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V:éfsel· recebido em audiência pelo Governador
��-,�,.�,.-.----�------------------------------�--�------��---------
o Pr��feHo M�nidpal de

Jaragua do Sul, Durval Va
sei ecompanhedo do Secre
tário de Finapças Ivo Konell
e do Secrt . .89 ��binete Ola
vo MarCJuar�t; estiveram na

Capital do Estado na última

quarte-feire onde foram re-,

cebldos .em ,audiência pelo
Govsrnedor .'Esperldlão A
min', nó PaíaCio 'Rosado.
O �'rinCipaJ 'objetivo da

ida do alcaide jaragua�nse a
,

este encontro, prende-se 'a
Oma série de relvindlcações
prepostas ao Governo do
ES,tapo} ,�Ig,umqs das quais
exlqojvels, cutras taJ'Lez, pos
sfveis . de-serem- atendidas"
porém "n,ãp ,a. curto prazo,
sebedor; 9VÉt é da . situação
dilleiJ" ta.�t.o finencelre, co
mo .eccnômlca, em qUEll a_tra•.
vessa .o nosso Estado.

,

Del}tr�': as- relvlndlcações
apreseJl,tada,�. diga-se a.bem
da ,veFda�e/._bastante justas
por tratar-se de Jaraguá do
Sul, o 5.° ou 6.° arrecadador
de ICM êrii 'Santä Catarlna,
destecam-ss. 'a necessidade
de tran,sform:ar. o Poder Ju
diciário do nosso município" de tércefr:a· pera querte .en-.

trência, visando uma maior
agilização dos processos-que
tramitam por aquela êasa;
A vinda da Patrulha Mecani
zada, pa:r,a· atuar durante um

período -de.' 'noventa dias,
buscando atender as obras.
mals prementes: , a ativação

da Companhia de Polícia,
.
criada já algum tempo, e a

contratação de um coman

dante para a guarnição; a

construção de 6 unidades
sanitárias, ou seja, uma em

Nova Brasília, uma em Ilha
da Figueira e. uma na Rua

.

Joinville, além de 3 no inte
rior cujas localidades ainda
não estão definidas; a soll
citação de verba para a

compra de um terreno para
o novo Cemitério Municipal;
a crlaçãe do Plano Diretor;
a construção de duas pon
tes; a pavimentação asfálti
ca das Ruas Venâncio da
Silva Porto, da Weg I até o

seu final, Rua João Planins-
'

check, Rua Cei. Procópio
Gomes de Oliveira, o seu fi
nal até' o entroncamento das
ruas José Theodoro Ribeiro
e 25 de Julho, Rua José
Theodoro Ribeiro até a divi
sa COm o município de Gua
ramirim, Rua João' Januáric
Airoso, Rua Exp. Antonio
Carlos Ferreira, trecho final,
rua Joaquim Francisco de
Paula, Rua Preso Epitácio
Pessoa, da residêncía do Sr.
Bruno Mahnke até o Viadu-

, to sobre' -a RFFSA, Rua Ma
ria U. -da Silva, Rua CeI.
Bernardo Grubba, do portão
da firma Kohlbach até o seu

final, numa extensão' total
de 12.873,63 metros e um

custo atual orçado 'em 1 bl
Ihãol641 milhões e 328 mil

cruzeiros; a ampliação
'

do
Terminal Rodoviário do mu

nicípio com custe> orçado
em 11 milhões e 500 mil
cruzeiros,' devendo futura
mente' ser construido, um

novo terminal rodoviário,
porém fora do 'perímetro
urbano; no setor da Educa
ção, a solicitação de recur

sos para a construção de
creches para atender as cri

anças carentes da Barra do
Rio Cêrro,' Nereu Ramos,
Vila Lenzi e Santa Luzia; a

implantação do 'pré-escolar
nas escolas municipais ,Al
bano Kanzler, Cristina Mar
catto e Alberta Bauer.e con-

MOTOCROSS É A ATRAÇAO
DESTE FINAL DE

SEMANA
Ser'�, desenvolvida nest.

, domingo no Motódromo Ge-
: Brasileiro de Jornais 'do In· tÚ,Jio' Bârreto de �vedo, a

terior, em Santi Ciitarina,' quarta etapa do Campeon�to
mais precisamente no Bal� .

C�tarinense de, Motocidis�
·'neário de Camboriú. ' mo�Cross, com a participa.

Estarão presentes os se- '

ção, dos mel-hres pilotos do"
nheres �ivâldo' Carazzone,' .- Est-ado.

,

Dr. Mário Alb.rtô 'Gusmão
'

,A: progr�mação . tl a s..
e Luiz Pauleti, Presidente, guinte: na parte da manhã
Presidente' de Honra e Se· haverá treinos livres, às 14
cretário Geral' resPeetiva."" , heras será realizada ala.
mente, da Associação Brasi- 'bateriâ na categoria 125cc,
leira de, Jornais do Interior às 'JS ,horas háverá uma

e" pretende-se �aquel'a «)por.' pro-va da 'categoria interme-
tunidade to",!ar uma posição - diária com máquinas naele
de caráter definitivo quantö nais e às 16 horas a última
a realização oú não do, een- 'bateria na categoria 250cc
gres,so., '(força-livre).

venial" a implantação do 1.°"
grau, da 5a. a 8a. série, na
E.B. Cristina Marcatto e Al
berto Bauer; a construção
de quadras polivalentes nas,

escolar Albano Kanzler, Cris
tina Marcatto e A. Bauer; e

finalmente como a' última
reivindicação, aquela que
trata sobre a criação em

Jaraguá do Sul, da Casa da'
.Cultura, '

que abrigará um

Teatro, uma Biblioteca, uma
Escola de Música e uma Es
cole de Pintura.

'

Na próxima, edição esta

remos enfocando os 'míni
mos detalhes' do encontro

Vasel-Amln.

ADJOR_I realiza assembléia
A ADJORI S/SC - Asso

ciação dos Jornais do' Inte
rior de. Santa Catarina reali
zará' no próximo sábado,
dia 11 de junho, a sua- As
sembleia Geral Qrdiná"ia,
tendo por locar as depeno
dências do Hotel Marambaia
em Balneário de Camboriú.,
A instalação dar-se-á às 10

horas e para isso está convi
dando' todos os seus asso

ciados para se ·fazerem pre
sentes.
, Esta assembléia tem por
finalidade .e reestudo ,da
realização do IV Congresso

'.,' COGMU'S vencedora. da
"Em,',um:mundo 'angostia

do .. éénfuse, ,sob ii ameaça
de extinção num . possível
conf.li!O�.hi:'cléar, nós jovens,
amante�; da 'vida. da pax,
adotamos o símbolo do CO·
GOM-ELO: r

-.
" '

Não ·um' COGUMELO ven..

nos�, 'triiçoeirq, por n�tur..
zaj

..

Não' úm ,CoGUMELO atô

�i�o,. destr.ui,dor implacável;
,

Ma�, &,Im' 'COGUMELO na

su� concep,ção mais simpJes,
atê' irí,àntil, presente nos

jardins floridos dos contos

de fadas nos tempos saudo
sos de nossa meninice. O

COGUMELO significando se·

gurança, proteção, e' acima
de tudo tranquilidade.

nos quais flrames terceiro e

segundo lugares respectiva.
mente.

Estamos aí para mais uma
,

gincana" retelrande
'

nossa

esperança ne futuro,' onde
os Jovens competidores de

hoje serão «) àl'icerce de/nos
sa sociedade mais humana
de amanhã".

•

.. '1
'I J
t, •

.' "

, Capital Sul AmerIcana ..
Chap6u,

BANDA MUNICIPAL
Com, o objetivo de 'divul

gar mais 'a arte em
.

nosso

munlcíplo, .notedarnente :,8,
.rnúslca, o prefeito, Durval
Vasel 'pretende criar muito
em breve a Banda de Músi-,'

",ca Municipal, e para isso já
existe projeto bastante . a-

;, dlentado. Esta Banda fârá
.

epresentações ao público em
,festividades cívicas" cultu
,rais e' esporfivas e' ira _0- ,

.' cuper aquele corêto exlsten-'
,
te ali na Praça, Rodoviária,
que há alguns anos foi er
guido, mas q\>le até o mo

mento foi muito poucas ve

zes usado.

Na esperançá de dias me

lhores est� é r-osso grito dê
protesto. Um protesto pac�fi-

, co, refletido pelo espírito de
,

competição sadia e organi
zada, cuja demonstração es

teve presente e'!l t:l0ssa e·

quipe nos dois anos cons..

cutivos de participaç,ão ,na,
GINCANA RECREATIVA
CULTURAL CHAMPAGNAT,

Maie> 1983'
I;QU!P� C6GNiU'S

Com esta mensagem, à e

quip'- ÇÓGMU'S' participou
da 'V 'Gincàná' Reçreativa
Cultural Champagnat,'.' no-'

qmcana 'r

vamente ,reafirmou
/
sua

competência e organi:lação;
saindo-se vencedora da

competição.

outras equipes da competi
ç�o, Marisolino, Aguia Ne.
gr�, Ki-Kaska, BBS de Itu,
Help" The Punks, Tic-Tac,
Jaraguá Motor Clube.

-,

-9s integrantes que vesti.'
ram a, camisa da CÓGMU'S
säo: Geninho, Cintia, Hélci�,
Herivelto, Gilmar, Solang�,
Evandro, Kiko, Cal, Lígia,
Marise, Adauto, Bac-a, Beto,
Luís, Anete, Dalton, Dal'mir,
Luís Paulo, 'Niki, Vergínia,
'Geraldo" James, Moka, A·

gostinho, Ronaldo, Denise,
Lico, Airton, César, . Mário,
·Rose.

. Formada por - . apenas .32 '

elementos a equipe desta�
cou-se pela organização, es-

, pírito de equipé' e principal.
mente pela criatividade, a

liás, 'característrca ,esta,
.

marcante' nos dois anos an

teriores'onde conseguru 3.° e'
2.° .Iugares respectivamente.

'

Convém salientar o redu�'
zido número de' integrantes
da' CöGMU'S'em' 'rélaçiô as

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado e� 1Ó/maioj1<919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jern. Prof. DRT-SC
n.· 729 fi Diretor de Empresa Jornalística "TI.O 20. Mem
bro efetive do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. R8clator: Flávio José'Brugnago - DRT-SC n.O 126/
80. Redàção, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - CX. Postal 19,
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi-,

ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau.
'

Assinatura para Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000,00
Outras Cidades: Cr$ 3.500,00
Número atrasado: e-s

.

70,00
Número avulec: Cr$ 60,00
Representantes credenciados: Pereira de. Souza & 'Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

�í
-------

--�

,�! Moretti. Jordan & Cia. Ltda, I'-....._, _;I -
•

Corcel II semiluxo � branco 1983
CcrcelIl L - prata met, l��yCorcel II L - cinza met.: .

Belina II LDO - prata 1981
Corcel II L - oeoe 1981
Corcel II hobbv - branco . . . . . .. 1981
Brasflia - branca :...•.... ����Fiat 147 L - branco .

Fiat 147 L - marrom 1981
Belina II L � azul met. ����Belina II L � beae .

Corcel II hobbv - branco 1981
Opala 'Comodoro - verde met. 1982

Veículos à Clasolina:
Corcel II L � branco .

Corcel II LDO - prata .

Corcel II GT - azul aemini m .

Belina II L - beae .

Belina II LDO - prata .

Corcel II semiluxo - branco' .

Corcel II L - branco .

Corcel II ST - amarelo .

Belina II ST - branco .

Corcel II ST - azul .

Belina II ST - verde met :, .

Corcel II Loo - branco- .

Corcel Loo - beqe .

Corcel luxo - marrom .

., Maverick - verde .

Fiat 147 L - branco .

1981
1980
1980
1980
1980
1980
1979
1979
1979 .

1978
1978
1978
1977
1977
1976
1977

CARROS USADOS REVISADOS EM
OfilCINA PRÓPRIA E COM' GARANTIA.

MORETTI, JORDAN & CIA. LTDA;
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158,
Telefones: 72-1777 e 72-1995.

VIAÇÃQ CANARINHO

TRANSPOR,TE . URBANO, INTERURBANO, EXCURSÕES

A "Canarinho" preocupe-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

pessoal especializado, possibilitando uma vij!lgem
tranquila, rápida e segura.

Program. bem! Programe Canarinho,
, o transport. carinhoso.

.

"INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGU Á e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

CONFIRA A HISTÓRIA ... aario d. Itapocu

Civil, em que pretendiam casar-se, como

de fato casaram Victor' Viergutz e lila
Alvina Emília Gr.ützmacher, ele filho de
Ricardo Viergutz e Bertha Siewert e ela,
filha de Germano Grützmacher e· Guilher
mina Blank Grützmacher.

. .

�'.

, - A Associação Rural de Jaraguá do
Sul, com o patrocínio da Prefeitura Muni
cipal, an.unciava a Primeira Exposição Mu
niéipal de Animais, a ter lugar no. dia 26
de julho de 1953. A Comissão Organizado
ra era formada dos seguintes: Artur Mül
ler, Presidente de Honra; Ney Franco,'
'Presidente; Jefferson de Paula, Secretário;
Dr. Aguinaldo de Souza; Dr. Bernardo Aro
nowich; Henrique Geffert; Alvino Hadllch:
Leopoldo Biese e Wolfgang Reichart.

.. HÁ 20 ANOS

- O Az de Ouro B.C. preparava-se
para comemorar o 15.0 ano de existência,
composto de 16 membros, dos quels 4 só
cios fundadores, a saber: Gerhard Artnur
Marquardt, Dorval Marcatto, Walter Car
los Hertel e Heinrich Geffert, este último
o seu Presidente. Os demais membros e

ram: El.Igênio José da Silva, Willy Laufer,
José Narloch, Raimundo Emmendörfer,
Loreno Marcatto, Heinz Kohlbach, Hans

Breithaupt, Eugênio Victor Schmöckel,
"

Wolfgang Weege, Alfons Buhr, Alfredo
.

Schulze e Erich Th .. Brauer.

. .. HÁ 38 ANOS

- Estava terminando ou terminada a

2." Guerra Mundial, que custou milhões de
,

jovens vidas. No Brasil o governo de Getú
lio Vargas impunha aos elemães sérias res

trições no uso de aparelhos receptores de
rádio e nisso entravam também os brasi
leiros' natos, descendentes de famIlias ger�
�ânicas. O rolo era grande e ái de quem
fosse pego com o ouvido, captando esta

ções de rádio estrenqelras. Assim mesmo,

muitos alemães, durante toda a guerra 'ou

viam os noticiários alemães e nem por is
so se transformaram em quintas colunas,'
como eram chamados es simpáticos à cau

sa nazlste. Mas vinha uma notícia que pu
nha às claras a questão. O Delegado Au
xiliar de Polícià de Jaragué do Sul, em no

ta dlstrlbulda à imprensa' local, mandave
dizer que ·os rádios dos subditos do eixo,
que estavam lacrados (certamente tinha
ouvido) podiam voltar ç funcionar, sem

qualquer formalidade.

... HÁ 10 ANOS

- Oineque fazia .rlmes para assinalar
o 25.0 ano de fundação do Az de Ouro,
sob Q título "Zur Erinnerung an

.
das 25

Jaehrige Jubilaeum des KegelcliJbs "Az de
Ouro" - 1948/8. tEm Mai/197.3". Na edi
ção de 2a-04-73 do "Correio do Povo",
constam as 14 estrofes, sendo o último do .:

seguinte teor: "14. Dann woll'n sie noch-'
mals Kegel schieben (in 1998), Und feiern,
freudig, so wie heute hier. Von dem, der
vorher tot geblieben, Trinkt dann ein An
derer sein Bier. A 8 de Maio, de 1983,.
completou 35 anos. Salve!

- Nas Filipinas um homem 'de 24 a

nos foi condenedoa 10 anos de prisão por
que roubou uma estátua de Jesus, um. rou
bo que, segundo o Prefeito de Manila e

outros católlcos causou enchentes genera
lizadas no último verão. O Prefeito Ramón

Í3agalsing diss� que o roubo da estátua
de uma igreja católica foi responsável pe
las enchentes dedvastadoras que atingiram
Manila e a área de Luzón em Julho e Agos
to de 1972 ..

- Em fins de maio realizava-se santa

misse pela alma do soldado Antonio Car
los Ferreira, 'falecido no dia 14 de abril.
de 1945, em- combate, na ltélla, O Gene
�al de Brigada Canrobert Pereire da Cos
ta Secretário Geral do Ministério da Guer

r·a', enviava ofício à Paula Ferreira, mãe de
Antonio, manifestando pesar pelo seu de

saparecimento, mas lembrando que "sou
be honrar as tradições gloriosas do solda
do brasileiro, demonstrando no, campo de
batalha, nobres virtudes morais, Entregue
inteiramente ao serviço da Pátria, cuja
honra defendeu com o sacrifício' da pré
pria vida, deu assim um sublime exemplo
de amor ao Brasil, tornando-se um legíti
mo orgulho e grande incentivo para os

,

seus parentes, amigos, camaradas e. com

patriótas.

... HÁ 30 ANOS

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRM'OS?
'FOTOCÓPIAS? SERViÇOS A�REOS VARIG?

S. o seu probl ..ma ti este a solupe é esta: Organização Contábil
IIA Comercial". Ltda. Rua Cei. P,rocópio Gomes 290�

.

Tel.one 72-0091.

- A política andava muito quente
no vizinhe município de .Guaramirim. O
PSD e a UDN eram grandes rivais, E acon
tecla uma coisa inusitada: o pedre vigário
da paróquia, ao sair da igreja em Poço
Grande, era vítima de agressão, só porque
havia esclarecido o eleitorado sobre a ma

neira de-bem votar, na pessoa do Presiden
te da Câmara, sendo o caso levado ao co

nhecimento do Delegado de Polícia, que
abriu inqoérito.

- Corria o Edital n.O 3.364, de :2 de
junho de 1953, do Cartório do Registro"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

Jaragu' do Sul-l Seman. de 4. 'O de junho de '98' CORREIO DO POVO

ANIVERSARIANTES
1 '

,

Aniversari.m hoje: 04

klete, filha de oani.1
Homann, em Blumenau;
Sra. Hllde Piazera Karen,
Sra. Waltraudt Harbs lemk.

, -Sr, Amandio Klein, Rosane

Solange Winter, Hilda Blank

A.niver••riam domingo

Sra� Carla Haake Mayer,
Sr. Inácio Tomaselli, Sr. M'
rio Rau, Maria Leocerdla
Schmitt, Sra. Uiva Janke,
Sra. Lili Harnack . Bartch,
Sra: Dolores Schmitz Tanko,
Cláudia, filha de Dr. EweI ..
do e Tallte Spricigo, Edite
Cettoni Petri:

Aniversariam dia 06
Sra. Adélie Wolf Müller,

Sra. Iris Modrock Menegot·
ti, Sra. Erna Kreutzfeld em

Jaraguazinho, Jovem
. João.

Çláudio Braga Júnior, Flo
rianópolis, Ivan César, filho
do Sr. Ingo e Verena Felgat
ter, Conrado Leier, Sr. Au
gusto Pieper.

Anivers.ri.m dia 07

Sra ..Maria Mascarenhas,
Sr. Teobaldo Murara, Sra.
Tecla Mathias,. Juliano lo
mer, filho de Jaci e Marlt
lomer, Sr. Mário Máthies.
Anivers.riam dia 08

1

Dr. Ireneu Peters, C!Jritr.
ba, Sr. Franclsco Fischer,
Nelly Luiza Schmitt, Bernar
do Alperstaedt, Ita'pocuzi
nho, Sr. Waldemiro �wln.

. Aniversariam dia 09

Sr. Osmar Oscar Nagel,
I racema Meier, Leopol�
Malheiro Júnior, Invaldo
Lemke, Rio da Luz, Sr. An
tonio Fortunato Angelo, Se
nhora Maria Lenzi, Marta

. Satler, Sra. Alice, esposa do
Sr. Eweristo Monteiro, Sra ..

Alice, Picolli, Selmal' Luiz
Gretter, Adriana, filha de
Waldir e Veda, Marilú 'Sauer
Conti, Luis Carlos Stinghen.

Aniversariam dia 10

Sra. Carmen liemmer
mann, Waldemar Lemke, Se
nhora Terezinha Weiller Sca
burri, Sr. Rudolfo Kressin,
Rio da ,Luz Vitória, Maria
de I,..o,urdes Bàrtel, Sr. Al
berto Bortolini, Maria Alber"
tina Krause.'

NASCIMENTOS

Dia 04 de mai.

Leandro, filho de José
(Madalena) ojoni%io.

Daniel, filho de
(Meraei) Str.low.

.

Di. 18 de m•••

Gerson

Gente' & lnformácõss
I

RECEBENDO AMIZADES

Recebeu suas amigas, die
destes; para um lanche a

Sra. Vera Haake, e na 4.a
feira última, as Senhoras
Mandi Wagner é Priscila.
Piazera receberam amizades
pa·ra um lanche, e na mesma

data, a Senhora Onda Wolf,
recepcionou as componentes
do café das primas.

MARCIO E VERA·

O simpático casal �'r
.ele (Vera) Marcatto, recebe
ram nesta última quarta.fei.
ra, am!gos p.r. um jantar.

PRESTIGIE O
ESCOTISMO

No dia 7 de- junho, terça
feira, o Clube de mães dos
Escoteirös promoverá o tra
dicional café e bingo men

sal na sede do grupamento.
As senhores da nossa socie
dade e em especial as mães
dos escoteiros estão/convi
dadas a marcar presença.
Começa às 15 horas.

FESTA JUNINA

DA lima assinatura do jornal
"CORREIO DO POVO" para
o seu amigo. Ele sempre s.

lembrará de vóca. '

Apenas Cr$ 3�OOO,OO.

Dêbol"a, fjina de Arlindo
(O'oraci) Weiter. Joél, �ilho
de Stanislau (Le<;>dete' Strv- Giancarlo, filho de ;Esmar

. h.lski. DirIe;' filho de Val- . (Angélica)' Radünz, oavv,
dir (Doraci) Maller. Vanes-· filho de José (Maria) Ribei-·
!ia, fHha de Afonso (EcJitis) roo Juliane. filha de Orlando
'.reira. Taise, fílliã d. Luiz (Jocélia) Panstei,n.

Juelmar, filha de Estepha
no. (AI Iee) Cór�.a.
Df. 2C) de m.io
Jorge, filho de Jorge (Cé

lia) Pan-stein. 'Ederson, filho
de Luit (Josefa) da Costa.

Dia 21 d. maio

AnclerSõn, filhó de Anto
nlo (Sebastiaf:'la) Maffenol
ll. Franciele, filha de Miguel
(Nair) Silvestre.

Dia 23 de ."aio

!Aaicon, filho d. Antonlo
.

(Rovina) Stinghel:'l.
Jerêel, filho de Ingo (Dar

cy) Korte.
Maieon, filho d. Waklif

(Leonita) Lemk•.

Dia 24 d. maiô

Jer�mias, filho de Conra
do (Adélia) I=il'lta. Mariana,
filha 'de Manoet (Márcia)
Soares. Schirley, filha de
F,rancisco .(Denise-) Stin
gheri. Cristina, filha de Emi
lia (Edite) Ranthum.

D" 2S. mato

Adriana, filha de Alcides
(Iraci) Jahrf. Ocimllr, filho
de Elias (Rehilda) Hansen·.

'

Cristíahe, filha deiMaudcio
(Dolores) Petri. Pri'scila,· fi
lha �e Alcides (Opriléa )
Moser. Cleidir, filha de Ger
mano (Udilma) aastos. Ca
rolina, filha d� Osni (Luiza)
Silva. Emir, filha de Valdir'
(A,,(dia) Freiberger. Jonas,
filhÓ de Marcelino (Roseli)
vaz.

Rodrigo, 'filho de José
( Ivonete) Floriano. Evandro,
filho de Walfried (Neulti )
Roeder. '

Ola 27 de m.l.

Agradecemos o G.R.C.
Mar�atto,' pelo convite de
participação da Grande Fes
ta Junina, que acontecerá no

dia 11 de junho (no pátio
. de estacionamento defronte
a e,mpresa ). Não fartar' o
tradicional churrasco, espe-

/

( EI isabeth ) Dema reh i. Fer
nllnda, filha de Da Imiro (A
na) Dias. Oliana, filha de
Olivio (Ana) Schöpping .

Dia 28 de. maio

Políbio, filho de Polfbio
(Márcia) Radtke. Renato,
filho de Osê?lr (Clara) Mül
ler. eleiton, 'filho de Nival
do (Lourdes) Schwarz.

tinho, pinhão, pipoca, quen·
tão, amendoim e vários jo.
gos para divertir as- crianças
e adultos. Uma boa música

taipirà animará a festa, que
terá início às 17 horas. A
diretoria do G.R.C. Marcat
to votos de total' sucesso.

LIONS CIDADE INDUSTRIAL
"

O CL Alibert (Traudi)
Ewafd, assume no dia 1.0 de
julho a presidência do Lions
Clube Jaraguá - Cidade In
dustrial, em jantar festivo a

ser realizado no Restauran
te Itajara.

EXPOS,ÇAO I)E
CANÄRIOS

Numa promoção da Soei...
dade Jaraguaense de Cana·
riculura e Ornitologia aeen

tecerá a 4i1!. Exposição Re-.

gional e o 8.° Campeonato
Estaduàl de canários de cor e .

porte. A inaugúração será
às 19 horas do dia 24 de Ju.
nho, com úm coquetel -, no

Parque Agropecuário.

REGINA E MOAC,I R

Aconteceu às 19 horas
desta sexta-feira, na Igreja
do Espírito Santo, em Flo
rianópolis, o enlace matri
monial' dos jovens Regina
Springmann e o conceituado
médico Dr. Moacir Zanqhe
lini, de tradicionais famílias
jaraguaenses, Ela é filha do
casal Fernandö e Vara F.

Springmann, el� filho. de
Marcelino e Lourdes langhe- -.

line. Foram testemunhas do
ato_ Paulo Springmann e i:r
na Barbosa, Pedro Spring
mann e Cristiane Hufenuess
ler, Gilson Fischer e Verena
Héuse, Horácio Carabelli e

Mayra Springmann, Francis
co Fischer e Emilio Basan,
Walter Kästh' e Anita Kästh,
Hamilton Amorin e Ruth
Amorin, por parte da noiva
e Maurici langhelini e Wal
Iy langhelini" Mauricio lan

ghelini e Maria "(erezinha
I<asprisen, Dr, Silyio Lennert
e HedwiÇJ Lennert, Osni Len
zi e Renita Lenzi, Mauricio
Lenzi e Maria Aparecida Len-

,zi, por parte do noivo. Os
convidados foram recepcio
nados no Clube Monte Car
Io. Os noivos após a recep

ção seguiram viagem a Ba

riloche, Arqentina, Parabéns
e muitas felicidades.

PARABI!NS . .'J

Embora um pou,o tardl..
me!!.te� cumprlmentlm. .•
esposa do gerente flnJlnet'to
de Malhas Jarita, Sr. Alt.ir
Augusto Pieper, pelo seu .;
niversário, que pol' .inll fot
comemorado com um jlnt.r
no restaurante MonJolo.' It.
Srä. Marli Marlene GonÇ'JI.·
ves Pieper nossa. feI'et.....
çóes.

JARDIM SAO LUIZ -
JARAGUÄ -ESQUIRDO
Uma tarde alegre e f_ti-

',
va para a criançada haverâ
domingo dia 05 no G.E. Ju�
ventus. Além de Olscoth.
que, Barracas' de Boneces,
Pescerlas, Jogos, serviço ci.

. bar e cozinha, e sorteio de
brinquedos Estrela.

.' "

FAMfLiA MEYER

Simpática reun'5o MN
�

reãrizada dia 05, nil é.A .'
praIa, .em ItaJub., de, Han.
Gerd Meyer, par. comemo
rar o "niver" de sua esPOSl
Carla Haaka May.,. _

Hor••
agradáveis, estão seneJo .....

servadas para os familI.....
e amigos. Aqui d. coluna,
'um para"'ns bem ..piCial·
e votos de muit.. feile"·
des.

ORAÇAO AO DIVINO
f:SprRITO SANTO�

Di. 29 d. maio

Júl,io, filho cle Arno (Hil
da) Pereira. Adriano, filho
de José (Di rce) Ras<'!. Nel
son, filho de· José (Marfisa)
Trentini.

Dia 30 d. maio

Oh! Divin<> Espíritô 5.n..

to, Vós que me escl•.....-.
de tudo, que iluminais toei..
os meus caminhos, p.r. que
eu possa atingir a felicida
de. Vós que me conc"',

,

o sublime dom de perdo.,.
esquecer as ofensas, e at'

,

o mal que me tenham feito,
-é V6's que estais comigo em
todos os instantes, eu quero
humUdemente agradecer por
tudo, que s<>u, por tudo que
tenho e confirmar mai. um.
vez a minha intenção d. nun�
ca me afastar de V6s por
maior que seja ilusio ou

. tentação '11at_riais, co.m.
esperança de um dia mere.
cer � pqdel." junlar.m.a V6s
e a· todos os meus irinios.
na perpétua gl6ria e paz. O
brigado m�is uma Vel. À
.pessoa deverá fazer este ...
aç�ópor 3dias seguidos sem

fazer o pedido, dentro de 3

�ias será alcançada • INlP,
por mais difícil que .ej•.
Publicar assim que receber I
g�aça. Ao Divino Es-pfrlto
Santo, agradeço., gr.�.
recebidas. O.M.

.
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CORREIO DO POVO

.

.

TUDO PARA CAÇA, PESCA E CAMPING'

Espingardas, rifles, rev61veres, munição, redes, tarrafas, molinetes, varas. equipamentos para. mergulho,
barracas, colchonetes, mesas, churrasqueiras e demals artigos de primeira qualidade e a preços vantajosos.
A LOJA SAFARI fica ni Galeria Dom Francisco, Sala 4 -. na Marechal Deodoro.

- JÍlrkguá do Sul � Seman,_ de 4 a 10 de junho de 1983 CORREIO DO POVO

Casamento
Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do
a Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
Brasil. Faz saber que compareceram em Car
os documentos exigidos pela lei, a fim de se

para casar, os seguintes:
.204 dé Rua Guaramirim, nesta ci-

dade, filho de Bertoldo
Spezia e de Edfth Schünke.
Ela, brasileira, solteira; 0-

'. perária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Walter Mar-

INSTALADORA EL�TRICA ANDRADE Ltda.
-

1
I

Instalações e Montagens Elétricas em Geral

Prédios, Indústrias, Residêntias
reformas, consertos, manuten

ção de luminosos e ar condi
cionado, instalação de som 'am
biente.

'

KLAUS PETER JÀNSSEN
ADIMIR ANDRADE

'

Av. Get. Vargas, 659, Telefone
(0473) 72-1635. Rua Leopoldo
Augusto Gerent, 135.
Jaraguá do Sul - Sta. Catarina

I,

'jI,
I
I

�
I

���";l\� ,�,
'.JI lila �",:,:",'-<.',�:'_,_

MALfACêA
�

Moda masculina e feminina, ar.tigos para presentes,
perf,:,marias( cerâmicas e tudo para destacar o .seu

bom gosto.

MALOCA- 'A MODA"EXCLUSIVA
Rua Joinville 1052 - Fone 72-1019 - 'Jar�guá do' Sul'

Garanta a sua leitura d.
fim-de-semana.

Assine o

"CORREIO, DO POVO"
Cr$ 3.000,00

VENDE-SE URGENTE
Por motivo de
moto Yamaha

mudança,
RD 75 cCI

ano 78, vermelha. Tratar
com Ezeran, Fone 72-1103,
ou na rua Francisco de
Paula, 1.058.

��-------------------------�--�

VENDE-SE
.

lANCHONETEi

[. S NIo centro de Jaraguá Cio
u I completamente insta

I lada e boa clientela. Tra ..

\ far' pelo fone 72-0091,
f com Raul.

------------------�----�
- _.------------------------------------------

Entre noMonza4 portas poraquL·
Eßlmeldoerfer Comércio

. .

de Yerculos lida.

PARQUl: RESIDENCIAL �

ACAPULCO

)

A Empreendimentos ImobiliárioS,·MarcaHo ltda., possue vários
planos "e financia.."ento para voc:ê",adquirir o seu '

lC?te no PARQUE RESIDENCIAL ACAPUlCO na bela'
Piçarras, e a 700 metros da praia.

.
-

EMPREENDIMENTOS" < IMOBlllARIOS
_ MARCATTO ,lTDA.

CR,Eél�093':' 11.' REGIAO
Mal· Deodoro, 1.179 -. Fone 72-1136

Do Vice-Prefeito
.

Ao Sr. Prefeito de Jaraguá do Sul/SC
Senhor Prefeito,

,
'-..--

Não houve vaga para a minha pessoa na atual
adminlstreção, a qual desejo sucesso;

Aprovo, totalmente a apuração da responsa
bilidade e a divulgação dos atos ilegais come

tidos na administração passada;
Dou merecidos elogios. a pequenas, mas sen

síveis, obras já realizadas e principalmente o

quase extermínio da burocracia que impe
rava dentro da prefeitura;

.

-.
.

Agora, senhor prefeito; não concordo de ma-

. neira alguma com o ofício que foi encaminha
do por este poder executivo à Câmara de Ve
readores desta cidade; neste ofício, assinada
por sua pessoal cita em valores exatos e or

denado de secretário, quando posso afirmar
que o valor é outro. Aqui não discuto a parte
financeira, se .merecem ou não; DESAPROVO
esta sua atitude.de FALTAR COM A VERDADE
ao nobre Poder Legislativö de nossa cidade.

.

Mudei de partido nas eleições pessadas, por
que não estava satisfeito com o que estava
acontecendo na administrãçao municipal, e

não é agora como Vice-Prefeito desta mesma

comunidade que aceitarei atos como este aqui
mencionado.

Jaraguá do Sul, SC, em La de junho de 1983

Décio Raul Piazera
Vice-Prefeito de Jaraguá- dó Sul-SC

HUNKE e

. Elel bra
iro, operérlo,
araguá do Su-I
resldertte na

Correio 'Informativo
COMUNIDADE CATÓLICA

.

Estarão cbntraindo núpcias neste sábado
na Par6quia de São Sebastião, às 16 horaslos
jovens Celso Alves e .Elci Dalleri, às 18 horaS,
os jovens Márcio Marquardt. e Dqgmar Brueh
mueller e às '20 horas, os jovens Ademar Ga
briel Borba e Edite Petry.

COMUNIDADE EVANGÉLICA
CULTOS NESTE DOMINGOI DIA 5: às 8haO

em Jaraguá (Centro) e Estrada Nova: em Por

tuguês e IIhã da Figueiral em alemão. As 10 ho
ras em Três Rios do Norte e Nereu Ramos, em
Português e Vila Nova, em Alemão. As 19 ho
ras em Jaraguá, culto informal, e';' português.

Recebem a bênção pelas suas Bodas de Ou
ro neste. sábado, às 18 horas, o casal Hermann
e Elizabeth Schütze, e a -bênção 'rnatr'im9nia,l; às
19 horas, os jovens Renato da Silva e Brigite
Püttjer. A Comunidade inf@rma ainda que o

Retiro dos Casais( será rios dias 18 e 19 de ju
nho, em Balneárjo de Camboriú. Informações e

inscrições na Secr�taria da Comunidade. O te
ma escolh.ido é: "Feitos um para o outro".

LEMA DA SEMANA:
Jesus Cristo diz para seus disdpulos:
"Quem vos ouve, ouve a mim, quem vos re

jeitar, rejeita-me a mim". Lucas 1 0,16.

ERNANTES DO MUNIC(PIO DE

SUL/SC
údio total pelas arbitrariedades cometidas

tão passada e prin-cipalmente as irregulari
cometidas nos últimos meses de governo;
gradecimentos pôr não terem deixado pra
te dívidas aos cofres públicos do municí
içá, temos o melhor e mais afortunado mu

do Estado- para governarmos.
S{fABER TRABALHAR.

Jaraguá do Sul, SC, 1.°-06.83

Décio Raul' Piazera
.

Vice-Prefeito de Jaraguá do Sul/SC.

KOHLBACH - O SUPERMOTOR
'

. POT�NCIA SEM LIMITES.
.

ENTOS AO PÚBLICO DE

SUL/SC.
lizmente não fui convidado a cargo algum
tro da .atual administração municipal;
nhor prefelto municipal indicou-me para as

issões de agropecuária e turismo, através
jornal, pois eu pessoalmente não fui convi
e nem aceitaria ter duas comissões de .

pos tão heterogêneos;
que votaram no atual prefeito por m�u no

constar; deVice-Prefeito, não ficarão decep
ados, pois estarei mais ainda atento aos in-

s�do! município. _

a�uá,do Sul, SC, em 1.0 de junho de 1983

Décio Raul Piazera
Vice-Prefeito de Jaraguá do Sul-SC.

quardt, nesta cidade, filha
de Ciriaco Spezla e de Ida
Junckes Spezia.

.

Edital n.O 13.215 d�'
25-05-1983

NILTON LUIZ VOLTOLl
NNI e LIGIA TEREZINHA
STALOCH. Elel brasileiro,
solteiro, bancério, natural
de Corupá, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Joaquim Francisco de
Paula, nesta cidade, filho
de José Voltolini e de Ma-
rilda Ropelato Voltolini.
Ela, brasileira, solteira,
balconista, natural de Rio
do Sul, neste Estado, domi
ciliada e residente em

Água Verde, neste distrito,
filha de Edgar Milton Sta
loch e de Ida: Stafoch.

Edital n.O 13.216 de
25-05-1983.

.

'ADELMo,FRITZEN e AL
VINICE HADLICH. Elel bra
sileiro, solteiro, auxiliar de
escritörle, natura' de 'Rio
Fortuna, neste Estado, do
miciliado e residente na

Avenida Marechal Deodoro,
nesta cidade, filho de João
Fritzen e de Mari8 Bonetti
Fritzen. Ele, brasileira, sol
teira, professoral natural
de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
Joinville, nesta cldade, fi
lha de Alwin Hadfich e' de
Paulina Grabowskf Hadllch

Edital n.O 13.217 de
26-05-1983.

RUB�NS SELL e MARU
ZIEHLSDORFF. Elel brasi
leiro, solteiro, motorista,
natural de Jaragu� do Sul,
domiciliado e residente na
Rua Epitácio Pessoa, nesta
cidade, filho de Richard

ruDOA·
DE

,-..,..

Seil e de Erica Seil. Ela,
brasileira, solteira, costu

reira/ natural de Jàragoá
do Sul, domiciliada e resi
dente em Três Rios do Nor
te, neste distrito, filha de
Edmundo Ziehlsdorff e de
Wally Manske Ziehlsdotff.
Edital n.o 13.218 de
27-05-1983

LÁVIO MANFREDO HORN
BURG e MARU BUTIKE.
Ele, brasileiro, solteiro, ge
rente, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente em Rio da Luz II nes
te distrito, filho de Man
fredo Hornburg e de Aza
linda Fritzke Hornburg.
Ela, brasileira, solteira,
professora, natural de Ja
raguá do . Sul, domiciliada
e residente em Barra do
Rio Cêrro, neste distrito,
filha de Henrique Butzke e

de H.élga Benthin Butzke.

Edital n.'" 13.219 de
30-05-1983.

I .

VILMAR DELLAGNOLO •
LUCIA AUXILIADORA SÉ
'VFIM. Ele, brasileir.o, sol
telro, operário, natural de
Jaraguá do Sul., domicilia
do e residente na Rua An
tonio Carlos Ferreira, nes

ta cidade, filho de Jorge
Dellagnolo e de Marta Pes-
si Dellagriolo. Ela, brasilei
re, solteira, operária, na

tural de Joinville, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente na Rua Antonio Car
los Ferreira, nesta cidade,
filha de Mario João Sera
fim e de Braulina Serafim.
Edital n.O 13.220 de
30-05-1983.

GERMANO CAMPREGHER
e MARIA SAFANELLI. Có
pia recebida do Cartório
de Guaramirlm, neste Es
tado.

I

Ele, brasileiro, solteiro, Edital n.O 13.223 de
barbelro, natural de Jara- 30-05-1983
guá do Sul, domiciliado e ADoLFO JOSÉ ADRO
residente em Santa Luzià, VANDJ e ODETE ZANGHE
neste distrito, filho de LlNI. Ele, brasileiro, sol
Laudellno Campregher e de teiro, operário, narurel de
Clara Nicolini Campregher. Jaraguá do Sul, domicilia
Ela, brasllelra, solteira, do e residente em Ribei
croncmetrlsta, natural de rão Molha, neste distrito,
Massaranduba, neste' Esta: filho de Bruno Adrovandi
do, domiciliada e residen- e de Ida Tecla Adrovandi.
te em Guaramlrim, neste Ela, brasileira, solteira, in
�tado, filha de Alfredo dustriária, natural de Rio
Safanelli e de Vitorina Sa- dos Cedros, neste Estado,
fanelli. domiciliada e residente em

Edital n.O 13.221 de Ribeirão Molha, neste dls-

30-05-1983. trito, filha de Osvaldo Zan-

JOSMAR PEREIRA DE
ghelini e de C.armela Zan-
ghelini.

.

JESUS e AUGUSTINA BÖ- Edital n.O 13.224 de
NING. Ele, brasileiro, sol- 30-05-1983
teiro, servente, natural de JAIME MADRUGA DrAS
Petrolândia - ltuporanqe,
neste Estado, domiciliado e

e TEREZINHA APARECIDA

residente em Néreu Ramos
ROSA. Ele, brasileirc, sol

neste distrito, filho de Pe-
teiro,' operário, natural de

dro de Jesus e de Candida
Correia Pinto - Lages, nes-

A t" d J EI'b'
te Estado, dornlclliado e

sacia e esus. aI rast- id t R 287
I

.

I' d I
resi en e na ua. I nes-

eira, so tetra, o er, na-
t id d fllh d P I'.

I d T '6
. a CI a e, I o e au mo

tura e aro, neste Estado, M I D' d H t
d

.

'1'd'd
anoe las e e . or en-

ormci Ia a e rest ente em. .

M d D' EI b
Nereu Ramos, neste distri- c�a. a ruga. las. a, ra-.

to, filha de Helgobert Bö- sileira, solteira, do lar, na-
.

9 d H d .

B"
..

' tural de Palmares, neste
nrn e e eWig onrng. E' t d d

.

'1' d
.

s a o, omrcnra a e resr-
Edital n.O 13.222 -de dente na Rua 287, nesta

130-05-1983. cidade, filha de Ana Maria
DEHON JULIO PANS- Rosa.

TEIN e ISABEL CRISTINA Edital n.O 13.225 de
MEIER. Eie, brasllelro, sol- 31-05-1983.
teiró, auxiliar de escrit6- RENATO LUIZ FURLANI

jrio, natural de Jaraguá do e MARU MEIER. Ele, brasi
Sul, domiciliado e res iden- Ieiro, soltelro, comerclério,
te em Jaraguá-Esquerdo, natural de Jaraguá do Sul,
neste distrito, filho de An- domiciliado e residente em
tonio Panstein e de Catari- Gerlbeldl, rieste distrito,
na Eichinger Panstein. Ela, filho de Egidio Furlani e

bresllelra, solteira, auxi- de Maria Voltolini Furlanl ..
liar de escrit6rio, natural Ela, brasi leiral solteiral co-
de Jaraguá do Sull domi- merciárial natura.1 de Ja-.._
ciliada e residente em Ja- raguá do Sull domiciliada
ragu��Esquerdo� neste dis- e residente na Rua Bertha
trito, filha de Arnoldo Weege, nesta cidadel filha
Meier e de Elfina Hornburg de Vigando Meier e de EI-
Meier. fi Ueker Meier.

•

\
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DESPACHANTE VICTOR'

Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de �otorista e

Carteira de Identidade.

Av. M81. Deodoro, 557
(juntO. firm. Emmendoerfer)

T""on_: 72-0060, 72-0327 • 72·0655

COMERC1AL FLORIANI

Re'foda e assistência técnica Sharp, Diamac,
Olivetti � relógos Rod Bel.

Compra e· venda de máquinas ·usadas ..
,

Oficina de máquinas de escritório e

acessórios em geral.
"

R. VeRaneio ela Silva Porto,331 • Fon. 7�.1492

RELOJOARIA AVENIOA

Presentei� com jóias e as-mais finas
_

sUgQtões da RE_LOJOARIA AVENI!lA.

Ma�.' • 'Getúlio V.r...
..... _

-

FUNILARtA JARAGUÁ LTOA.

Calhas para todas as finalidade$..
Faça-nos uma visita. Estamos em

condições dê atendê-los
,

eäeíentemente,

RUI Felipe) Schmidt, 179 Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

.

Tubos de concreto para suas obras
R,u. Joinvill., 1.016 - T.I.fon.:-72--1101

A moda certa em roupas e calçados é com .1t

CINDERELA, onde estão as melhores opÇÕM
para cada estação,

.

CINDERE�A

_ V.te bem. A mod.. earte# na

�m.r�ndo _ n. G.túlio V.r....
\' ..

. Neste flnal.de �emana I

04/0S-Oó, o Grupo Esco
teiro Jacoritaba realizará
com sua Patrulha Escoteira
mais um _acampamento,
desta feita será em Campo
Alegre. A tropa está muito
entusiasmada para o even-

to.·
,

Já nos dlas 11/12-06, o

Grupd Escoteiro .Jecorltebe
através de sua .Patrulhe .de
Senior estará acampando
diante das Lojas HM, pró-;
xlmo Aldi da· Marechal
Deodoro. Na oportunidade.
também promoverá a Carn- .

penha do Agàsalho' inte

grando-se asslm a um mo

vimento de participação
cormmltéria.." Esperarno�,

.

conter com' a colaboração
espontânea de toda gente
de JS. Uma cportunidade

.. de você minorar o sofri
mento de seu próximo, fa
zendo' assim uma boa ação.

Programa Anual1983
,

.

Patrulha de Seniors

Duránte O mês de março
realizaram-se três reuniões
com atividades de adestra
mente na sede e um acam

pamento. No mês de abril
cumprlu-so a mesma pro
gramação. Já no mês de
.malo

.

tivemos duas reu
niões de sede, uma jornada.
e u_m acampamento. E a

programação terá a seguin- .

te sequêncie: Junho - 04/06
: reunião com atividades de
'sede; 11/06 idem; 18/19-
l06 .Acampamento; 25/06
reunião com atividades de
sede. Julho - 02/07 - 07/07

,

reuniões com ,àtividades de
:' edestramento na sede; 16/
; 17-07 acampamento no Pi
co do Jaraguá; 30/07 reu

_. ni�o na sede. Agosto - 06/

08 reunião com atividades
de ad�stramerito na sede;
13/08 atividades na city;
20/08 reunlão cem ativida
des' de adestramento na

sede; 27/28-98 acampa
mente. Setembro - 03/09

, reunião com atividades de
adestramento ria sede; 10/
09 atividades na city; 17/
09 reunião com atividades
de adestramento na seele;
24/25-09 acampamento.
Outubro: 01/10 reunião
com atividades na sede 08
/10 idem; 15'116-10 ac.am

pamento; 22/10 reunião
com atividades na sede.
Novembro - 05/11 reunião
com atividades na sede;
12/12-11 acampamentq na

praia; 19/11 - reuniões
com ativldades de adestra
mento ne sede. Dezembro -

03/12 'reuniao na sede;
10/12 encerramento.
"Sempre Alerta...· O

Melhor' Possível. M.K.

INFORMATIVO
ESCOTEIRO

.\

v � Bincana Champagnat
"

.'" foi I1m- sucesso
Demais equipes pàrticipantes: Equipe

Help, The Punk's, Ti_ç-Tac e Jaraguá Motor
Clube.

Foi coroada de 'pleno sucesso a V Gin
cana 'Champagnat organizada pelo Colégio
SãO' Luís e qu�doi realizada no final da se

mana que passou .

-

Ao classificàção foi a sequinte:
1, lugar: Equipe Cogmu's

.

1.140 pts.
2. lugar: EqOipe Marisolino 1.133 pts.
3, _lugar: Equi'Pe' ÁgtJia 1.096 pts.

\ 4. lugar: equipe Ki-Kàske 1.020 pts.
�. lugar-: EqUipe B.B.S: ltu- 964 pts,

Sábado à noite aconteceu a premiação
e o Baile de Encerramento no Grêmio Es

portivo Juventus. A Coordenação da V Giri
cana agradece a participação de todas as

-

.

. equipes, da maneira como competiram, isto
é, com um verdadeiro espírito de lealdade.

Novena em
louvor ao

Menino Jesus
de Praga

Relógios, cristais. violões e artigos, finos parn
presentes, em todas as

.

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

.

que tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Mar.chal Oeodoro,364

AGORA EM JARA�
..

Clinica "Dr. Jorge luís
.

Damarqo Inchauste

6 Jesus, que dissestes: pedi e
recebereis, procurai e achareis,
batei e a- porta se abrirá por
intermédio de Maria, Vossa
Mãe Santíssima, eu bato, pro
curo � Vos rogo que seja mi-
nha prece atendida...

.

O Jesus, que dissestes: tudo

que pedires ao Pai em Meu no

me Ele atenderá, por intermé
dio de_Maria Vossa Mãe Santís-'
sima, humiklem�nte rogo ao

Vosso Pai em Vosso Nome que
'minha oraçã.o seja atendida ...
O Jesus, qu.e disse,stes:: o Céu e

a terr� passarão mas a minha
Palavra não passará, por inter
mécl'io de Maria, Vossa Mãe

Santíssima, confio que minha
oração seja ouvida ...

3 Ave-Marias e 1 Salve-Rainha .

. O.M.

- CIRURGIA GERAL

_ PROCTOLOGIA (DOE�ÇAS 00 INTESTI
NO GROSSO)

- GASTROENTEROLOGIA

, ; - L;APAROStOPIA

Atendimento das 16b30 às 19h30, na-Av. Mal. Deo
-doro da Fonseca n,O l.086, ao lade da loja La Ca

. sita - Fone !2-1907.
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o governo federal vai li

berar, imediatamente, Cr$
1 bilhão para os três Esta

dos da região Sul recupera-
.

rem alguns dos estragos das
recentes enchentes. Este foi
o principal resultado .da
reunião de segunda-feira en

tre, o ministro Mário An-

dreazza, do Interior, com os

governadores José Richa, do
Paraná; Jair Soares, do Rio
Grande do Sul e Esperidião
Amin, de Santa Catarina, na

Secretaria do Oeste, em Cha
pecó. Andreazza disse que o

governo federal está muito
sensibilizado com a situação
dos três Estados e está�s
tudando a liberação de no

vos recursos que sö serão

,quantificados quando a SU-

DESUL fizer a sorna de todos
os prejuízos arrolados nos

relatórios entregues pelos 3
Governadores. Outro minis
tro que esteve em Chapecó
foi o da Agricultur:a� Amau

ry Stábile, que anunciou al
gumas medidas pric�ritárias,
como o estudo caso a caso,'
por parte de gerentes do
Banco do Brasil e. outros

que operam com crédito a

grícola, da situação de pro
dutores que perderam tudo
para se estudar a vlablllda
de de terem prorrogados os

prazos para pagamento de
financiamentos. além de te

rem, os que ti.veram frustra
ção total, osVßC (Valor Sá
sico de Custeio) antedpado
neste ano para que possam

COMENTÁRIO DO FATO

'A Poeira dos Séculos,
" Manoel Vitor

Dizem que a Igreja se vem despojando da "poei ... ;

dos séculos" quando se quer interpretar o sentido ,das'
suas inovações, muitas vezes tidas por algo arrojáveis.

Não 'se trata, todavia, de arrancar o belo, nem a

tradição do belo que perman�ce na raizes da liturgia
que será sempre a imagem do seu Divino Fundador.

Assim, a simplificação das vestes, a internaciona

lização da Cúria Romana, o serviço pastoral ampliado
'

para além das antigas limites, a reformulação de ter�
mos litúrgicos, visa tão somente, salvo os saltos impre-'
visíveis, mals aproximar às fontes evangéli�as, o verda
deiro espírito da Igreja.

Um papa ne mundo moderno não se entende por
um Papa Moderno.

O Vigário de Cristo é intangível e imutáyel na sua,

soberána austeridade e autoridade. ,_

Entretanto, pua al'cançar a audácia da nova era e

não parecer retrógado, nem parado, ante a evolução
social é que o Papa, na sua sábia mlssio d. conquista
dor das almas, ,se faz itinerante de coragem evangélica,
levando o Cristo ao mundo todo. E, para fa:tê-Io bem,
suas atitudes tem de ser de iínp"ctós inesperados, mas
sempre ditados pelo Espírito Santo que lhe sobredoira,
a figura de autêntica e incontestável majestade.

.

Não quer as �rtimanhas da pílula que degrada.
enfraquece a família, e por isso op�e aos,estratage
mas da ciência no mundo; não quer a pompa demasia�
da que afasta a imagem da simplicidade de que é mo

d!-Io o próprio Cristo, e por isso limita, �om critério
lógico, a idade e o

.

senso das decisões
. cardinalícias,

dando a si mesmo uma idêntica medida futura.
Nunca entretanto, endossou interpretações tendén.

ciosas, atinentes a deturpar a letra exata do concílio
quanto a decisões mais mundanas que piedosas ., fir
mado em que o sacerdote é sobrenaturalbado na sua
missão sagrada de apóstolo e pastor� não lhe permitiu
despojar.se do celibato, que o dignifica.

'

Te,m sido ele a bandeira da fé, mesmo contra mag'
natas da sua Igreja; tem-se coberto de mágoas não pou
cas vezes, mas confiante na força que lhe faz divinos
os acertos, a barca imortal de Pedro e tem como timo-
neiro invencível.

'

.

'

A Igreja é, pois, na sua integridade, a mesma Igre
ja que o Cristo fundou e desejou manter, com 'ou sem'
a poeira dos séculos, ,

mas sempre com a luz que o
mundo não pode jamais apagar.

i'

CORREIÓ 'DO POVO 'c' �

plantar a pr6xima safra."
,

O ministro Sfábile visitou

algumas proprtedades atin
gidas no munidpio de Coro:
nel Freitas e à tardese teÚ'-:
niu com agri'cultorê's e se
cretários da Agricultura do'
Estado, Vilson Klelnublnç.,

: na Associação dos Funcioná
'rios da Secretaria do Oeste.

R!LATÓRIOS'

Os três governadores en

tregaram relatórios comple
tos dos prejuízos' em seus'

Estados e pediram providên
cias. Em seu relatório, .01 go-

.

vernador Espéridião. Amin
diz que �cupando . Öl quinto
lugar, ,na. produção, de

'

ali
mentos, Santa . Catarlna é

résponsávéL por cerca de 1 Ó
por tento da produção

.

na

cional de grãos. Em decór-'
rência das últimas cheias, a

quebra na�produção �e\ apro
xima de I-mtlhêo de tonela
das, representando um pre
juízo de 'aproximadamente
Cr$ 5S bilh'ões.

Segundo o relatório, ..
' 88

rnunlctplos foram atingidos,
no Planalto Norte; Meio
Oeste e Extremo Oeste do
Estado" 'afetando' cerca de 5 '

-

mil produtores rurais que,
agora, estáQ em' lnsequrançe
total com a perda. do poder.
aquisWvo, lnsuflclêncla de
alimentos a sufnos é aves..

Além disso as cooperativas
têm uma evidente queda no
movimento de comercializa
ção enquanto que o comér
cio reg_ional e local apresen-
ta sinais, de estagnação pela
re�ra,ção natural de consu-

- mo de bens e serviços e que
da na arrecadação do ICM,
hum mont�n'te de 'Cr$ 4 bi
lhõês � 900 milhões.

'

PROPOSiÇÕES
.

..,.

'i _

1.

15 bilhões; .estabeleclmentc. .

J.r€ntes de trabalho "seriam. .. �

de , um euxíllo para frentes,' s'elecionadas de' ä'éotdo c'o-m
"

de trabalho, a exemplo do' a gravidade � extensão dos
Nordeste'; visando evitar o' .' p-rejlJ.í�Ç)s totalizendo Cr$ 4
'êxodo rq-ral, com vaUdaclé ,. _ bilhões e 5QO milhões.

�té nove)11bro;pr?�i�g:, �s' ", > •• �, ';, ' :":';"'" '_
, .

.

-" ,;--
.. --:,,.

_' er-.

- . N_Q. reJ�tQtio _CJ, góxernaClor :
E��ridi-ão Ãmin f�z 'vá'rias
��postas.-: l.iber-açãO:, :de um

. creditö de emergência ,para
�manutehção pa fa.mília: da
produtor no período da en

tressafra, de Cr$ 300 mil,
para cada fa rnflia" êm- três'

parce!as, num total de Cr$
,

BiCICRdSS
..
Neste sábado será d.s.n-

'

volvida também a 2a. etapa
dó '2.0 Campeónato Jaragua."
ense de Bidcros,,' nàs suas

diversas categorias. As, com·'

petições terão inrcio às
Uh30min.

.

.

i;;;,��

.:AgradeçJmpntQ
v : A Equipe.r C:ÓGMUiS vem p-or intermédio deste
; [orna] agradêéer 'prOf.«Ín'dâmente, às 'empresas· e parti��' >'.

,

culares que c:ontribüíral1'J;,tom 'apóio fi",anceiro p,uá o

"sucesso da equipe na c�mpé,tição., ,

Quer expr���ar-igu'almerite gratidãÓ"para " .oJrque
.

auxiliaram n,o C\!I\lPrin.18nt9 da,s ciiyersas ta.�efas .n�:,d,"
:c correr da gincana. ,," . '. J', ,," 'o

., ',•.••

. Deseja salientar o 'vitliöso;'áp-oio: da 'Parte do -Sr.

Déc,i�:,��ut Piazera,,::tice.prefe,iJ()1 ,qu� ma�s uma X"J a·
". +

, creditou. no potenciarda "equipe:'
.• ... ., 1 ;, ,., '." •

.

",
·r··.,_:_ " __ • � );..- �.- • ,-� •••• ..-:.._.., -,-_", � -, ,.' o',. r .'

_

MORET!I, JO�DAN ,& CIA.. LTDA. ..'
..,

:.�'-. ':�' .,_.� ','." -t�.. "o, ..•:';; __ ......::: .. ��, t ��;"
Agora você compra- €lU troca ·seu--ea-i-.f'G :U-sado, revi

sado conosco, e recebe combustível (álcool ou gasoli
na) durante um mês totalmente de graça. Acompanha
garantia. pj;'0h'fó:�ão Válida até'06:07:1983: '.<0 :/\ ',,,".:.

,.

Av': Màl.'bêödöro da' Fón.�eca, l5ä;�fones: 72-',l�U7., ß·
72-1995.

.

�_ EDFrAl - .. :.'

. ÁUREA MÜLLER G�UBBA,-" Tebellã Designada de
. Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de
Jaraguá do S�17,Estª�0'.:�� ,Sa_ot9 ��tari(l.a;;)1a. fO[!_11ª da
lei, etc.;; , �.... ;,' .. 'i' .� •. ,,"

,-

,�: .,'__ "

Faz saber a todos quantos este edital virem que se

acham neste Cartórip pera protesto os ti.tuJos.(j9ntra:
.

ANTONIO LUN�LLl" Rua Ribeirão Grand,e, do Norte,
i/n.o, nesta. CEUAÕp N�Sç:IMENTQ,Rua João Tözi
ne, 70, Corupá. COM R�PRES. PIAZZA LTDA, Rua Rei
noldo Rau, 86, nesta. CELSo" ElstER, Rua CeI. Proe.

'GOlJles�_1530, nesta,; ,DÇ>RVAL,JOSE YE�BINEN,.1ifa
Oeschler, s/n, nésta. HI_LARiO WETPHAL,' Rua,-2S-de'

'.

Agosto, 140, Guaramirim. UNO JOSE STOINSKI, Gale
ria Dom Francisco, sàlà 03, neslá:· L�UDEUNO DOS'

: SANTQ$, IIh.a da Figweirp, 3.2,9, "n�st�.. MARÇO?: f!I:
FELIPE, 'Eptrada Bananal do Sul, s/n, Guaramirim.
MADEI RAS· HERMANN ,LTDA., Ruà Ro�erto.Seidel", 1303
Corupá. �lDiA ROSA�ÓIRÃR[)(, ki/a Migu�r "Sa't'ai, 77,
nesta. 'I<EINALDO JOSE F�RLANI, Ribairão Càcilda,'
Garibaldi, nesta'. ROBÉRTÓ 'RiSTOW,' RIO Cer�o I, n�s�
ta. RATINHO,'SPORTS'- L1Nq',JOSE STOtNSKI,'Av.,Mal.
Deodoro, Galeria Dom Franéiséo, nesta. VIUÀAR JO-

,

SE KLEIN, Rua:-J;,êI'l9 Ni<;olú:zii;: t-Só;"nes(a: :;V,ALERIO
'. OLSKA, Roa Frantisco"-Toth cm A/C�Adémar Winter,
nesta. ..:.,. ' .

.

,

E, çqrno.,o� d)tos q,evedores nãq for�11,1 .�'�l1çontra- : /�
dos ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz.
por intermédio do presente editai para que os mesmos'
comp.areçam neste CartóriQ" na .Rua Artur Müller,.78.,

-.

no prazo<? da I.ei .

.a fim
_ de-liquidar. o s�w débitp OU então

dar ratão por quenã9 ô' raz,söb pena'de s�rem_Qs re, ' ,

fedôos'lftulos p'tdtéstádÇ>s '�a_:fô(nia
\
dá lei;'etc,

.

,,'

ns/Jaraguá do Sül; 9�f�d� J�hM de '1983.
AURE:A MULLER ·G'RUBBA '

Tabel�. Dejignadq ,d� NO�f1s_e -Q-fiçi�Lde
ProtEls,tO$,. de Tftu.!.os da ,C9.mÇl.rça, de ,

Jaraguá 'Cio Sul.'
: "

.'.' .

'
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