a�a GO Sr. ,Ergon João ,da·! 19t7 foi eleito deputado estadual, com man-,
.'

EUOaDio Victor Sclmiöckel responsável pelas obra8
_ ! .sIlva,. Dorval Marcello comp Vice ,e TesoureirO ' implantará a eamada as·

I �eI8(ln Driesse,n. Foram 'orm�dQs três glupos de I .. .'

I L
. fálticá, desde a Càoha9·

1 'c'uêl.bc2l11o. Divulgação, Obras e V�mda de S'!Dds, 1 Tran.s.p.ortadora B Umen8UenS.e " . ,tda.' Vpo8nlht'ea Aatbéd'Oanc�baet'l�sftla'�a ön'aa
I

JOs responsáyeis säo ,o� l5enh�r�8 Ptdr� ..,on;
,

r .

. D .

,

li �� ,�:: l�lJr�Uardlb� rla�l� Rubl"'_ t�s. grup�{I I, ,N O V O., EN'D E·R 'E ç O', ::���d�'Od�q��d�a�e �:::�,
,

,ii O IOcum Ir
..
es u .ar os pro emös e su- I de asfaltar inicialmentei rerlr soluções e acompanhar �. execução No que ,

! Conçerne fi obros o Prdéilo Municip,al EUD'enio , ::. 'I A. T..r.ansp·ortad,ora Blum.enaliense Ltda, filial de' ,·Jarag'uá
'

do outros trechos ao longo
's·· .

.

" ,. It " • '" do tra"ado" da 'rodovia.! ',ebe prestO Ie aô' enconlro da semana que pas- I ,,; y

,
�OU do comissão. informpu que poderlio ser rna.,- I '!" Sul, çomunicà às Indústrias e Comércio desta cidade ,e

.

de' cidades T6dos aoredUam de que
, lidol. CQnlalos c:om os engenheiros yolney João 1 I: .,". .,

até julho 81 obraI 88te·
I Buz�J � Má,rcio Mauro .�éI�ca"o. No moment0Yo,_fI r ,adJ'ascentes _

que agora opera em novo enderêço e instalações próprias jam 86 'nio totalmente,
I c�mls�ao d,scule a, ��fl�IÇ':'O do Lôy-ou!, aprecl�- !

I
,

' m81 pelo m.8Dos quase
li ÇIO sobre I planla do lerreno, aprovaçao da 51 ,.

R 'E" 'dl'l á I C b' J
-

Z II 214 (tl C prl') qua conclui,das, (\) que
� gla d� exposiçào, díZfiniçãcf e apro\'êlção do re- I a ua xpe c on r o. a o oao Ipe I, an ga I • será fator decisivo Da

� gulamt:nlo da exposiçiio, porquanto já foi conlra, ! pl.'eSençB de um bom nú-
, lado o Sr. Pacheco como secref.lÍrio executivo. ! Fone 72·0595 Jaraguá do Sul Santa Càtarina mero de \pes808s nos fes-
...- _ _

" tE'jos do ANO 100,

I

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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CORREIO
---------------------

ENDERe:ÇO:
Caixa POltaI, .1O

Rua 2, n.· 130 - Fone: 72-0091
Ja�aguá do Sul • S. Catariu

"CORRflO DO POVO"
fundação: ffrtur Muller - 1919,
CaCMF 8U36.591/0001·14

• 1976·
Diretor

,Eujtênio Vitor Scbmöckel

ASSINATURA:
Anual . . . • Cr$ 80,00
Seme,tre . . • CrI 35,00
Avulso • • • • Cr$ 1,50
Número atrasado CrI 2,00

-,

I Sociais I
Aniversários

"

,

Fazem ano« ,hoie:
\

- A ata. Otília, espOsa
do sr. Arnoldo Leoaardo
ôchmtn:

Eneíde- a menina
Aparecida Rank.

Dia 26 Abril
- O sr. Rui Herculano

de r�eitas P,.reira; em

Florianópolis;
- o sr. Erwin Erdmena,
- ii garOta Marlete, fi-

lha d. Waller 'e Edil
Weils;

,

- o jovem Rolf Reimer.

Dia 27
I

- O sr. Fidélis Wolf;
- iii Ira. viúva Joana

Bloafeld;
- a sra., Lfdia, espOsa

do sr. Paulo Wunderlich;
- sra. Cristina ,sanson

Corrêa;
'_ a sr•• IsoMe Luçoii.

Dia 28
- A sra. Olília, espõsa

do ,sr. Mário Nicolini;
- élsra WaHy Tomllselli;
- Ci) sr. Alencar R.

Breuer;
asta, DulCinéia, espOsa

'do sr. Leopoldo Reiner;
- o sr, Ricardo Wendorf,

em Rio ,Cêrro;
- Clélio VIvia, filho

do sr. "Wilson e Cordi
8lJggenlo�8;
- a jovem Albe,rlioa

Maria Picolli.

Dia 29

- Rodolfo Reck, resi
dente em lrapQcuzioho;
- ii sra. Wally, espOsliI

do sr. Francisco Roochi;
- o sr. Brich SchwilJrz,

residente' em Ri.a da Luz
Vitória; ,

,
- ,a sra. Oldaliiil Vieira,

residente em )oinville;
- o sr. Linus Zim�r'

mann, na Ilha da Figu�ira;
o sr. A r I h u r

Hoffmano, residente em

Rio da Luz;
-- Rose M i! r g a r e Ih

,Mayer; ,

- e Dr. D i e t r i c h
Hutfeouessler, diretor das
Indústrias Reunidas Jara
'truá �.A.;

'_:'_ li srta. Cristiane, fi.·
Ih. do Dr. Dielrich e Re
nale Huffcnuessler;

Dia 30

- O sr. João Balisla
Rudol�;
- • Ira. Elisabelh Ka

tluiDa Schmidl,' em Jar.
g·llazioho;'
- Margili'elh �ay�r, em

União da VítÓria-PR-.' ','

"Nossos'Cumprimenlos"

DO POVO

Registro .Cívíl
Aurea Mtille. Grubba,. Oficial
do Regtsvo Ci.v1l do I. Dis
trito da OomaÍ'ca de Jaraguá.
do Sul, Estado de Santa

Catarina, BrasU.
Pai Saber. que oompareoe
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se

Edital n. 9.332 de 14:/04176
Nelson BaisaneIli e

Bernardete Maria dós Santos

Ele, brasileiro. solteiro,
carpinteiro, nascido em Mas
saranduba, neste Estado, do.
mícílíado e residente em Vi
la Nova, neste distrito, ftlho
de Alberto Balsanellí e de
Malvina Balsanellí.
Ela, brasileira, solteira,

tnduseríãría. natural de Ja
raguá do Sul domiciliada e ,

residente em Vila Nova, nes
'ee distrito, filha de João
dos Santos e de Ana Maria
Schmitt dos Santos.

Edital n. 9 333 de 14/04176
Mário Nunes e

Deolinda [aqelsky
Ele" brasileiro. solteiro,

'motorista, natural de Canoí
nhas, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Domingos da Rosa, nesta

cidade. filho de 'Erasmo
Nunes e de Guinefka Olís-

I

kowski. '

Ela, brasileira, solteira,
industriária. natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e

.
residente nc;l Rua Domingos
da Rosa, nesta cidade, filha
d� José Jagelsky e de Judi
te Vieira Jagelsky.

\

Edital n. 9.334 de 14/q4176
Pedro Pereira e

Jandil'a Schwartz

Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de Santa
Cruz. nes'te Estado uomiçi
liado e residente na Rua
Presidente Costa e Silva.
nesta cidade, filho de José
Pereira e .de 'Eloia Maria
Rosa.
Ela, brasileira, soI'teira.

industriária, natural de Ja
raguá.do Sul. domiciliada
e residente na Rua João
Bertoli, nesta cidade, filha
de Roberto Schwartz e de
Amànda Kamin Schwartz

Edital n, 9.335 de 14/04/76
Osmar Koch e

DOrlta Schünke

Ele, brasileiro, solteiro,
I '

vidraceiro. natural de Jara-
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Domingos
Demarchi, nesta cidade,' fi
lho de Arthur Koch e de
Hilda Manske Koch.
Ela, brasileira, solteira,

confeiteira, natural de Co
rupá. neste Estado, domi
ciliada e residente em Ilha'
da Figueira, neste .distrito,

. filha de Bertoldo Schünke
e de Edith Schünke.

Ele, brasile!ro,' 'solteiro,
servente, natural de Jaraguá .

'

Não marca-ção, de penalt tira
'vitória [merecida) doJu�entus
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do -Sul, domícílíado e resi
dente em Vila Lenzt, neste

distrito, filho de ' Francisco
Lehnere e de Valéria Ur
banski Lehnert,
Ela, brasileira, solteira,

domestica, natural de Co
rupá, neste Estado, domi
ciliado e residente em Co
rupá, neste Estado, filha de
Paulo Müller e de Ruth
Müller.

Edital n, 9.338 de 19/04/76
Valdir Scheuer e

Iracema Scheller

Ele. brasileiro', solteiro,
pedreiro, natural de [ara :

guá do Sul. domiciliado e

residente em Rio da Luz I, ,

neste distrito, filho de Wal
ter 'Scheuer e de Elfi Kars
ten Scheuer.
Éla, brasileira, solteira,

industriária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e

residente em [araquasínho,
neste distrito. filha de An
tonio Scheller e de Maria
Steindei Scheller.

Edital n. 9.339 de 19/04/76
João' Idelor Martini e

Olídía Junkes
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Luiz
Alves, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Tubarão, nesta cidade, fi-'
lho de

_
Afc)DSO Martini e de

Nair Martini.
Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Jaraguá do
Sul. domiciliada e residente
na Rua Joáquim Francisco
de Paula. nesta Cidade, fi
lha de Bertoldo Junkes de
Otilia- Albrecht Junkes.
Edital n. 9.340 de 20/04/76

Ubiraci Dalabono e

Santelina Flor da Silva

Edital n. 9.341 de 20/04{16
Valdir Leoni e '

Albertina Giovanella

Ele, brasileiro, solteiro,
mecanico', natural de

.

Jara;
guA do Sul, domiciliado e

residente em ltapocuzinho,
neste distritc>. filho de An
tonio Leoni e de AdelialZa-I
pella Leoni.

-

,Ela, brasileir� solteira, in
dustriária. natural de' Jara
guá do Sul. domiciliada e

residente em Itapocuzinho,
neste distrito, filha de Se'
bastião Gt.ovanella e de Ade
lia Prestini Giovanellá,

Edital n. 9 342 de 20j04/72
José Belarmino e

.

Iracema Cardoso dos Santos

Cópia recebida do Car
tório de Apiuna, neste Es
tado

Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Rio do
Testo, neste Estado, domi·
ciliado e residente nesta,

cidade, filho de Leonàrdo
Belarmino e Amélia Car-
doso.

.

Ela. brasileira. solteil'a; do
lar, natural de Apiuna. nes�'

te Estado, dómiciliada
.

e

residente em Apiuna. nes
te Estado; filha de' Antonio
Cardoso dos Santos e' Ma
ria ESpindola.
Edital n. 9343 de 20/04(76

Lauro Manske ,e

Fritchen BehUng
Ele, brasileiro, solteiro,

Edital n. 9.336 de 14/04176
Celso Leodato Garcia e

Rosalinda Reck

Ele, brasileiro; solteiro,
planejador, natural, de Co�
rupá, neste Estado, domici
liado e residente . na Rua
Roberto Ziemann. nesta ci

dade, filho de Leodato Jo
sé Garcia e de Maria -Gar
cia.

.... a srta. Roselane -e Ela, brasileira, solteira,
Mahnke. re�ide:n'e 'em confeiteira, natural de Jara <

Sanios-5P --

• guá do Sul, domiciliáda e

residente em Estrada Nova,
neste distrito. filha de Ro,
dolfo Reck e de Hilda
Schmidt Reck

.

.

Edital n. 9.337 d'e 19/04176
, \

Cópia recebida do Oficial
,de Corupá, neste Estado

Mário Lehneri e
r

MarceH Müller

E para que chegue ao 00-
nhecimento de todos mandel

Ele. brasileiro, solteiro" passar o presente edital que
.. o"'erário natural de Dio ...3'01 ser' �ubli�ado pela imprensav ,,,.. - ,-. • .

; _.L}, ,+," e emcal'tót1'o onde será a-ftxa-
Cedros neste Estado. do- do durante 15 dias. Se alguém
miciliado e residente em Vi- souber de,algum impedimento
Ia Lenzi. néste distrito, fi- acuse-o para os' fins legail.
lho de Romaria Dalabona e AUREA MüLLER GRUBBA
de Vir.ginia Dalabona. .oficial
Ela, brasileira, solteira, jn-

dustriáiia. :eatQral de Jata
guá do Sul. domiciliada e

residente' em Garibaldi, nes
te distrito,' filha de Alvino
Flor da Silva e de Aveli
na Alves da Silva,

ferramenteiro, natural de
[araquá do Sul domiciliado
e residente em Estrada Ita
pocu, neste distrito. filho de
Ervino Manske e Hílda
BehUng Manske.

Ela, brasileira. solteira, do
lar, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente
em Schroeder, neste Esta
do, filha de Ernesto Beh

�ing e Ilse \Toigt Behling
Edital n, 9.344 de 20/04/76

Osmar Runf e

Lourdes Alves

Ele,.
.
brasileiro, soleeíre,

índuseríárío, natural de Ja
raquá do Sul, domiciliado
e residente em Ribeirão
Molha neste distrito,' filho
de Adelio Runf. e de Ade
Iaíde Rossi Runf.

Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do
Sul domiciliada e residente
em Vila Lenzt, neste dís
eríto, fiUla de Afonso Sal
vador Alves e 'de IvoneRo
mualdo .Alves.
Edital n 9.345 de 20/�4/76

Silvério José Ewald e

.
Marlí Roeder

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário. natural de Ja
raguá do Sul. domícílíado e

residente na Rua Mal Deo-
'

doro, nesta Cidade, filho de
Theobaldo Ewald e de
Bernadete Franzener Ewald.

Ela, brasileira. solteira. do
lar. natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente
em Rio Cerro II, neste dis
trito, filha de Gerhard Roe
der e Irene WendorffRoe
der,

Motorista, não

faça do seu

Carro uma arma.

A ;vítima -pode
A

ser voce.

DISTRIBUIDORA DE TfruLOS E
VALORES·MOBILIÁRIOS lTOA.
CARTA PATENTE N� A-68/2936
BANCO CENTRAL DO BRASIL

RUA PRINCESA ISABEL; 499
FONE 5061

CAIXA POSTAL, 52

89200-JOINVILLE-SC

Provendo que a equipa vem subindo de predu.
ção a metHda em que vão sendo dísputadaa as tOda.
das do 1.· torno do Estadual deste ano, o Grêmio
Esporti,o JUfentUs enfrentando o A'ai da capital da
Estado n. quarta feira a tarde, somentá não foi o
'itarioso detido a nio marcação de um penal alad.
leimo' de Ari Prudente sõbre Pasterfl, aOB 4:3 minI
tos da etapa final. TaI,ez seria ali. o'portunidade
maior do JUfentu�; que DO lI@1guudo tempo eomandou
BI! açõss do espetáculo e não chegou � ',itória pel.
não marcação do lanoe 'capual.

O encontro teve dual etapas dieiintaa., No 1.0
te.mpo O A\'aí jogando um futebol de toquss rápidol
ollde aparecia o futebol de Souaea Baldcíno, con.
seguiu por diferla8 VezeB levar: pa_rig, 8 mlota do
presepeiro WUfrid, Clue maia uma Yêz voltou a fazer
e,topando. defelil88 que lhe 'aleram alguns ap180801.
E o predomíme do quadro campeão de 75 do Eat.
dual, foi flagrante e os gols não sorgiram em 'irtOd,
da sorte que também acompanhou o Moleque Tra.
Ve8110. Aos 30 minutai Balduíne em jogada pesao.1
apôs receber de Oslso, chutou forte, a bola "lDoendo
Wilfrid beijou o poste direito dll meta do. goleiro,
indo para linha de fundo. Aoa 40 Beria Renato SA,
que desperdiQsria ulDa exoelente opoi'tunida�e para
marcar. Estes OB dois lances mais IlgUdOI do prélio
elD sua primeira fas8, poia embora' e A,ai titelae o
domínio territorial o Ju'ento8 soubi bloquear Be em
leu sistema defensivo,

No inter,alo Áureo pelo quadro avaiano • Hé·
lia Rosa \pelo juventino, fjzeram duas asertaaas Bubi'
tituições. Souza foi efeti,a.do 118 posição de 'volante,
saindo Louriul para 10m seD ·lugar entra::" Moora
que foi pera a lateral direita. João Oarlos que tam'
bém não tinha se conduzindo a contento na prlmai·
etapa foi substhuido por Volnei que Dada prOduzia
,de positivo, para e .Avaí. Mas o téimi00 juentino foi
mais feliz nas substituiQõelJ, Aldinho 'em lugar de
Moililés que reapareceu depo,is tle ser comentada iD'
elasi,e ,sua dispensa, e Arizinho em lugar de ROI'
sinho, proporoionaram sul:)sídio valíOIlS ao esquema
imposto pelo MoleqUe Travel8o, que foi (:) dono qoa·
S8 qoe absoluto, das 1!l9Õelil principais na segunda
etapa. Mas ° predom(mio jil,.nUno na meia Gancha
.. defesa, não encontrava maior resonincis no at.

que pela falta de om cBlltronante r-ompedor, EI por
"Pll'st'oril -nl1'" ·p'{)lHIl'·'d'ireita lião 'repeth' 8S exibiQõIs
àn'eriores�

Ma8 aom AlcUnho e Arizinho voluntarioso. tjo·
gando cOm o Apoio d(' uma torcida entusiasta qU6 jo·
tou o "João Mar.aUo", o Ju\'entu8 subru assustado
rameRte d8 produção jogando de ig'ual para igubl
com o Avai.
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Também a exemplo do quadro 'da eapital, fo
ram duas a8 excelentes oDortuuidsde·s· do Juventu8,
a primt\ira delas Arizinho- de meio sem pule desfe·
riu a08 33 mioutoR um chute violentíllsimo, e com

Daoilo eompl�tamente batido no lance, a bola pas·
10U beijandO' o pOBte esquerdo da meta de eDtradl
do estádio. B, o Juventu8 continuou dono dss ações
até que aOB 43 minut08, o árbitro Oelso BOIZIIO

,

que vinha Be, oonduzindo regularmente na partida,
lIIem maiores complioações, teria um êrro capital
ao não ma,rcar um penal de' Ari Prudente 80bre
Pastoril, em lance 80bre a risea da pequena ártl�.
depois de. cluas bQbeadas da defe'sa livaiaDa, Pri
meiro foi Veneza que perdeu para PSf!noril que

.

quando preparava-se para finalizar CGDtr,a 9 gol
Cie Dsnilo, f@i derrubadQ por trllZ por Ari Pruden'
te, que também falhara na tentativa dé' interceptar
o balão de couro. Penal claríssimo que todo o es

tádio viu, menoll Oelso Bozzano.

o laDce do peDal foi fi) àS8unto maior daI dis
cussõel!l ,8 o juiz que 88t8'\'.a a�omp8Dhado, de 8tl�
irmAo Dalmo Bozza'Do, que injustamente não fOI
IsCtal.do pela FdF para dirigir jogos nB última rO

dada, êle que é um dos melhol'es juizes do quadro
de árbitros da Federação. Celso e seu irmAo, ao()lD'
panbado d08 dois baodeiras do encontro também
da cidade· de Blumenau, tiveram que esperar qua
se uma hora após o jogo 'e c'om forte proteção po·
licial para poderem deiXar aquela pra,a de esporteso As COiS8i estavam realmente prêta8 para Ge'

80, pois 08 torcedores mais exaltados estavam.s
fim de complicar 8S coisas para o lado do JUIZ
que foi ,promovi�C:l este 800, pois até então arB

bandeira.
'

-

Realmênte foi um erro gravíssimo de C�180
Bozzano a não marcaçio do penalti que indubIta
velmente poderia dar 8 vitória merecida p8r8.

(t

JuVentU8 que na �t8pa fioal f'oi mais equipe, m�Jt�embora e apesar de influir DO resultado numérJO
o �mp8te tenha sido considerado úm bom rasultldo,

Juventul OxEl. ATai, pela lexta rodada
-

do Cs
tarinão 76

continua na última pígiPJ

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Irmãos Emmendoerfer S.A.

o seu concessionário amigão, mantém plantão de emergência aos sábados e domingos

Entrega Automática LIQUIGAS
Banca de Revistas ' Fitas K 7 Stéreos

Venha e verifique os carros da linha �HEVROLET que lhe oferecemos e constate o

maior desempenho
maior estabilidade

maior espaço
maior conforto

maior economia

Pecas e'Acessöríos

"GM"

Posto "ESSa"

•

Oficina. Autorizada
"GM"

Produtos FRIGIDAIRE

SUPREMACIA EM SERVI,ÇOS
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557

FONES: 72-0060
JARAGU� DO SUL

72-0769

SANTA CAlARINA
72-0969

ne

do

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

Escritório de Advocacia E M P R E S Á R lOS, T U R IST A S,
a VARIG sente-as honrada pelo que pode fazer pelos seus

gÓCiOB e passeios. VARIG eatá presente em toda parta
mundo, beneficie-se dos seus serviços.

Peça informações à VARIG
. '.

Dr. Ed 9 a r Out r a '

Dr. O s mar Outra
(Fiscal de .Rendas ApolentadoJ

Ad.vo 9 ad O s

Defesas fiscais de qualquer natureza - Oobraness - Inventários • Desqul
tes - Alterações de Firmas - Oonuatos - Acid.ente. de Trânsito � Defasas
na Área das Fiasneiadoras - Matéria Trabalhista. Viaja�8e a Serviço dos
Olíentes.

Rua Reinoldo RIU. 550 Fales: 72-0754 Escrllório - 72-0301 Resideneil
Jaragui do Sul Slnll Calarina

Av. Mal. Deodoro da fonseca, 122/130 - Fone 72-0091
Jarll2'uti do Sul � SC

Viage VARIG VARIG VARIG

Aber···so··was JllIIUM,-rtleildir enlula de Irallih II
.

A'lvaro
. -s
..

.
. . .Bresílte (SDIRP) - o plenário aprovou, defini I Dr Henrique.

, tívamente. proleto do Senador Nelson Carneiro que dá!
• .

Das sind mich schöne Sachen
nove redação ao arfigo 487 da C�Tl "Ião balendo prazo

<, -,
___

Und. mancher mag noch' drüber lachen eSlipulado, a parle que, sem juslo motiyo, quiser rescindir o con.Doch d.em .die Sache gelJel an I dá' I d I
-

I dê
.

'Der denkt beileibe nicht darem
rito ever aVisar 8 oura e sua resauçao CI. I an aDe nell
minima de Irinla dils".Von einen Langohr. wollte sagen Hecktor

Kriegl man derbe etns aufs Ohr
Ihr lieben Freunde weil und breit
Ihr wlsst doch alle. längsf Bescheid
DlJSS EMSI isl schon lange. WaDzenfrei .

Und was macht der Kerl für ein Geschrei
Vor 74 Jahren 'wo sie deo EMSI im Walde entdeckt
Hillen die Anlen die Wanzen schon ebgelerckt
Grosspurig er bellt
Ein Tanz mtn MUTHEMSIA war für iho die Weil
Aber warte Bursche BMSI und HELLMUTH haben

.

Frieden geschbssen
Und haben dies gebührend mil Wein begossen
letz ziehen sie Belde an einem Strang
Und puschen dem HECKTOR die Nase lang
Und zwar AG lang bis er hässlích isl im' Gesteht
Und dann sagt MUTHBMSIA mil dich tanz ich nicht
Mon hat es gern wenn einer fut im Correio schreiben
Aber man soll immer hübsch bei der Wahrheit bleiben
Was er da alles von MUTHEMSIA sehrerbt
Dass eíaen schier die Spucke weckbleibt
Denn wenn dies wäre wlerklích bei ihr passiert
Hälle sie wohl BMSl und HELMUTH an' telefoniert
Also HBCKTOR bessere dich sehr

2ann kennst du schreiben gerne mehr
,-"Inem halben Gruss noch hinterher
Aber bessere dich sehr.

.

EMSI
06/04/76

Semana Sindical· será
realizada em Caçador

"

Fpolis - A 9.11 Semana Sindical é 8.G Encontro

�8tadual d� Trabalhadores' de Santa Catarina terá
uga� no próximo dia 26. no Glnáaio Aurora, no

munIcípio de Caçador, em ato que contará com a

resença do ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto;
o governador Konder Reis e do secretário do
Trabalho e Promoção Social. Fernando Bastos.

. Pro8seguem 08 preparativos para realização
�o encontro, com várias comissões concluindo" 08

crabdhos que serão apresentados. Estão inscritos
I tOmo oradore8 para a s8ssio de àbertura, Q depu
;da est�du81 Celso Ivan da Costa; o pre�idente da

biederaQao dos Trabalhadores. n88 Indústrias Mecâ·

C
Cas

.

e do Material Elétrico do Estado de Santa

tastarms, Alceu de Oliveira; além de representao
M � �o� trabalhadores de Caçador; da Prefeitura
UOIcIP&l de Caçador � d·a class6 empresarial.

.

o plenário aprovou também deüntnvemeere
emenda do Senado .ao projeto da Câmara dos Depu
lados; Que declara Carlos Gomes o Perrene da Músi
ca DO BrasiL

,

!
Comírcil8ln�ústria Braitha.upt S.I'.

C.G.C.M.F. D.O 84.429.810/0001-58
Convocação para Assembléia Geral

Extraordinária
Convocamos os Senhores Acionistas desta

Sociedade ptlrll comparecerem li Assembléia
Gerai Extreordínérta, a se realizar no dia 15 de
maio de 1976. às 9,00 horas, em sua séde social,
li Rua CeI. Emílio Carlos Iourdan, 21. nesta ct
dade, pani deliberarem sobre a seguinte:

Ordem do, Dia

I) - Aumento do Capital Social de Cr$
5.270000,00 (c10co milhões, duzentos e setenta
mil cruzetros) pera 7.810000,00 (Sele milhões,
ouocentos e dez mil cruzetros), medlsnte a incor

poração das seguintes importânctas: Cr$
1.õ60.950,29 do fundo de Reserva p/Manutenção
do Capilal de Giro Próprio; Cr$ 325620.61 de
parle do- Fundo de 'Correção 'Monetárias; Cr$
bAI4,OO do F ...ndo p/ Aumento' do Cspuel e Cr$
848.015,10 do Saldo a Disposição da Assembléia.

'11) - Alteração parcial dos Estetutes ôocleís.
III) - Autorização para aumento do Cepnel

Social de Cr$ 7.810.000,00 (Sele milhões, oiro
centos e dez mil cruzeíros) para até Cr$

. 9.000.000,00 (Nove milhões .de cruzetros), medtan
I.e emissão de

. 1.196 000 ações ordinárias c] subs
crição em dinheiro e ou direi-los. creditórios.

IV) - Outros assuntos de tmeresse .soctal.
Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1976
Ass:

.

Haus Breithaupl - Diretor
.

CPF 0099611J79-72
Heinrich Geffert - Direlor

CPF 006722259· 20
Bruno Breithaupt - Diretor

CPF 09Õ095869-16

Mara I

I

Santa Catarina

·Advogado
CPF: 019174049

I

Co.sultas, Pareceres e Ações
OAB/SC: 1737

Inventári08, Acidentes de Transito, Ssguroe,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato,

.

Desquites,
Oaneelamento de Protestos, Defesas Criminais e

Fiscais, Trabalhe e Previdência Social, Aces-
soria Jorfdioa às empresas em geral.

EXPEDIENTE
AI 3.lIs feira8 ,

I
das 8.00 às 18.00 horas e

aos sábados das 8.00' às 12:00 horas
.

,Avenida Getulio Vargas, a80.·

I Corupá

14.0 salário será pago em junho
do próximo ano

Brasília"] SDIRP ) - o Vice-Líd.er arenlsts
VirgHio Távora transmitiu à Casa nota conjunta dos
Ministérios do Planejamento, Fazenda 'e Trabalho,
-ínformando que o psgamenta do abono especial do
PIS -PASEP� ou 14.0 salário será ef�tu8dG' em junho

» do próximo ano:a todos os eadastrados com maís.de
5 anos e que percebem quantia igualou inferior a
5 saläríoe-míatmos.

Quanto ao Fundo Garantia. por Tempo de Ser
viço, adiantou Távora que 0, Governo examíua a

maneira de atender à leí, pois há, no momento, uma
dificuldade técnica de se fazer a revisão. Adiantou
que, para &s contas novas, não há omenor prcblema.

.Segundo VirgHio Távora, 8' Lei Oomplementar
que unítlee o PIS PA8-EP, eríanuo esse abono espe
cial, evidencia que, realmente, o beneííeíe só paa
ISlá á existir no próximo exercício financeiro' do
novo Fundo, em julho de 1977, porque até �nUio
ninguém f'1stá habilitado a recebê lo, em razão. de
não contar com cinco 8nos d� cadastrado. Assinalou,
entretaDtol, que em junho deste 8'no todos 08 bene
ficiári08 do PIS-PASEP poderio fazer, normalmen·
te, a retirada anual que lhes 8ssegura a lei em

vigor.
.
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V· d V·Enlace Lebmkuhl - Vegini v�.mo.� �i�DO da pr.� '�O�'�P!
A soctedede jaraguaense enfeit,a-tu! DO dia de ho- sa de. chegar embora não saibam o que vão Iezer

je, pera festejar o cesamento de dois jovens desta quando chegarem ao desuno. O Tnamc está no fundo

terra. Maria de Lurdes tornar se á a esposa de Moa- do mar, com grande número de vtdes por cause da

clr e serão abençoados logo mais às 17 horas ne pressa, O piloto viu a neceseldede de diminuir a mar

Igreja Matriz de São Sebastião de Jaraguii do Sul, chs ou afastar-se dos Icebergs. O eepuão não con

em presença dos pais Amonto Augusre Lehmkahl e sentiu, pensou no reeord e esqueceu milhares de vídes,

Sra. e José Vegini e ôra., das tearemunhas e convida- Mune genIe agita-se daqui e dali por puro etivlsmo,
dos. o nervosismo da época. Agitam-se o dia 'inteiro sem

,

Após a ceremônta religiosa os eenvrdedoe s('rio nada realizar, não atendem a ninguém ppr Ialte de tem-

recepcionados no RestauranIe Marabá. po, Parece que sempre tem um caso de gu�rril a re·

solver, Perdem horas em bobegens
Há, Iellzmeure pessoas que tem o tempö bem

Dunker ordenado. Causa edmtreção ° que conseguirem reell
zar duranie CI vida. O prüf. Roger dormia apenas qua
tro horas por noite Eslava sempre utilmente ocupado,"
estudava e lecteaave, lectoneva e estudeve. A um alu
no não poude rermlner uma pesquisa disse: - Quea
do se rem um trabalho Importente em petspectíva deíxe
se eré de comer. Conheço 'o discípulo dele, por sinal
homem de grandes reeltzações. Para ganhar, rernpo
grava trebelhos durante a viagem.

Numa íamílte de 8 ou 9 filhos nunca a via a mão
deles se clamar porque incomodam mu-ro ou que te
zem mutro barulho. Todos eles estio sempre ocupados,
lições a estudar ou preparar, lições de música, eule
parrlculer com o explieador, letturas, sempre orientados
pela mãe. Como se encemínherem bem estes hlhosl

Pergunlei
.

ii uma menina de uns Ireze an05:
- Quanlo leu pal Ie dá de mesada?
- Nada, e,u trabalho,

.

Dirigida peli!! avó aprendeU uma quontils habili
dades e ganhava bom dinheiro com pinlura sobre se

da, dava lições de piano para as crianças' dos lIparla
menlos vizinhos, dava aulas parlicdlares.· Durante ..

preparação dos exames deixa ai[l' visjlas com. a mãe
pra não inlerromper o eSludo.

A8 pessoas mais infelizes di�ia o, Pd�re Chdm
pagnai são as que Dão lem nêilda' que fazer. Uma
grande verdade. Não Irabalham, óão eSlUdam, não lêem,
ii leitUra dela não vai tJlém do Gibi ,e do Palo Donald
e isto môço no.s que poderiam casar �manheça anleS
do café. Como nunca souberam avaliar, o valor do
tempo fazem perder o tempo do, outros. Corr�m de
casa Em casa, levdndo e ·Irazendo fofocas. Uma vida
vazia. Visiras, rua, prdç�, cine, rádio, TV. Sabem a

crôoiCll de Iodas as famílias, incapa.zes de manier uma
conv'!rsa sem falar da vida alheia.

Pobre rapaz qut' casar �om uma moça destas.
"- ',-",

Religiãô lãmbém não 'Iem. O" que é que uma moça
deslils pode transmitir aos filhos? Um rapaz que quer
casar deve pergunlar se: que educação estll moça po
derá dar aos meus filhos? Nenhuma. Enlio não caso

COm ela.
.

IAm ditJ leremos que dar contas a .Deus do' lern·
po que Ele DOS, deu, .o lempo que ii mala oão morre

Bem vingar.

Pacheco -

Na vizinha cidade de lolnvtlle, no dia de hoje,
dois jovens concluem o seu sonho de amor, tomando
ae marido e mulher. Na enfeitada Igrejí!l ôenre Anto
nio a ôrre, Tânia' Pacheco, filha dileta de Manoel Pa
checo e Senhora dirá o "sim" ao jovem Moacir Dun
ker, engenheiro mecanrce da empresa Melalúrg ce

Wetze] S/A., filho de João Dunker e ,senhora. às 20
horas, lendo como testemunhes no civtl e no religioso,
por ,arie da noiva o sr. Oswaldo ôchroeder e Se
nhora e o sr. Iúho Cesar Wippel e Senhora e, por
parle do noivo, o sr. João "'aulo Schmalz e noiva
Edleíe Casas e' o sr. Pedro Caris Podi e Senhora.
Após a ceremonts religiosa o jovem par recepcionllrlÍ
os' convidados na AjAO.

.-

"Correio do Povo�', apresenlll aos dislintos ooi

vos, seus plis e demais familiares,. volos de muitas
venluras.

An' daß' nuch. unbakanntaR Hlektor
Als ich nahm den' Correio von 6.2. vor
Faod ich die Reime voo einem Hecklor

Es ist nun nichl so gewesen
Du uns sedrehl mit eiDem Besen
Wir habem feste weiler Reime geschrieben
Nur Sind sie unler uns Preunden geblieben
Sie waren Dich futt allgemein gemachi
Sonsl haelle es zuviel Feuer enlfacht

Bei Emsi, bei Werner und sogar 'bei mir
Wurde �efei.e!'l·mi't. Ti!!o,z•. Bs,sen.I,lDd Bier
Keine Gelengenheil wurdê ausgerassen

..

Dass wir 'nicht wieder zusammen Ié:lssen

Seibsl als deo Emsi der Schuppen vom Peuel' �efresaen
Wurde niemal� das Froehlic::hsein vergass2n

B6 htJt sich g�wender nun dis BlaU
Die (weil mao uns im Correio aufgerufen haI
Ich strengte ao meines Schädels Witz
Und schr'ieb ditses gleich am. seihen Silz
Man soU nkhl vergeblich sich an una reiben
Von wegen ,nich'l mehr fuer die, Zeiluni schreiben

Ich lass den Andern ,nun das Worl
Und leg erleichterl de:n ,Griffel fort
Es sei gegruessl der Reimeschmiederchor
Darunter áuch der Neue mil Namen: Hecktotr.

, Hellmuth
Corupá, am 9. Möerz t 976

Bleoca. �rlsUeirB, um CB�etelJOUl1I
Ingr.ss. na Força Aél'1a BrasUelra, Exército ou Marinha.

A Fort;a Aéria necessita de ptIo�os. Você gostaria de pi
lotar um '''Mirage'', voar na "EllquadrUha da Fumaça" ou .in
grar os mares levando a Bandeira do Brasil?

El!fude por cona. do Governo Federal, ingressando oa
Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Cadetes do Exército·
ou Colégio Naval, e faça ,do seu �onho uma reàUdade.

Idade 13 até 23 anos incompletos.
, Solicite urgente, por carta, lIem compromisso as ,infor

maoões gratuitas de acordo com a Portaria 871'GM/3 do Mi
nistério da Aeronáutica, Instruções do Ministério do Bxército
e Marinha, no seguinte endereço:

Preparatório MlUtar GIS Armas
Caixa Pestal - 1.883 - Capital - S.P.

Nome, _ _ __.. _G�au de Instruçlo. "-

Rua
_ ,

N.o
_ .......•........Apt .. _. ._ '_

Bairro
__

'

__

' Cidade
,

Estado
_ .

Caixa Postal Código Postal da Cidade
, ' ,.

Data do' Nascimento: Dla
_ Mes., _ __ ,Ano_. _

Cuidado ao colocar a rua ou avenida. número

,TRAURIG, WAHRABER
Zwe{ Yölker, die sich ernsllich 8'lreilen
Und bis aufs Messer sich bekriegen,
Sie ruhen nicht, bis eins von Beiden

Geschlagen\_wird am Boden' li�geD,
Dann Jegen sie die Waffen' nieder'
Und werden ew'gen Priedliln schliessen,
Bis sie als unversöhnte Brüder
Von Neuem aufeinander schiessen.

So gehl, mH kurzen ZwischenräumelÍn,
Das Morden immer lustig weiter,
Vom Prieden darf man nur noch fräumen. -
Die Menschheit wird hall nichl 'gescheiter,

Rudol Hirlchfeld,' São Paulo

SABADO 24-04-76.
,

-

Irmão Leão Maglw

Os ,Despachos do Dr. 'Prefeito
Na presente edição foltamos a apreséntar doiB

despaohos do dr. Oulos Moacyr de Faria Souto, Pre
feito Municipal de haocara-RJ. O alcaide itaocaren
se.: de quem temos '88 mais gratas recordações, Bua

simpAtica 8SpOS8 e seus assessores e funciooárioll,
tern':'s8 desdobra,do em gestOI e ações para tornar .,

município e sua cidade séde uma unidaàe próspera
e feliz.

'A administração do dr. Carlinhos é Um lino
flberto como abertolJ do os selJs gestol, dialogando.
com o po,o - diálogo que nem. sempre consElgue
atingir o obje$i9o aomum d. acertar ou d,e melhorar.
Só o teptar já jus&ifica o administrador. E dialog.an
do, deixá fluir a soa teia filolófics. transportanda
para o papel ,erdadeiras obras literárias.

Eis mai,s d'ois despachos:
"Req. 1178 - J. P.r",ire. Pede licença para se

pultar D. Pinheiro. Sim� uma fez qua o beneficiado
e�tá totalmente morto. É que lembrei-me d� uma

Ilfirmação de Hermann Hesse:
.

"Morremos' todos lentamente 8 por parteI, oada
dente. cada músculo, eads 09S0, faz SUB despedida ...

"

- B'riefa, uDYeröffentlichl (Edition in Vorberei
tung)

No C8l0, todas 8B partes do beneficiRdo já' ha-
9iam m\orrido. Para mim. "a inorte" se dá quan\do o

homem d6ixa de rao.ÍocÍ'nar. QU8ntOl1l dias Franco :9

Salazar, morreralQ antes de sefem "ados à sepultu
ra? É ,nid'ante qae enquanto há uma parle do cor

po com .ida, cabe-nos a.guardar a morte total. Exis
te. porém, muito "morto-vivo" por aí, andando, fa
lando, gestioulando. mas cujo raciocínio há muito
deixou de fUDcionar. São ,88behdoréll, OB anarquis
ta,IiI, 08 subversivos eto... M8II, foltando a Hermann
Heslle, lembro-ms que minha primeira parte 8 mor·

rer, foi urna unha encravada, arra'noada e nllnoa su

b.ntuída, a08 17 an08.

x x x'

Senhor SecretArio Geral, cheguei â brilhante
conclusão, como diria meu velho ami'go Nbio de
Freitas( que não é absolutamente justo que 8Ó 0111

mortos possam Ber homenl,tgeados oom placas de 89UB

nomes ,ilústran�o coisas públicas. Por que só OB mor

tos? Será que os ,ivos não têm merecimento? AliAs
é costume dizer que morto não tem defeito, só qua
lidades. Bem, é preciso que os que ,iva'm saibam

PAGINA

que Buas vidas suas lutai SU8S obras estão merecen_
do 8pI8Ui�08, �stão sendo apreciadas. Talgez· ,Sf-ja até
Dm íuoenueo paea qus continuem: o que a falt·cido
não poderá hzer.:m verdade que se hamenagearn
homens ,i90S com banquetes, mas f'ftes 24 hora.
após estão ne emiasârté de Ipanema ... Assim. peço
a Vogmici que regulamente uma forma de homena
gearmos publicamente em Itaocara, tanta gente que
luta por este Brasil. Temos milita CO�!!8 be'ls: pétgo
las, lagos, fontes, piscinas, árvores secularee, etc ...
Batizeme-las com' nomes de pessoas que têm traba
Ihado em p7 ól de lraocars ou do nosso ps ís ou o
hz�ndo adm-rado e conhecido: por exemplo Geopral
,Eduardo D'Ávila Mello, ,Oel. Eicblar Oardoso, Jor
nalista Roberto Marioh6, Oarlos SW,anlJ, _ Ibcahirn
Sued, Atayde Lopes, Oarlos R. Aguiar Moreira, AI
berto Torrn, Tereza Souza Qampos, etc ... etc ...
Imortaliasmos, em Irsocara, seus nomes.

I'

. �

São Francisco do Sul: 1_29,anos
Políblo, historiador grego, disse com profunda

propriedade que "não llá parti os homens lição
meis eficaz que o conhecimento do passado."

St'guindo o dogma de Polfbio, sem aos arris_
car a um trabalho da maior penetração histórica,
de8{-'j�mo8 lembrar que São Francísco do Sul, a 15
de abril completou seu 129 o

ano -'8 elevação .á ci
dade.

Trata-se de uma cidade relativamente jovem
para uma ex-ilha que nos oferece 472 anos de his,
tória, partindo da chegada do primeiro homem
branco que 86 tem Qotfcia (Binot Paulmier de
Gonneville, em 5 de janeiro de 1.504)

Há 421 an08 na!icida em São Francisco do Sul
o primeiro sul americano ilustre, como OUStl ser D.
Hernando de Trejo y SeDsbri6. que fora bispo de
Tucumsn e célebre plllla fundação da Universidade
de Córdoba, na Argentina.

Em 1.658 (318 8n(8) Manoel Lourenço de An·
, tirade fundavA oficialmente a povoaçãQ d9 São
Francisco do Sul que 2 aDos mais tarde (1660)' já
era elevadb á cate,goria �e Vila.

A Paroquia de Nossa Senhora da Graça fói
ereta há 311 an08, em 1,665,

, A criação da comarca de São Francisco do
Sul data de 17 de abril de 1.856, contando 'portaD-
to 120 8008. .

Ao oomemorar o seu 129.° aniversário de ci·
dade, São Francisco do S91, por sua gente e pelaI!
auto:,idades presente·s, precis8 lembrar o seu glo.
rioso passado numa esperaDça vftil de um progre.
80 cada vez crescente.

Tório ,e Urânio em Santa Catarina
Brdsílill (SDIRP) - o Senlldor Olair Becker

(ARENA/SC) comunicou à Casa II descoberta feila na

Cordilheira do, Garrafão, Municfplo clliarinerse de Co·
rupá, de seis vulcões eXlinlos, onde se Idirma exislir
abundante riqueza mineral, inclusive TóriO e UrâniO

Descobriram os vulcões o prospector e garimpei.
ro ilaliano ,Alílio Cerezello e seu companheiro de pes·
quisa, Rudolf Kolet - 3egundo informou Olair Becker,
que, ii leguir, dirigiu apelo ii Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais, para que seja �nvi8do um lécni·
co ao locell, iii fim de confirmar i2 existencia Eias ri,

I

quezas minerais naquela região calilirinense;
- Necessário se torna - conclUiU Olair Becker

- que o Minislro dds Minas e Energia determine o

'envio de pessoal especializado que, com os i,oslru·
menlos necessários. examinem a descoberla feita em

Corupá, já confirmada pelo ,professor Augusto 5f1vio
Prodohl, estudíoso de mineralogia e geC:)I9gia.

�r� lPe�ro Pery
Mt a s c a r e IDllln a § Ir lll� o

_

Realizou,s8 em data de ontem, na -Faculdade
de Direito do Vale do Parafba, em São José do8

Campos, Sio Paulo, à solene Mjssa Ecumênica de
formatura dos" bacharelandos da direito de 1916
nguido de colação de grãu DO Auditório do eine
Paratodos. .

.

Entre os ilustres formsn.dós destacamoS o

bacharel. Pedro Pery MS8cart'nhss Filho, militst
.

aposentado, filho' da Senhora Viúva Maria Mas
carenhas ilustre dama residente à Rua Cél. Procó
pio Gomes de Oliveira, nesta cidade.

O dr. Pedro Pery Mascarenhas 'Filho, jsr8'
guaense de n88cim!!lnto, é outro filho da terra' que,
depois de muitás lutas a.,aba. de conquistar o l�rreI universitário, mei!mo já no gozo "e mer��1 II

aposentadoria pelo exercício de intensa vida IDllltlJt
dedicada à segurança ela Pátria.

Honra-nos sobremoQo em poder noticiar 8 for
matura de mais um filho ilustre de Jaragllá do sul
que venceu em terra.8 estranhas, escolhendo pars
patrono o Ministro Seve.ro F8�uilde8 Gomes.

. deÀs' 23 horas de hOle uallzar· se-á o baIle
gala, nos Salões de �e8ta do H·13 do Q,T.A. •

, Cumpriment08 ao novo cultor do direito, oolIl o,
votos de uma realização profissional cor<t8da d

plen08 êxitos.
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E SP O'R TIVA,S
Eliminatórias do FS dos
JAJAS começam 2.8 feira

Serão Iniciadas na próxima segunda. feira no

Agropecuário 88 partidas coaatantes das eliminató

rias de Futebol .de Salão, em virtude de terem 24

equipelil se inscritas na modalidade. Estas equipes
foram divididas em 8 grupos COm 3 equipes em ca

da um., Serão portanto 8 a. equipes campei8 d�

chaTes, que ao período de 17 -a 30 de Maio deverio

decidir o titulo de melhor no FS d08 'II.oB Jogo.
Abertlils de Jaraguá do Sul (JAJAS).

Os jOg08 serão diEis 26, 27, 28�. 29 do oorren

te e dial5 -s e 4 de maio, sempre eom Iníeio às 19
boras com árbitros desta eldade, uma vez que a

intenção inicial de S8 trazer juizes �e Joinville foi
abandonada, pois a8 eliminatórias fiariam iniciadas

no último día 19 do eorrente.
Na segunda feira os jogos serão estes: Mene

,otti x Papp Modas; Instaladora Rwa ;x: Gazeta de

Jaraguá; Neyes x Auto Mecânica Sabará e Marcat
to x ARWEG. Na terça f�ira ARWEG i SerIa,
Kohlbach x E�HJOla Suclide!!! da Cunha, Beira Rio x

. Cyru8 EI AABB x Colorado. Na quintá feira, já que
não haverá jogos na quarta, atuarão Papp _Modas x
Satélitlll, Gazeta x Metalúrgica Lombardi, Sabará x

Michigan e ARWEG II X Estofados Krause. Na sex

ta feira SerIa x Ristow, Euclides da. Cunha x Bom
beirós de Jaraguá, Cyrus x Breíthsupt, Colorado x

BESC. Segunua feira e também t�rçll teremos no

mesmo horário e local os seguintes jogos: Menegotti
x Satélite, Ewa x Lombardi, Neves x Michigan,
Marc&tto x Krause aléin de Arweg x H. Ristow,
Kohlbach x Bombeiros, Beira Rio x Breithaupt e

AABB x BESC. ,

'

Prestigie você também as eliminatórias do FS
dOll JAJAS de Jaraguá do Sul comparecendo a par
tir desta segunda feira às 19 horas ao A:gropacu'
rio.

Vasto, Baependi e Floresta
líderes da. Copa Centenário
As disputas da Copa Oentsaäríe tiveram' sequêa

cia DO último domingo com apenas dois jogos, visto
de que os dirigentes de Baepandi e Juventu8 acer

taram em comum .cordo pelo. adlamento. da. .,parti.
da qlflnlmboB realtzari-am -no domingo que pa8sou,·
sendo domingo de Páscoa a renda leria das mais

I

fracas. Nos jog08 disputados 8 vitória, do Acarai de
lXO, gol de Didi na cobrança de um penal sofrido
por Uhiquinbo, mostrllndo·lilo assim a: reabilitação
do quadro de Paulinho Papp que para vencer ao

Beu. adversário. atuou com logo, Mio. Rubio, Juve
oal e Bachmallo; Didi • Nagel, Teco, MarcoR, Chi
quinho e Oésar Maluta.

. Em Blumenau e Gaspa,reose reabilitou se tam
bém ao vencer DO clásS100 do Vale ,do Itajaf ao
Vasto Verde em pré'lio real,judo em Blumenau. lxO
a favor da Gaspareo88 foi o resultado final do en
contro.

Agora pa's8das ai três primeiras rodadas" da
fase fioal da Copa Ce-nteDário e antel da quarta· e

penúltima rodada', a classificação se apresenta da
Beguinte maoeira: '

1 o V!lsto Verde, Floresta e. o Baependi oom
2 p.p. .

2.° Acarai e Gas,arenle com 3 p.p.
3.° Juvsntu8. oom , ponto8 negatiTofl.
A quarta rodada marca para e.te final de se-

d�ana 08 segu'iotel encontrol: hoje a noite no está:'
10 Joio Maro&tto, 'Misto do Juventu8 x G8sparen

Be, para a quarta rodada ser complementada na
tarde de amaphi com Bllepeodi e Aoarai, um bom

.

espetáculo e8portiv:o
I devido a boa cOloca,io das

duas equipes, isto' no estádio M&x Wilhelm, ficando
, ,para Pomerod·e o jogo entre Floresta e Va.to Verde.

Grêínio Baeumlel lidera (>

campeonato invicto
.

.\0 vencer o clássico de domingo por ixl O Gr�

CiO ßa�mmle assegurou sua parlicipação nas finais do
éunpeonato 'Iolermunieipal de 1976.

G 4 � partida enlre Soe. Esp. XV de NOlvembro x

,.!�mlo Baeumle, fói bem 'dispulada com grandes emo-
"oes para &mbas as equipes. .

c
Pari o XV de Novembro que despedill-,se do

r:mpt'ODöto com má classificação, lenlou' li Iodo cus-

8
quebrar o tabá. pois desde a .exisl�ncia do Grêmio

b
aeumle este ainda não peraeu para o XV d� Novem-
roo f

D'
° árbitro do encontro foi S'orteado no 10cllÍ pelo

s;etor de Árbilros da LeD, -sendo o Sr. esmeraldino
e t�OD Q mediador enqulInto que Tepdoro Plonkiéwicz

bil
OllO �aQtos foram' ,os 6uxUiares; A Gluação do iir

de
ro fOi re.iular deixando o jogo correr,muito a vonta

las.o que tirou o brilho da parl.ida c�m.jogadas violen-

fdé .0 Grêmio Baeumle vence� ,com: Egon, .Morifz,
vio S(J1o, �em, Baga. Töco, Lino, Pinheiro (D�o) Sil-

orglOho) ßugrinho e Edi. .

. '

qUélDtOIS gols foram anotados por Uno e. Bagll en

NOVt:b��� Mole marcou o gol. de nonra do XV de

São Bento e - Famorine domingo 'P'Bjelo BurOUldo' urulbe' O desconta no sD'liri.
. Domingo dia 26 será li decisão do primeiro Tur

no entre Esporte Clube São Beatce Assoe. Atlética
Pamortne, de R. Nrzgrinho tendo em vista aI duas
equipes ee classificarem em primeiro lugar, teto que
originou em uma nove partida em campo neutro ou

seja na ôéde da Ligll DO Bstádio do D. Pedro II.

Jaraguá dirá presente aos JUC
Os Jogos Catarlnensea reunindo Universitários

de toda ôente Catarina iii serem iniciados no próxi
mo dla 30, iSIO em Florianópolis, lerão igualmente I

partíctpeçãc de atletas de Jaraguá do Sul. A informa
ção partiu 'de Santa Rirta, Secretário Exeeunvo da
Comissão Municipal de Esporles, e um dos relacio
nados para perncí par das .proves.

O patrectato da ida dos atletas será atravél da
FERJ (rundação Educacio'Dar Regional' Jaraguaense),
que iem DO Pe. Elemar Scheid seu diretor, o maior
Inéennvador da ida da delégação jaraguaenae iOI Jo
gos Llnlveratrértes Calarineosel. San ino Rilta que irá
acompanhado das revelações do Atletísmo Masculino
e Feminino, acredita poder DOS50S alletas consegutrem
ótimos resultados mercê do prepere que todos tem re.

cebíde do técnico da modalidade, Iosé ..:\uguato eil
glioDe.

Máquinas de calcular ELETRÔNICAS
I I �

18 modelos com e sem fita, de escrever,
somadoras e duplicadores;

Revended'or exclusl�O'.parCl a região-

§OCo GfráJica AvtJlllida ltdao
Fones: 720592 ou 72'0972

Planos especiais de financiamento
Garantia de 1 ano

.

- Assistência Permanente

.NOTE ." .

o Baile das Debutantest de 1976, ser' realizado
dia 04 de setembro, com o conjunto ".CrY Babies
Show" do lUo de Janeiro. A promoção é (lO Grêmio
das Orquíde�8.

Dia 01 de m'ldo, no Clube Atlético Baependi,
&contecerá o Baile do Chopp da APAE, promoção do
Liens de Jar8guá do Sul. ° embalo musical estar'
a cargo da BaDdinba Lyra da Aurora; os caoee08

já t!Istio a venda.

pia 02 de maio, do Juven,tu8, PERLA .. Joinvi�
11e S/A.' estarão dando 6qu�le show para o. jaragua.
ense8. Tratando-se de btração internacional, eilHtra-
88 SUC88sn absoluto. O inicio é ás 18 horas.

Para você que g(,sta de curtir música jovem
ou sertaneja, existe em J!iraguá, um cODjuto a ponto
de 8atifl�azer o 8�U gênero mU!Jical. Trata se de "OS
FANTÁSTICOS'\ cujo!' contatos, poderli.o�ser manti
dos com o Antooinhu, em fiua ba.rbearia, próxlmo
firma MarcaUo.

,

.

Escritório

_A COMERCIAI.
ADVOCACIA - COIJ'ABILIDADE + SEGUROS
Antonio José Gonçalves

Bel em Admioislração de Empresas
Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves
Técnica em Contabilidade CRC(SC) 7 638

CPF 093090.989-63

Rua I (Mal. Deodoro) 122/130'
Fone 7Z-0091 - ex. POlilt",l, 19

araguá do Sul Santa Catarina

Recursos fiscais e allm1n1stràtivos - Contabllida
Serviço de marcas e patentes - fotocópias de

Leg1s1açlo trabalhista e INPS - Segurol em geral
Serviços aéreos Varig

J)esde 194( à lerviço do progreiso de araguá do Sul
, I

Bralma (IDIRP) - Foi aprovado projAto de
lei do Senador Vali!concelos Torres (ARENA/RJ), que
tedà ao em,pregador efetuar qualquer desconto no
salário do emprei'ado, quando sste S9 strUB ne

comparecimento 80 local de trabalho, por prestar
soeorroa urgentes a terceiros, .em oa80S de dlsuirei I

ou catAstrofes.

rn::-;:�
f E"}6ri�::::��:reLur8· I
1

.

"

JARAGUÃ' DO SUL . i
����.....J!J

Prejeíturc.de Corupá
opera Inalamelhorias
�Com os 'trabalhos bastante adiantados, os

. operários da Prefeitura Municipal de Corupá, es

tão construindo na localidade de Rio Novo Alto, '

uma ponte com extensão de 17 metros. A obra
deverá estar brevemente concluída, e. em condi
ções de abrigar o tráfego de pedestres e automõ
veis. A realização desta obra, trata-se, segundo
informação da municipalidade, de 'antiga reivin-

.

dicação dos moradores daquela 'localidade. '

Comissão. pró
ludus,trial

Exposição
.

(

reuniu-se
,

Foi realizada reunião recentemente, aas depen-
'dênoi88 da Associa9ão Gemereíel e Industrial de
Jaraguá do Sul, d08 10 empresárioll, que tem RO seu

encargo a o!'ganizaçio da ExpGsiC;io lndustrtal, quan
do dos festejos do 1.° Centen'rÍo da eídade, de 24

d,: julh? a 1.0 de agosto do c0!'renY' 8!l0' A r�uDiio
fOI realIzada eom a presença do Prefeito Muníeípal,
Sr. Eugênio Strebe. sendo que " mesmo hipotecou
irrestrito apoio a_os JBembros da Comil!lsAo, Pré Ex'"
'posiçio Industrial, tendo- elogiado' a iiliciatlvB" doj'
empresários que, apesar de serem homens com

grande número de oompromissos, devido às suas
atribulad'as vidas de empresários, cerraram fileiras
e�. torno da promoção que deTerá mo�tràr aos que
Ylsltarem Jaraguá naquele period,o, a nossa linha
de pr'oduçio.

No decorrer da reunião, foram formaöos três
grupos de 'trabalho, divididos em: Obras, Divulga
ção e Venda de Sta.nds. ° primeiro grupo, terá como

incumbência, a demarcaçio da' ártlâ dó8' balões in
fIáveis, que abrigarlo a exposição. O grupo de Di
Yulgação, procuràrá a perfeita conotação, junto a

Cómisno de Divulgaçio e ImpreD8a do ANO 100,
levar o empresário, bem como a08 leitores dos jor
oais que publieam os bOletin'8 oficiais, tudo o que )
S8 relaciona .OOID a mostra. E finalmente. o terceiro'
grupo, fará inicialmente contatos com a8 empresas
locais, para saber do inter.888 de todal, j� demons
trando eDl outras ocasIões a respeito da compra de
Standl, 'que 80 que ludo indica poderio ser padro
nizados.

Conhec�ndo se ii idoneidade do Grupo dt Traba-
.

lho, reunindo fsles 10' empredá,ri08, ficam os órgãQs
de imprenslI e a. própria comunidade mais tranquila
pois, fodos são sabedores da capacidade .1Idminrs,lrati.
Va e da realizlçio destes leBhores. Sendo ainda na

rebniíio escolhidos o Ccordenadof Geral, o Vice Coor
denador e ó Tesoureiro do Grupo de Trabalho, sendo
que ena escolha recaiu nos senhorés Eggon João d.
�jlva, Dorval MIJFCi!ltlO e Nelson Driessen, respectiva'
menle.

'

•

A\imOlatfnfe �at CIEIRVlll
será em GelUlatratmnrn1lID1
Ser' implantado eun brevA, na. vizinha cidade

de Ouaramirim, o Almoxarife da' Cooperativa de
Eletrificação Rutal do Vale do ltíipOCU (GElRVIL),
sendo Presidente da melma, o Sr Victor Kl@ine.

. ,p.rt!stando' iDformações a respeito do aconteci
mento, o Presidente !io Órgão Cooperativista,' que
reuoe 08 13 Muni',cipi08 de DI,)S8a Micro Região, e

mais os que a ela pertenciam, ou seja, Luiz Alves, ,

Penha e Piçsrru, serão beneficia dos com a implan--

tação do sishliDa de el�trificação rural d�ntro dos
planos da ERUSC.

"

Entrando em funcionamento o Almoxarifado da
CERVIL, é de S8 esperar que lago em'! seguida se

jam iniciados 08. trabalhos �e implantação do sjf!té:
,

ma de eletrificação rural, fato que politicamente para
a ARENA será. de grande vatia segundo 81gun� obser-.
vadoré8. Cada municipio, receberá em média, 20 km
de extensão de linhas rurais, fato quê bsneficiará
uma 'mec8'nizaçAo Ba Iavóu'r.a.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



Renda Cr$ 24115.00. considerada muito bee.
Juiz Celso ßézzano, auxiliares Arlindo CÇ)81a

À'lésio da Silva todos de Blumeneu.
Cartões ernerelo, pera Pimentel do Juv�ntus e

Celso do quadro do Avar. ' ,

" �
.

Equ',peS":' hiventüs .co,m Wilfrid, B�beco, 'Oiohol'
.Pimentel e Nilo; Gerson, Paulista e Iuquínhe; Pastoril

ANO LVII .

_ JARAGUA DO SUL (SA�T.A CATA,RINA) Sábado 24 de Abril 'de 1976 N. 2.882 ,Rus.�i'nho (Arizipho) e )MOiSéS (1\IdinhoV): O AVOOicom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'�.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!�============�!!!!!!!� Den'lo, .ôouzé .1 Moura), ArPPru<ilepte. '

eneza 'e ri,val.
,

.
. .

,
do; Lourival (ôouze) ßeldulno e Celso; Carlos, ReOG.

Ação Soaial
.

ele �araguq do Sul los��h�:r�a�;��óID�'cQntratações
CqCMF' 84435429/0001. _ R�g. n." 172 "R P. Jurídicas _ C.N�S . .5. n.o 238.850 ,

ADÓ3 o jogo. a Comissãô de Divulgaeã'o e III·
Reconhecida de Ulilidade Pública Federal pelo Decreto 12631 de 16/0B/1973 � Pela lei EstadiJilU27B de 04/02/1969 e pela Lei MUllicipal195 de 04/07 6B p:€osa dos festpjos do ANO tOO de Jaraguä do aul,
R h'd d 'd d 'I ó' I C H S

- .

R f BIO d I 16' 'S170 ofereceram na Lagoa Mareatto, um churrasco aOaecon eCI a eenll a eflaolr plCBpeo . S. prBCeSS0260B13/72-llenladop'og.dof.Rénda. PiócesSo D. , . tB5 7 e ato ecaJa no
.

dirigentes do Juveutus, rr.efeita Munioipal. e:aosoOQ .

.Jaraguá do Sul RUll Gumercindo da ôrlve, 430' Santa Catarina vidados especiais. Pedro Lop'�s �a TV C�hga�aB I'.�.' .

" B"ala".neo. "Geral" " Iuros e,. Desc.ontps . 57a�19... José Elias Giuliari, Prestdente da F'sderação Calari.
y 6 "'a

. nense de- Futebol Também.�stigeram preseatss, re·.

.
.

. TOTAL ôlO.90 . ,U&; MI.J:." R '1 P•

, .! • '. ". - ,'i! ' .'

preseatantes. da impranaa e
. i1:rló'" �!ss�el er, reei.Encera� .em �ata, d� 3� deoDezernbro,d� 19r�. . : Despesas Com M�nut�J;!�ª,o da Creche 'dente da, LJD.

.

"C

Transcrito no livro Diário n. 3 nas folhas 54 e 56
Mantimeo:os " 2.&..06846

"

Além de Loreno MarCIIUo; Poesídente do Ja .

.. T I lIlT O .", .: [ .. ,. .

! "Diai, usaram ainda' Q.a 'paJßv:��a DQ ág!l,.p.e, Pe, �le·,', ,.la"
,

Salä;j:6s ',.. '. :67'.263·,00 ' . -'

T)
..

IDlÖbillzado" :,. Férias�' ',;:' -'1 -�lE56 mar 'Scheid, DresidpÍlte de honra QO Moleque rUes,

Imóveis c.s 294.444,57 GratfficllQâ. o. Stlla. rial (1.0)..: ':' 6 Q�1,·..:6q." 80. Pedro Lopes, G:i.ijlia,ri �,EuEfên,io. S�reb� 81é� de
, .

_ 6 3: Aldo Piezeta que em nome da COmU!lS80 de DIVol.Móveis e Utensíl.ios
.

3.J4é 00 1!.q . .,.,. Se: v19.o .. '

':,
. ..309L.7,

g8ção saudou 'àos pr.eBe�td8 '80 aconteeimento. E,81alnereleçõee ��: Creche. 14.550,67 Seguro Acid�llLe, do Trabalhe
"

�91 $,IF:';.' oomtssão. responsãvel �,pph ,dUnsão dos, festpjol' doUtensUios' para Cursos 4.120,25 -Ó, "Progrlimaç!ó Iutegração -eocia,t 51,0 .�;:I· centenário sempre 'tem' �cemp��haà,o o 'J�,e,nl!ls imTelefone , 6.624,00 ,
OOD8umo de gãs

.,'

't·3:S9-.eO,' <:'
'.

seus jogos'. � :..... ,. ': .

'

Bi:blioleéa' <156,40 323141.89 Consumo dE! água ',�03 �·5.
. O, bicho pelo eiDD8.te ê o eS,tipul,ado pela" di,re'.'·'61"s'P8'R,'bl'lldad'et Consume de luz 2243..42 .

. ,

'. . ,� toria pàra ·tUória8, ou 'eda 200�00 .Qrllzeuoe, çonsi·
Ceíxa ',., 2'1"'4.66 Material Didätíco 1.210.16

1
•

duI' '" derado muita bom pe os log.!! . ores· ." 'i.:. " ..

ßence do Br-sl'l .S.,A. 769."8 Despesas ê festas eomemorativae 41.7v - J t..... �
. QQsnto It Dovas contrat8çOSI!.• o··· (J�'en U8 BQer'Bc().BrdsiléirodeDe�coDrosSA .. 11 ..732.64·· lA.636.D8 Uonservaçâo e""limpezd ;1!-�3�.g06· tou aecmpra de Nele. que foi chamlú�o·8Cric.iqma

. , ReaUzilel Segür o .c./fogo .

, _. 4: ,.

ónde ddrlo'deria ° Pr6sDerà: Jl:l� jOgou 'n!;" ,par�dl. ... ,
. Serviços 1.727.48.Ganta Correnre Devedores " 60Q.QO A9i�0 Pré9ío 455.00 119743,S3' preliminar, deix,ndo ótima 'impressão e sendo iJ,JI�'

.. COllas de Compensação
..

'.
'. ' ,',_ ,.;-,.

"

�.� diatamente COl'iltratado. Nc,lo é can'rQv�nte e D9d�r'
Coolr.alo de.Seguro cf Fogo ,"o ·450.6QO�Q() ,Despesas ColD, Man;�te�çãq cl� Cursos ftlZer 01'1 gols que o Juventus p'e·cis3.' Suar estr�i8'.'

.. �TOTAL De). ATIVO 188::<178:':47 �h\er'l'ai�
.

.

"". 'H.,t8��50.' serã no oe�te. Além de Ne'lo hmbém. Carlos eX'10'
.

.
". .

S lá
. - .

, . '813050' g:!d;or dó. Bcli�gll 'dó Rl6,. que ,se .�ilc�ntra, mor8:QdO, ..•.
, P. A 8. S I V O .'

a (1GB' ,
.;. 1', .

'O·"
,:.. . , .,.

,'-

S- 'F� '0"01'''''0' do Sul tamb'<m"'Qm.... ,. ",.... , fhtile'gr,afill" "".� .' �2.11<, ". ."
com pareI,ht'!.8 em �o' ..� '.'�'" .. ,.�" ,... ":'- �.;,

lão"Exl.',el·· "r.J "'.. ,�f.otiQ:leDt08 .
_ .'. 3�,QQ. "22176,71 : de. se� �ontt8t.a:�O peló 'cl�b�; �éÓ':qU:!t ,�i.n4a Jl;�? �:tli.

. ,.;�IJE11'lllmf·"Oeln.. i.'o.'. """""".:.!." ,.

..

,
_

'

..

: �',.

.7.�76i.6.6,.í-"; .,'.. ,D.'e··-·8.",·p·le',.�as·'·G·.'.·.e"·r"a�1';s',< · "'�., DOU o'que d��'�rã aQPn\eçer ,p':',o,�9�1�:��,�:Ln,0 'd�po·
_

' .' •
'" •

. _III _

.. trer
..
dos pr6XÜnQ8 dia.s. ".: .... '; .. '> '"

••
,c' ;

VaJôres- à P,ag�j'· . >

: �H;�S2
. >\". ., 'D�,8peS<lS A�sislênci�i.8 " ".i "\: J5�§'9.4iQ7 "

. .. .. ., .. ,
. 'e

:COOf,as 'Co;rentes.· L' ;
,. 41.085i?9. A"':401,81 .. rérias. '

, '

; '.' .

"

',400,9(1" .•
,. ,',Mâriq tav�r�� d;:C�,q��jt.,f:·'�O:�· ,. '.::.;. êÓ.lal�de ColapetÍ't.po ; ,. ..... .,

",,' ,',
,," ..

, ... Solári.os . ,:\ 2.";'
.

5�OQ.OO
. ,>

T.àbelião de N.ôtas. e ,p.rot
..�t,os, "e,rn .Geral,.,

. ;�egúr,�,;de' F.ago Contrlitedg, .. '.,: './ ,4,QO,09Q!,OO' PubÜcc;;ções ..." �
.

·/:·690,QQ>; .' ..
.

.

TOTAl.; 00 PASSIVO ',",.'�' 78,891&41' D�,�p�sil� Financeira�';' .'. �",., l,��j,q(t ': 't,., :E';D:�:I ..T}·' .� i.,.:·.'L':':.' : ,�,: ..�; .. I:'
,

'"
,

.

: .. ".. '. .'," , ..J.... �ervi'ç0', cl Represenla�ãt?, .

. 499Jº.• ' ".
'

I'l
p�ip(lnatrAtjv9d8t§ ºoJ.);ta� ',�Il;(i��jt��

.

çQI1!:j�.��o d,e Cobra�ç:{I. \

.' ".::. � �2�;.trQ ·.Pe.·)ó -'Pft.··se�:.le, '·edi,ta.l' 'd�' c.).t:�çã�, P,..��. ;m�.�
..
,'·::: ,.�,�.d,..;s )e.

. , 1"\' "
.

d'
..

91' ,Orallf�aç'a()'. Salarial:(13 ..0'}:, "Yd.l·�5;OO.· ,

�. uespesas . e-ncerrq., Q L.�JD ,ii,.: .. de 9��pes.;ts·. c/relefone..
.. q

16.�;,�6··;" n!Jo,res' abaixo relaciogad08 q�� c�'m�.,,�eç��'�!11 's. ,

De�embro d� 1979 Ma'fe.,iat ,de Expedlen'te': ,8$5�86,." ' :il0 carfório para tratarem de assl,JOlos �e �e�:J 1�le.
'F.G.T. Servtço "{' ,��1:�.ö,l}:

'

'Jesses. ,

'

Cóm�i,?� ;e Telérlrafo� ��9..9tl .'� YAgro Industria,l Jguá LIda' - I?io' da· Luz ,- Nesra: �I
Seguro Acidenle do Trabalho 22',80 I � .. lario Uber � Estfdda B,önanal- do Sul - 'Guardm,rlm•
De.5,p,e56s', c/festas g5 �OO.OO .'. ,. Irmãos Bramowski Ltda � 'ft. II de Novembro - MIIs
Ou:tras De�p�l),as .'.�2'l.99· '10877,07; sdttJnduba Leopoldo' Freitas' _'_' R. Antonio Zimmer.

mann - Guaramitim. Manuel Kreff - R. Santos Du·
. monl 267 - Nesta. Olimpio Belegante - R. NqV4
PraIa -;- Salto Lontra - PR. Pedro :José da Veiga �

R Mal. Deodoro - b/c lost. Ewa. Waldemiro Wicbe·
ral _ R. Domingos Demarque. �49. Waller E. w,er.
ner Gosch - K. Roberto' Ziemanb' 213 - Nesta. WIlIy
Kr.eul�fel j - Ribeir.ão. da Lagoa ..... Massarandl,lbé!.

.� J�raguá do Sul, 22 de abril d� 197q.
.

Valéria Tavares da Moita Rezende. oficial ma,illr

Correio' d o Povo
,

.RECEUAS

COnJri�Dições
DOllções

.

Mensalidades
Subvenções Municipäis
.subvençóe� Federais
L.B.A. Unidade Proleção Pré-Escol:ar'
L ;5.A. Divisão Serviço Soeitll
L.B.A. Divisão educação pl p Trabalho
L.B.A.: DiVisão de M(ldicina
l•.B.A. Regislro Civil
Receita cl Festa

60�633.4S
lS.i.GI,46
24.29�,2t'
·25.200,QO

. '. 7000,QO
20.600,00
40.60,0,00 .

SOOO,OO ,

1.0.000.00
1.6eOOO

, ,95.400,00

Valo� transferido peita crédito da cQnta
de Patrimônio

.

9"a 198,71
Jaràguá do Sul. 31 de Dezemb,ro de 1975.

.

Alibert Ewald - Tesoureiro
Responsável' pela Conraqilidade

CRC'SO 3033
JUlld B. Marcallo :_ Presi,dente'

Ed(jtorial

Tiradent�� A
.. Im,agem Viva da Inconfiqência

. Dá. mesma forma qu� 8 Jgrf'j�
.'

la liberdade abriu-Iha 8S port�s da
res�rva datas especiais à memória Históriã ,� d� imo,rt'ali.dade, o

.

r�s
dos seus ·S8.nto8; 8 Pátri-a Ci) 'faz em phmdor d,8 glórit,

'

ilum.nolu ..�be a

relaçäo aos S8US b,eróis;'o'ulD8 hoõ frop,�e, a' C8usa qúe 8Qr,açouproje-
menagem que consubstancia o· re· tou-Ihe 8 imagem' e SU8 luta foi a .

conhecimtlnto ás vi.rtud.is JJos nOBRa vit'Ória ,e seu a,aDg·ue a 8�i,
mesmos. v.a que f.!QStenta n088as ifléias 'e

Dentre os· heróis que nosI'.. nossoS! ideais d� liberdade'soberana.
Pátria venera com mais cartllhc'.. .. Ti 8deDt�s - o sonh�dor da
ressalte.se a figui'a de Tiraaentss, Indepen_d�ocia d� ...pertoq-nos para
a. iUlageQl viva da Incon.fidênQia. um.a' r�elidade nacional. sua ima-
cujo devotaUle.nto a causa da Hber� gem é a dB> um iluminado, seu hero-
dade o constitui em ·peör� angular . 1!'1mo· o de um Daladino, seu €x�m'

sobr(� .a qual se a88,f:!ota,m tOGos P.1iI 'pl" pe' um patrl()�� •.8.e,Q
.

sacriffc�o
.

episódios a UUl tampe Qomo.v,etltß8 de (lm À,eréi, seu civismo de mär-
e dignificantes Cilue envolver.am um 'til' da lib.érd.ad�.

'

pu.gjlo d� homens ,di8pos�08' a tude Til·adente@. por tlldo i�so, �im-
para que o servili8'�0 viraIJ88 §lua boliza e pr'ópri� definição da djgni-

, última página em DQssa história . qadtl naçionfil. É, 8'�oi dúvilia, uma
colonial. . ·d-8-ß mais fulgurantes figuras de n08-
i· Vinte ::e um de abr-H rel�mbra S.1i HistÓ'ria. 'Emergiudo da :o,bscuri-

esses episódios e Tiradentes co�po� dada Pt(lje�a��e chm'o herót Apôs;'
riliea e centr"liza a própria essê,u- �olp da lib.�rd�de. "cI,eali8ta"8Qtêo�ioo,
cia de um sentimento pátrio, qUd impulsillnado pelointere88e;oo},etivo�
firma suas ral�e8,e'm,nos8o',contur. . laDçQu·�enumai.ra vi:lrdadei,ra 'aven·
bado' Braail· ColOnia-e floresce ,com tura patriótica, ml:rvide pela fé da-
ß morte de um herói. 'cuja imola- qqelea que não rent,'gam sa_erifícios
ção 'estaria fadada a08 refl(!,�Q8 quan(j;o (;\ causa maior é a Pátria.
naturais e a08 desdc>bramentos Tiraden·tes é. por iS80 mesmo. a -

inevitávei� que culminariam cem. image.m viva da lnconfi�ênéia e se

a data de nossa libertação total. constitui dum simbolo de libertação
ß ó 21 de abril transformou S8 e num exemplo de civismo. Que

numa data que envolv�. um misto seu gesto e seu desprendimento
de triste e de glorioso, num. qU8- tenham o mérito de despertar
dra hlstórica em que uma luta sem novas e recogfortantes razões de
quartel contra noss& independência prosseguirmos na luta peio nosso

parecia vilipendiar aI, li.berPi8de· na deaenV'olvimento. que s�a figura ovs.

pessoa de Ti,radentfi's para glorifi
.

inspire. q!!e seu civismo. nos impul·
cá-la na de Pedro I. 8ion� e que sua memória n08 torne

Tiradentes - sua imolação pe- dignos do' seu sBcriffcio.

,
\ ."

R61'ary
,

e Nolícia
Dia do Escote.iro. '_ Par.� 8esioa18f o

Dia. do Es�otetro, o Presidente Arnoldo SHv�ir8, .�o
, RO. F;loriIiDÓ;l)olis lest�, convid.ou para a re.uD�ao
dQ. dia 29 \lo corrente .. o Pe. �ó�é BdgQr de O}lTelr8
e, o sr.· Éurides Antunes. SeVero, os quais 8 preslID'
taram interessante pale8fr� alusiva a data. 08 pre•
sentas a reunião interaram-8e do movimento do �8
cqtismo em 8anta Catarina q�� 88 des�nvolve saIu,
tarmente. ccntiauando em oosso' Estado o trl;lba!bO
de Robert Badt'D powell Os pf:llestraptes foram
muito ·cumprimentados.'

Festa de São M�rços - Q Presidente
Mario' 'l'ava're@. d.o 'R:O. de Jatagllá d:o SQlj,traD.fe·
riu 8 reuni·ão costum,eira da última, .. 3a.- f�ita ptlr8
as d'epeDdêia�lás dei festa da Igrt>jej,' de Sio Marc.oB,
localizada na bar:-a do Rio Cerro. nesta cidade .. 0.8
rotari�Dos não só prestigiaram a festa como con,rl'
buiram financeiramente para o seu. pleno sucesso,
que terá p seu ponto.. alto nos dlas de boje e aPl8U'

.

hã .. Lá também estiversQl os j«jvens d.o .kotaractdd:
:, Jaraguá do Sul que foram muito cumpriment8 o.
p�lo

.

f,ato. de terem se dest�cado nll . recente Ooufee
ren9i& de Rotaract,' em lt8J�f; onda 08 JaraguaepS
'abocanhatam um significativo troféu.

',. .
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Prefeitura ,Municipal de Jaraguá do sul
Republicado, 'por incorreção na"publioação anterior

"

ALIMENTíCIOS SASSB r.."!'DA; requer 'baixa fo�Alvará de Locahzaçãó de sua fíbrlea de bllas �. caram,
rasituada à Rúa Joinville, 373 e solicita a transferência pa

a Rua, Jorge Czerniewlcz, 457, .

.

De�pacho do Sr. Prefeito .

"AVERBE·SE a baixa da Fábrica localizada à Rd:
,Joinville n.o '373 e procedí,\-Se à transferêpcia da sede

requere_nt� para a Rua Jorge Cz�rniewicz N.o 457.
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