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JARAGUÁ DO SUL

G,ONCER,TO DE NATAL NA IGRI;JA MATRIZ

Amanhã, dia 18, na lqreja Matriz São 'Sebastião, ,

durante a missa festiva das 19 horas, será desenvolvi
da a última qrande proqramaçêo cultural do ãno 'em

_ Jaraqué do, Sul, o Concerto de Natal, com a .participa
ção do Coral da Sociedade Cultura Artística Coral Uni
versitário de FURJ, Coral Villa-lobos da Eséola de Mú
slca da Casa da Cultura de Joinvllle, todos reqidos pe-

'

lo maestro luiz Fernando Melara, bem como a Orques
tra de Câmera Villa-lobos, ternbérn de Joinville.

Dada a qualidade do repertório, dos corais e da
orquestra, aquarde-se participação maciça de público.
O Coral da .SCAR, na sequnde-felra, dia 19, apresenta- ,

s� em Joinvtlle, na SOCIedade Harmonia Lvra, em idên-
tico Concerto.

'- ,

.
'

25 empresas no t ,

concurso de vitrines.
Hoje a 'Feira

)
. Instituído_ pelo Clube ele Diretores lojistas e Secre-

tana da Educaçao, Cultura, Espõrte e Turismo de Jara
guá do Sul, 9 concurso de ornementação natalina está em
fase de seleção, pelo júri, das melhores casas comerciais
inscritas e que serão julgadas de acordo com Os critérios
do �egulamento. Inscreveram vinte e cinco empresas - la
Casita, Hermes Macedo,' Mirtes, Casa Pieper,' Elite Móveis
e Decorações, Nanete,- Relojoaria Avenida (2), Alfredo D.

Jans.sen -:-:- loja, Apesc, Sty]o Modas, Mário Papp, Mene
sotu Veículos, Prosdócimo, Carinhoso Kamisão Floricul-
tura .Imperial, Comercial 'Járaguá, loías Fruet,' Bazar Ja
[agua, Confecções Sueli (2), Koerich Érika Modas e Ca-
sas Sirama.

' ,
,

"

.U.m, júri formado por: representantes d� Prefeitura

�u�lclpal, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Tu

;,smo, CDl, do,.meio estedanti I, ,do, meio' artístico, da

, ���, .do Co.rrelo do Povo; da Gazeta.....e da Rádio Jaraguá

:: InICl�U a observâção e seleção, para entrega das resul-

�os. dta 19 e proclamação dos resultados e entrega dos
premlos aos vencedores do die. 22.

'Para o concurso de residências e jardins "não .houve
nenhum inscrito.

-

"

,

,

'

da
Por out�o lado, ;embo.ra u.m P5>uco ta�dia, foi aciona

as q�ar�a-f�lra à n�rte a Iluminação natalina, abrangendo
ermClpals ruas co centro da cidade. Os comentários

em. torno da nova iluminação são os mais positiVôs.,
, ,�";wErn: ".1 PT.�, :', ;.

;

FeIRA DE ARTE E ARTESANATO, �:---;,.,
-

' Será realizada neste sábado, a parfir das 7 horas,
-

u��a nova edição da Feira de Arte e Artesanato, com uma

�er�e. de atrações de palco e de rua. Afora a venda de
c;rtlgos oonfe' d

-

tur" cc�ona os por artesãos e artistas, na .rua Ar-
,

AP
Muller, s:"ao mostrados fantoches pelos alunos da

A�, execuçaQ vocal, e lnstrumental pelos garotos Adria
�e :,scher: e a duplà de meninos da Barra do Rio Cerro,

��g�O e o papal noel, apresentação dos "Fillios do Rin

dao , Coura e Corda (Joinville ), Jacó o Mágico, sorteio
e cartas ,pelo papai noel que após entregará alguns pre

:�ntes, ,alem. d_o varal da poesia, palhaços" pintura infan

alm: c�mpetlçoe� de espirobol, -colchões,
,

pingue-pongue,
relinha, corrtda de saco, entre outros. ,

'I

' Esta será a última Feira 'do ano 'e' a seguinte somen

f� .acOntecerá em março, devido\ a época de veraneio e as

s�,las escolares. Para o próximo ano, dependendo do re

t
tado de uma enquete que será realizada, a Feira de Ar

d� e.Artesanato poderá ser transferida para o terceiro

n:lIngo de cadÇl mês.

CIDADE SíMBOLO DA fAMfLiA JOURDAN.

UdQ Wagner assume
Superintendência da"FCC

Desigl}9do pelo secretário : mais atrltede.
Artenir Werner, o atual se-

-

A lnteqração da Secreta-
cretário-adjunto de-Cultura, ria com a Fundeçêoéoutro
Esporte e Turismo, Udo - objetivo de Udo, que iden-
Wagner, assumiu terça-fel- tifica hoje um grandé dis-

,ra a Superintendência da tanclementõ;: bastante pre-
Fundação, Catarlnense

-

de judicial, para o desenvolvi-
, CU,ltura, ,'acumulando as mento das ações da Pasta.
d.uas funções. Udo substitui Ele quer 'um amplo diálogo
ao escritor Miro Morais e com os segmentos culturais
já no dia 9 passado, a im- auscultando as reivindica-
prensa de Jaraguá' do Su I ções da classe, de modo a

tomava conhecimento, em' desenvolver atlvidades de
primeira mão, da' sua ida interesse "comunitário'
a FCC.

.

Tarifa'de água aumentam 60%
o C�nselho 0unicipal d;

Engenhar.ia -Sanitária, que
reúne-se trimestralmente,
deliberou esta semana o CIU

mento das tarifas e ta-xas
do Serviço Autônomo Mu-

'

nicipal de Água' e, Esgoto
- Samae, em 60% a partir
de 1.0 de janeiro de.Bd, pa-

Disse Wagner,. na oportu
nldade, que dará continui
dade aos projetos que hoje
estão sendo desenvolvidos
pela Fundação, implemen
tando outros programas e,
sobretudo, tem como prio
rid,ade motivar o quadro
funclonal, no sentido de
que seu desempenho corres

penda às expectativas, haja
vista que a área cultural é a

Wagner afirmou ao "mals

antigo" que deseja, de fato,
sintonizar todos os s�\ores
ligados a FCC, o que não
vinha ocorrendo e além

_
disso, promover o potencial
artesanal ,de Santa Cátari
na, realizar seminários, en

contros, conclaves e cursos

intensivos de cunho cultu
ral, artísticp e' literário,
bem como, interiorizar as

rs pagamento em fevereiro.
Ás tarifas são corriqides se

mestralmente e com a majo
ração, o consumo até 10m3

( 1 Õ mil litros), gasto por
cerca de sessenta por cento'
dos consumidores, terá um

,

custo, a partir de 'janeiro,
de Cr$ 1.010,0'0 e a taxa .

atividades artístico-cultu-

[it) 9 jl @ (.) .1')�'lf(.]
COMUNICADO
Consider-ando que o último reajuste dos preços

do exemplar avulso e das assinaturas deu-se em 1,°
de janeiro de 1983 e tendo em viste o significativo
aumento do custo de produção dejornais, verifi<::�do
de lá para cá, o "Correio do Peve", comunica ao

público- que! a partir de 1.0 de janeiro de 1984, pro
moverá reajuste nos preços de venda do "mais anti

go", de acordo com a tabela abaixo:
Assinatura anual: Jaraguá do Sul Cr$

-

OiJtras Cidades -Cr$
- Número avulso

_

Cr$
Número atrasado Cr$

I nformou-se também, na

,oportunidade, sobre os tra
balhos junto ao Reservaré
rio-2, no Morro ,do Ca'r
vão, 'onde já está concluída
'a la. cortina protetora,

,

para -contençãO' do desa-

____________....... bamento de terras,

6.500,OC
8.000,00
200,00
300,00

- rais, dentre outras metas.
No âmbito local e micror

regional, com a sua ascen

ção, disse o novo Superin
tendente da FCC,' que um

leque enorme abre-se' e que
com certeza, vi rão bons fru
tos para Jaraguá do Sul e o

'Vale do Itapocu, haja vista

que a decisão, na área, fi
cará praticamente ao seu

encargo. Numa pequena en
,quete realizada pelo "Cor
reio do Povo", com algu�
mas expressivas lideranças
da região, estes foram unâ
nimes em destacar a impor-
"tância de ter um elemento
ocupando cargo' de desta
que, muito embora reco

nheçam os problemas natu
rais e as vezes nem tanto

que' terá de enfrentar, prln
cipalmente por se tratar' de

,

uma pessoa estranha a área
cultural e ser do interior.

mínima (até 20m3) psra
a Categoria "8" (indústria
comércio, lanchonetes e

outros estabelecimentos)
-passaré a Cr$ 3.795,()0.

o prefeito Durval Vasel
afi rmou que mesmo com o

àumento das tarifas, o

'custo continua menor em

Jaraguá 'do Sul do que
nas demais cidades do
Norte do Estado. O Con
selho apreciou também o

orçamento do Samae pera
84, fixado em Cr$ 250
milhões e onde estão pre
vistos alguns investimen-

, tos, aprovou a isenção da
taxe .de 'água para o Hos
pital São José, pelo prazo

, de um' ano, consldersndo
as dificuldades financeiras
enfrentadas pelo nosocô
mio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aqueles homens corajo
sos que vararam matas va
dearam rios e enfrent�ram
selvícolas foram substituí
dos por homens resolutos e

diligentes, que prossegui
ram �a senda do progres
so: linha ascensional que
ViII do engenho de eçöcar
d, Jourdan à Fábrica de
Motqres Elétricos Weg, de
Eggon João da Silva Wer
ner'Ricardo Voigt e Geraldo

Abefardo F. Montenegro .

(Pl:'ofessor Emérito da Universidade
Federal do Ceará)

,

Após mais de quarenta a

'nos, retorno, em espírlto, à

Jaraguá, através da leitura
de duas boas monografias,
de autoria dos pesquisado
res Frei Aurélio Stulzer e

Emílio da Silva.
,

•

Com o 'lúcido franciscano,
desci às origens da cidade,
podendo avaliar as energias,
que despendeu em suas vi
sitas a bibliotecas, arquivos
8 museus, em contacto com

a documentação imprescin
dível ao esclarecimento co-

limado.
'

Com o perspicaz estatís
tico, conheci os pioneiros,
os que, com destemor e ár
duo trabalho, abriram Cla
reiras de civilização no va

Ie do Itapccu. Homens do
estalão de Emílio Carlos
Jourdan, fundador' de Jara
guá, e de Guilherme Weep.e,
Friedrich Wilhelm Sonne-
"nhehl, Heinrich Andreas
Geffert, Rudolf Hufenuess-',
ler, Bernardo, Grubbe, Ben-

'

jamin Stulzer, Victor Ro
senberg, Angelo Plazere e

Venâncio da ,Silva Porto,
entre outros; tem os seus
nomes gravados em placas
que ornam ruas e praças da

� cidade" .que 05 escolheu pa-:
ra patronos.

o Primeiro e o Sequndo
Livro de Jaraguá constitui
ram valioso subsídio a que
se recorreu por ocasião do
centenário da cidade a 24
de abril de 1976.

Ao concluir a leitura dos
dois livros e do "Perfil da
Administração de Eletrorno
tores Weg SAtt, verifiquei,
com indizível alegria, quan
to. se, transformou Jaraguá,
atingindo estágio industrial. .

De "Rainha do Arroz" à "Ci
dade dos Motores" concre
tizou ela Cl previsã� de Ab
don Batista.

Werninghaus.

No brazão, no hino e na

bandeira do município, con
sagra-se o trabalho, que é,
sem dúvida, ,a "escola do
caráter"; "o pai da glória
e da felicidade" e a "lei do
mundo moderno".

I: a atração recíproça en�
tre alegria e trabalho, sali
entada por 'Renan, a respon
pönsével pelo "povo alegre
e varonil", que vem contri-
,buindo para o enqrandecl
mento do Brasil.

Quando, em 1940-1942, e
xerci o ca rço de Promotor
de Justiça da Comarca de
Jaraguá, graças a leonidas
Cabral Herbster, Prefeito
'Municipal, e a Nereu Ramos,
Interventor Federal, tive o

portunidade de apreciar as

qualidedes posltlvas do po
vo jaraguaense, ressaltadas'
no discurso que proferi por
ocasião do banquete ofere
cido ao lnolvldével estadis
ta catarinense na noite de 4
de outubro de 1941.

A "Pérola do Itapocu",
transmudada na "Metrópo
le do Dinamismo", não po
de esq'!ecer' os pioneiros,
nem os que vieram depois,
homens da craveira de Ar-'
thur Mueller, Waldémar:
Grubba, Leonidas Herbster
e Ney Franco, para me refe
rir, apenas, aos biologica
mente desaparecidos.

Apesar de amar profun
damente a minha terra, os

poucos anos que vivi em'

Santa Catarina (Florian6po
lis Tubarão, Araranguá, Ja

raguá e Joinville) me mar

caram de modo indelével.

1:,
.

portanto, com viva e

moção, que, através do Cor·
reio do Povo, me dirijo ao

povo jaraguaense, parabeni
zando-o por' sua capacidade
de trabalho, iniciativa em

presarial, sadio rehionalis
mo e espírito cristão, res

ponséveis pelo evento do

progresso que varre o vale
do Itapocu, matriz de brasi
leiros que se dignifica!!! pe
lo incessante labor em prol
do Brasil.

E, ainda.i para desejar a
,

todos um Feliz Natal e Ano
Novo.

DRA. MAYERLI DE
OLIVEIRA E
SilVA PA,IXÁO

Um aqradével convi te en
derecado ao Diretor e D.
Brunhilde vem da .

cidade
mineira de Juiz de Fóra, oa
ra participar das aleqrias
de arnioos e parentes de
uma pessoa muito Querida
pela conquista de mais um
título suoerlor, "enrique
cendo seu belo "Curriculum
Vitae".

Trata-se da corporificá
cão de um convite, há tem
pos feito, na intenção do
alcance de uma meta que
acora se concretiza,' Quan
do a sra. Mayerli de Olivei
ra e Silva Paixão, esposa de
Ê?nio Frossard Paixão e mãe
de Carlos Henrique e Lucle
ni, conquista o ambicionado
laurel de bacharel em direl
to, adicionando a outros
também conquistados com

muito esforco, mas que ul
traoessou não obstante as
dificuldades que se lhe an
teounham. e que só um es

pírito obstinado' conseque
alcançar. '

Pela qraça de seus talen
to, Mayerli enfrenta as so
lenidades de formatura de
bacharelanda com Missa em
Ação de Graças' na Catedral
Metropolitana, às, 19,30 hs.
de 16 de dezembro de 1983
e colação de Grau no Cine
Central, às 10' horas do dia
17 e, às 20 hs. da mesma
data, amiqos e parentes lhe
oferecem um coquetel dan
çante na Grrllo's Dlscoteca.

A todas as solenidades o

sr. Euqênio e Da. Brunhil
de deverão estar presentes,
à distância, aplaudindo a
conquiste de um diploma
levantado com méritos, iá
que outros compromissos
cá na terrinha exiqem a pre
sença deles, também em

formaturas de profissionais,
cios quais nosso diretor foi
professor, que ela como di
retora sabe compreender.
Ao acaso' lembramos a

brilhante trajetória de D.
Mayerli, que passemos a co

nhecer lá pelos idos de 64.
quando em lua-de-mel, ela
e Enio desciam à cidade de
Paraíba do Sul e se hospe
davam no Hotel Termas Sa
lutaris, onde Euqênio 'e Bru
nhllde também procuravam
merecido descanco no qran
de parque ·hotel, em meio
de lonqa viaqem para alcan
çar a Ora: Zilá Rodriques
Leite, .êrn I taperuna, no Es
tado do Rio de Janeiro.

Desde então sempre se

correspondem, qracas a de
senvolvido telefonia que sn

curta todas as distâncias.
'

,Quando da passaqem do'
Centenário de Jaraquá do
Sul, Enio, Mayerli e Carlos
Henrique prestiqiaram as

festividades em Julho-Aces
to/r6 como hóspedes do di
-retor deste semanário é pri
varam do convívio e das e

moções pelas hornenaqens
que eram tributadas aos neo'
tos do fundador Emílio Car
los, Jourdan, nas pessoas do
dr. Carlos Auqusto Leal
Jourdan e Da. Maria Isabel.
Temos verdadeira paixão pe
la família de Mayerli, com

as desculpas pelo trocadi-
lho.

-

Esta coluna apresenta
cumprimentos à Drá. Mayer
li pela conquista do laurel.

SCAR IMPLANTARÁ MerODO SUZUKI EM 84

Jaraguá -: "Metrópole
do Dinamismo"

Nos últimos anos surgiu uma grªnde novidade pa
ra o apreridizado de violino. Trata-se do Método Suzu
ki, que ministra aulas à criança a partir de três anos
de idade. Como a contar dos três �anos a criança tem

muita facilidade em aprender .coisas novas, pensou-se
-. em lançar um, método que a levasse a tocar violino.
Por isso, criou-se o Método Suzuki, que foi introduzido
pelo Dr. Suzuki.

Este método, tem por objetivo iniciar o aprendi
zado de músicá, 'e não formar gênios ou profissionais
e, principalmente, formar a personalidade da 'criança.
A SCAR (Sociedade Cultura Artística) pretende Intro

du� este método de ensino em Jaraguá do Sul, no

próximo ano e para isso uma professora habilitada'. a
iniciar o ensinamento. Trata-se da srte.r-Cllene Siumins
ky, que este ano iniciou as atividades na cidade.

Cilene fez treinamento especial para ministrar este

curso com o Prof. Kobaiashi, em Curitiba, no infcio do
ano e em fevereiro participará de um novo treinamen
to específico, em Florian6polis.
ESCOLA DÉ MÚSICA - MATRíCULAS

A Escola de Música da SCAR realizará as matrículas
pare a Escola de Música nos dias 1.0, 2 e 3 de feverei
ro/84, sendo nÖs dias l ," e, 2 para aqueles que já fre

quentam a escola. Dia .3, é para alunos novos.

Serão ministradas aulas de violino, piano, violão,
acordeon, flauta-doce, flauta-transversa, 'trompete, sa

xofone, clarinete, trombone, solfejo e teoria musical. Os
horários das matrículas, naquele período, vai das 9 às
12h e das 15 às 18h30, na sede dá Escola, sita na rua

CeI. Emílio Carlos Jourden. 115, 2.° andar, ao lado do

Clne Jaragvá.

E_letro Diesel 'Jaraguá L tda.
POSTO DE SERViÇO BOSCH

Agora em jaraguá do Sul serviços em

.bembas injetoras e bicos injetores.

Rua JoinviJle, n
" 2.799 - Telefone: i2-1354

defronte a Weg II - Jaraguá do Sul - SC.

ESCANCINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto.
tONSULTE SEU AG,ENTE DE VIAGEM OU

'Nórdica Representações
,.

RU,a Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22-8477 - Blumenau,

ESCOLA DE DATilOGRAFIA "REMINGTON" lTDA.
, CGC 76.840.834/0001-77

.
"A PIONEIRA EM JARAGUA - 1966"

,

Filiada a Associ.ação. das Escolas de Datiloqrafia'
e Taqulqrefia do Brasil n.O 188

OSNI MÜLLER
Reqistro no "MEC" � 1028/SE

.

"DESEJAA TODOS UM FELIZ NATAl e UM
IRRADIANTE 1984".

e Comunica
Que encerrará suas atividádes no dia 20.12.83, e inicia-
rá no dia 09.01.84.

.
'

MATRfCUlAS ABERTAS
C�rs? Completo de Datiloqrafia (técnicas em correspon
dência comercial, destreza e economia). Curso com Má.
quina de escrever ELÉTRICA.
Horário atendimento: Secunda à Sábados das 08 às 21h.
Av. Mal. Deodoro, 855 Edif. Meneqotti, sala 101 1.0 ando
fone: 72-1081-: OBS.: 1 foto 3x4 e fotocópia certldêode
nascimento).

r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�E' PRIM-ÊIRA.--:;-- Será ho
je.tàs 20h, o jantar-dançan
te e entreqa dos

.

certifica
dos ôÓs concluintes do cur

So de"Admirii,stração do Co
'lêgi'(:t São Luís, no Baependi.
Ii A Sra. Eleonora Oliveira,
"comemorando idade nova,
recebeu' no sébado, em sua
residência, as cornpanhei-

_

'

ras do Clube ele Bolão Her
mania, com uma peixada,
preparada pelo "maitre"
Jorge Mattar. II Máríe Vi
tória Rasswei ler, ex-presi
dente da Liga .Jaraguaense
de Futebol, fo] eleito presi-

, dente da Assoclação Recrea
tiva Marisol. II .É para bre
ve o noivado dos jovens
Sérqio - -Scherer e Marisa

.

Sasse. A mão. direita já es

tá coçando ... Ii Dia' 14 que
passou, no Baependi, o en

cerramento do curso da Es
tola de Musica Carneirinho,
com jantar 'e .audição mus'i
cal. Uma beleza! // Ontem
ao meio dia, todos os ele
méntos Jigados a área' edu
cadomal do município con
fraternizaram no Parque
Malwe�, con') entrega da
cesta de natal.
'. MARLJ E DENIS - Foi
ontem à. noite, em grande
estilo; 'o casamento dos jó
'vens Marli .Sasse .e Denis
Gustafson, filhos de .Wigand
(.1 ngeborg) Hasse e de John·

.

(lecticia)' Gustafsôn� Fo·,
ram, �àdtinhos' dos . noivos,
no civJI e religioso, os Cã

.sais Jorge Jaroczinski e Sra,
Telmo da Matta Pimenta e

·.Elizabeth 'Baptista' Ramos,
Ivo Hasse e Sra., Paul'o Hen
rique Castro Lopes·.e Sra. e,
Francisco Fonseca e, Sra' A
h�nçãó' mafrimoriial de�.se
às..20h, .na Igr.eja Evangéli
ca, cent ..o, 'enquanto a re

,c�pção houv�se no Baepen-
di.,·

.

,.

. NO MONJOLO - Pa ra
um. jantar de confraterniza
ção de final-de-ano, reuni-

\

,ram·se sexfa-feira, 1")0 Mqn·
'joio, os casais Dr� Mário Ta
vares e Sra., Rudolf Hufe
nuess'ler 'e Sra.; Dietfích
Huf-enuessler 'e Sra., Heinz
Kohlbach "e Sra., 'Dorval
Marcatto 'e -Sra., Loreno
Marcatto e Sra., Walter
Hertel ,e Sra.; 'Már'io Mali�
f,ud e. Sra., Ottomar Kaese';
model e Sra.,' Hans .ßrei�
thaupt e Sra., Aroldo Schulz
,e 'Sra.� i Yolanda Wilhelm'
Odessen e Nêg'à Grubba�

, QUENTES & VARIADAS
Dia� 23/12, na Boate do
Baependi, a "N·oi·te 'dos Sto
nes". Não perca! ::: Ama·
nhã; diá 18, o batizado de
Daniela, filha de

.

HenriquÉt

(Carmem) Fugel' Filho. lau·'
ro e Marlene Fugel s�rão os .

padrinhos. :.:: O renemade
cabeleireiro Philips, atende
agora ná Galeria Dom Fran

cisco, Sal'a 2., ::: O Desem
bargador Eduardo Carneiro'
da C.unha luz, é � novo

Presidente do Tribunal de
Contas de Ju!!tjçã de Sà',tta
Catarina, Sua pO,sse dar-se-á
dia. 1.°/3/84. ::: Quinta·fei.
ra, di.a 15, cl Dlía. Cleonice
Fritzke Marcatto, recebeu a-

mizades para um' caf�, em

comemoração· �. seu, anlver
sário que transeerre dia 24.

ROTARY -C!-Uß - O' Ro
tary Club de Jaraguá do Sul
entrega esta rarde, no Colé
gio Divina. Providência," pa
cotes de natal, pera mais de
mil e duzentas crianças ca

reÓtes do munlcjplo, o -cus
to da' promoção. cheçou .a

Cr$ �.200 mil, com a parti ..
cipação da Casa da Arnlza
de, que' repassou Cr$ 600
mil. Néf sequnda-feira, rota

rianos, interactianos e es(;o
teiros fizeram' os pacotes ..

�

. BEATRIZ E JOAO ROBER
TO __:. Uniram-se em ma·tri·
mônio dia ,1�, $ábado, às
18h, na Igreja' Evangéli�a,
Beatdz, filha de Heinz (lI
gá) �Barfel e João, Roberto,
filho de Gilberto· (Isa)
Manské-. A 'comemoração ,foi
íntima, 1:10 Beira Rio, sendo
padrinhos os casais Nélson
(Marlisé) Eischstaedt, "Wal- .

dir (Ieda Marilu ) Conti, A
lidor (Ana) Bauer, . Silvino
(Ilse) .Kuc_henbecker,. Ivo
(,Marlis), Manske, Edson
( Dirceléa ) �asse, Silvino
(Iris)' Kath e Maurício (Ro
semé'1) Woehl. Nossos pa
ra'héns.

DQIS TOQUES FLcou

lf
..

Cultura, Esporte e. Turlsme lo. Mel1rà! I rãtí' pfc�olk �,

de Santa Catarina, assumiu Com,uni�c:le EV�$éli�
... terça-feira, ir

i' Superinten. tro, as 1'8h, Curt Roe
.

.

dência da undação Cátari· qina- Strelów é às. 20h�,
'nense' de Cultura, cargo que fredo: Reimér/Dinál�ait, i'fil

. desempenhará cumulativa- I: Hor.t.. Aos noivos, vqt
muito bonita a decoração: mente ao de Secretário. Pa- oe felicidades deste jor;.
na ta I i na nas ruas da cldä- I

· de, ligada 4a', feir'a à noite, CONTABILISTAS DE 197�
Perabéns aos idea [lzadores.
/1 Janete Aguià'r, ex-aluna Os- contabilistas. de 1973

· do Colégio Tereza Ramos, da Escola Técnica de Co
'C '

I
- cio "Sãó Luís", �'a "Turce orupa, a cançou o pri·· ,

meiro lugar -nas provas do Eugênio Strebe", come

terceiro bimestre do Colé- o seu lÓ.o aniversario
gio Postllvo de 2.e grau, de : formatura 8< cumprem vari

. Curitiba. /1 As ruínas jesu-
do' programa nést� dia

ísticas de . São- Miguel das" de dezembro, quando se

Missões'; no RS, .foram eleva. rificará. o ReÉmcontro "

. Turma, didgicfo, tam
'

.des pela .Unesco à cateço- aos prefesscres, às

16�ria de Patrtmônlo Cultural
d ras, Cu'lto Ecumênio.@s.la

. Humenldede, jj Hoje, na Capefa do Colégio
na Igreja Evangélíca, a co-

memoração das .bodas de
Luís, recepção no salão �

prata dos casais Waldemar r-

bre da Associação Recrealll

(Edite) Ziele e Hensie (Te. rabéns ao amigo U�o pela vo Weg, as 19h jantar, iW
rezlnha ) Wenclt". / /.Câ�a. sÚa' ascensão. Quem ganha confraternização com inútil
ra de Vereadores- de Coru- com isso é a nossa região, ca ao vivo, homenagens, i
pá, realizou dia 13, encer- sem dúvidàS. ' 21 e seqüência' das festivi�
ramento do ano legislativo, des com baile comemoratlíi

cqm jantar no Restaurente CASAMENTO.S '-'- Náda' rne-
� vo� a-:partir das"22 horu,

Arduino Ber. Obrigado ao
nos do que 33 .

casamentos Em 1973 a turma esçqlh-.
Blunk, pelo convite. li Ho-' acontecem neste.sébado, em ,o prof;: Joãp'cEi�!l',�r 'olP"....
je e amanhã, curso

.

de no i- Jaraguá do Sul, um
.

recor- no, dr. Mario de Sousa, O

vos na Comunidade Ev�ngé.
de. Na Matriz S. 'Sebastião Paraninfo e ti prof. Eugênio

lice, centro. I/ João Nélson às lOh, MáriÔ Perei�á/Nel� Strebe; o Pàdfinho, homen..

Stavis (presidente), José :temar Rosa Silvério; às. 16h, geados 'ainda os professores
Ramos Tavares (vice), Aldo Omi RengeVTerezinha Sue. Aldo PasoÍd, Ir:Alcídio JoiO

·

K.anzler (1.° secr.), Valdir li Cunha; �s 17h, José Leo- Schmidt, Eugênio, Vietfr

Pereira' ,(2.0 secr.), Jaime nor da Costa/Lu;'(:ia
.

Rodri- Schmöckel, Norberto S. Et\i!
GI'atz (1.0 tes.) e ·Amandio gues da Silva, Jurandyr Jo- mendoerfer, Paulo Moretti.

. Schmidt (2.0 tesour.), .for. sé da Silva/Fátima Neuci de Sigmar B
.. lucht. Os for-

mam a .nova diretoria do Borba, Valer Cardozo/lnês mandos se constituiam dos

Clube de Bolão Canarinho,'/ Corr�a, Valéria P!!ust/Roseli seguintes: Adalber:to Jaeobt
.eleita dia 6., l'

•

Otília RO.pelato, João Ren i" Àdemar Fisçher, Ademar W,..
ROlF HERMANN _ For- TeixeiralSandra . R�i,na genkm!cht, Albertin.ho Canl,

ma-Se �este\ sábado pela Fa- Kons, Nildo Silva/Roseli A· . Älcide� Katéharowski, Ana

c,úldade 'de ':Ciências Eéonô. pareciçla dos Santos, Jsaac' 'Elisa Mo ..etti,· Áurea Terd

,:nHcas'da FURJ, em Joinvil. Ivanir da 'Silva/Doraci An- . Maffezzolli, Beniltle, Mari.

Ie, o industrial Rol'f B. Her.
. drejewski, Ismael Cap�aro/ Zimmermann.( in'memoriãn)

mann. O' programa consta'· Clarise Petry, João. de Ávilá· Cacilda Mar.ia Tepassé, .pa!;
de Col'ação de Grau às 19,30. Ilvonete Brandelise, 'José ma Salai, Dàvid .Correia, Do-

boras no Clube de Subtenen� Zelindr6/Ma,rli'nda " Silva ris Fuck, Elfi Wehrmeistet,

'tes e Sargentos e após bàile Leonardo Mel,chio'retto/lva�, . Élia lunelli, E'lia Manskt;
no JoinvilÍe Tênis Clube.. "- nir Bruehmüller,' Adão Mi- <Evani .. Pagal1elli, Gentil Pos-

UOO NA fCC'- Udo Wag- chalak/Elvenr Neumann Vil- tai, Gil'màr.'fIiguel SC'hwar.1f,
ner, Secretádo-Adjunto de .son Slomp/Luzia' Frots�het,'" Gilse Maria Braun, Gúislellt

Vi!már Kons/Maria Marilda Müller, Henrique' Fugel f'�
Felippi, Pedro' FerrarijRos- lho, Isaldino Forlin, Ivo lall-
mari Dias, Wilmar Cardoso be,- Joaqu'im Bento ,PedroUI,
/Francisca da Costa, WiI�on Jósé Alfredo de Borba, . Uo
José Elízio/Roselene Silva, Tironi;.· lira ,Delai� Loreno

Carlo� Roberto.Thiss/I race. Mund,. Lúcia Ewald, luis
ma De'retti, João Jo'sé' dos' Gêlio.' Brugnago, {orador,�
Santos/Marià·. Alvina Stin- Magr.it' Wulff, Margret:Te....
ghen, Genésio EleutériolA· .

zinha BriihmülJ'er,:. Maria
délla.- Lennert, Carmo Ening Arlete Pisetta; Mariza [)Ö>
/Maria Salete Ferreira e ring, Marlene Gertrudes Ego
Luiz Antônio Cunha/l rondi- gert,. Nicácio Gonça'lves, Qo

rl"a Caetano; às 18h; Adel i- dair. Vailatti, Osvaldo Viel·
no Spézia/Lónita Valcana1'a ,ra" Paul G�ard Hoffman�;
e, às 20h, Arno José Baa- . Paulo Roberto· CieslinsJcl,
der/Salete Terezinha Nu�' Reinaldo Rube.ns Otto, Re

nes. ·Capela N. Sra, das' Glia- nato' Tepassé, RenCiL Seit
ças _ 16h30, Dário JUl')kes warz, Rolando Wehrmei$te"
IMaria TerE!zinha Lescowi'cz;, Sandra Mara· Cardoso, Tã
às 17h, Vilson Mrygllod/· nia..Maria Cardoso,1 Valdir
Marli, Maria Ferreira;

.

às ·Bruch, Vendelino. litz, Vera
17h30, Edson GUths/Mélrga- Lúcja Depiné e}Ne..ner iri"
ret Campestrini e, às l8hr .'HohL .

�Luiz Henrique"Rosa/Mariste-. "

-

Vai ser 'uma bela festa es:

Ia da Cunha. Capela Santa ta do reencont ..o. ap9s Il
L�zia, 18h30 - Jair Rober-, anos. Parabéns!

. PROJETOS E. CONSJRlJÇÕES EM GERAJ,.

Av. Getúlio Vafgê!9" 158
1;° Andar - Fo�ne: -72�Ôl �6

"

89250-Jaiãguá' do Sul,
Santà Càtarinà

'---------------------------�
"

:COMUNICADO'
• '-. �

. ',� -.

_

•

-

,< '-_ -,,".", • '-. i';./

A. Clínica de Olhos 'O ..�. Antc;nio Eduardo' Menna, es-

, rará a parÚr dó' tlia 1"9' d� dezembro de 1-983, ,I'róxima
segunda.feirá, prest9ndo a1:endimento à sOá cHsfinta cli�
enrda '1')05' seguintes borários: ,

. As 2as., 3as.; 5as. � ·6as. 'feiras -:- .das � 3h30 à's 19h3Q
Exames. pata Cartei'ra de Habiti'láção (Detran):

.

As 2as., 4as: e 6as. feiras - das 7h30 às 8h30.
Consultório na Av. Getú.lio Vargas,A9 1.° andar

Fone: 72-,1150'
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Para este natal, a Joalheria A PÉROLA, oferece uma variada linha de arti-..

gos para presentes e decoração, peças de joalheria, relojoaria; objetos em p_rata,
.crlstal e porcelana que ,realçam o seu requinte e bom ,gosto, E em anexo, a Ótica
Moderna, com os mais recentes lançamentos da moda nacional e internacional.

Presenteie bem a quem você ama. Faça-nos uma visita.

PÉROLAJoalheria
'

A
ÓTICA MODERNA

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823 '- Jaraguá do Sul

--_....__
./

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

Jardim São 'Luiz.
COMPIlE O SEU LOTE NO JARDIM SÃO LUIZ POR APENAS

, Cr$ 31.200,00 POR Mf:S.
JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO'

JARAÇUÁ ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS

MARCATTO
IMOBtL JARIOS -

LTDA.
CRIlECI-093 - 11.· REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

�.- .. _--_.

Quem tem Honda, agora tem um Clube
o CLUBE HONDA é o novo lança menta da HONDA. Nele você só tem vania

geilS: você é sempre um cliente -preferen elal, tem benefícios 'no concessionário e

parttcipa de todas as prom,oções especiais organizadas pelo CLUBE HONDA, como

convênios com hotéis e campings, eeneorses,' etc.
E melsr ganha' grátis a asslnatu ra da "REVISTA DO CLUBE HONi)A". Tu

do o que você tem a fazer é vestir a -eami seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi-
sita para maiores informações.

.

Revendedor Autorizado

RONDA

/

Aqul�oc� ���ha :m p�ecisào e ga�ha em quaüdade. "

Porque voe. tem aqui o serviço e os equipamentos
aprovados peta pröpna Ford. Mas não palIa um preço

diferente por isso.
Aumente a precis�o do seu carro: use somente peças

e serviços genulnos Forjl..

}� .

. Sóaqlllwcê
temagaIalltia
doservtçoe

peças�

Tenha um Natal tranquuuuiiiiilo e barato
��oREnl, JORDAN ESTÁ OFE.RECENDO DESCONTOS AT� 16% EM CADA REVI

PROMOU CONSERTO QUE VOCJ:: FIZER NO SEU VErCULO PORO.
ocxo VÁLIDA PARA NOVEMBRO/DEZEMBRO 83. .

[41,-11
.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

\

Dos- Jornais do Estado
Dezembi'�/83

'Produzindo em conjunto a mesma quantidàde de ener

gia que seria gerada por cinco Itaipus, a China já tem ho
je mais de 7 milhões de bioâigestores instalados e em

funcionamento. Já usado - amplamente e com êxito -

em dezenas de países de todo o mundo, .0 biogás é consi
derado hoje como a mais fácil e barata solução alternativa
energética, já que pode ser produzido por cada um, em sua

ca.sa, se. valendo de lixo, esterco e todos os resíduos con

siderados até então como Inaproveitáveis. No Brasil, em

que pese o interesse dos técnicos a respeito,' ainda são re

ativamente poucos os biodigestores em funcionamenfo,
embora todos com excelentes resultados, entre os quais um

instalado na Granja do Torto, em Brasília, residência do /

Presidente Figueiredo.
-x-

Aonde- está o Governador? É assim que a grande maio
ria dos políticos e lideranças principalmente do PDS se

comporta ao ligar, quer para o Pal·ácio Cruz e Sousa, quer
para o Residencial, à pr.ocura de Sr. Esperidião Amin. A
tradicional indagação se "o Governador está" foi definitiva
mente substituída, tendo em vista a ausência quase per
nianente de Amin E?m Florianópolisr o centro administrati
vo do �overno do Estad9' Esta constatação tem provocado
muitas reações no âmbito da Assembléia Legislativa, bem
como a nível di! Prefeituras Municipais e Câmaras de Ve
readores, Deputados, Prefeitos e Vereadores têm se quei
xado das constantes viagens de Esperidiã/o Amin, sob a ale
gação de que por vezes assuntos precisam ser decididos
imediatamente, para efeito de agilizar a máquina adminis
trativa, \ e o Governador não se encontra para dar seu pare
cer ou mesmo para despachar o �rocesso.

-x-

Ao comentar a crítica de lideranças políticas do PDS
aos seus constantes deslocamentos para outros Estados e

sua pequena permanência em Florianópolis, o Governador

Esperidião _Amin disse. que tem consciência de estar "cum

prindo minhas obrigações, quer fora do Estado, quer r;Jo
interior de Santa Catarina". Açliantou ainda que "assim
continuarei iii proceder, por entender que estou defenden
do os Interesses do Estado. que governo", Parlamentares
estão descontentes pela frequente ausência de Amin no

Estado, "0 sue tem emperrado a máquina admin.istrativa".
-x-

. A maneira mais correta para o Governador 'Amin con

tinuar atendendo seu aflito secretariado, que reclama
,maior présença do Governador na Capitalr é revezar se

'mall1almente a troupe que com ele viaja. Viajando cada vez

com dors secretários, Amin em um mês teria chance de

despachar com todos.
---,x-

Em visita de cortesia que 'fez ao Prefeito de Joinville,
Wittich Freitaq, o Cônsul da Alemanha, Wolf Hasso, Ba
rão VQn Maltzahn, disse que a Alemanha pode enviar re

cursos cara a construção_ do arquivo histórico de Joinvil
Ie. O pedido foi feito ao Cônsul pelo Prefe�to e, em res

posta Wolf Hasso mostrou-se bastante otimista a este res

peito.' E prometeu interceder favorévelrnente junto ao Mi
nistério da Educacão de Bonn. Após visitar o arquivo, di
riqiu-se à Escola Técnica Tupy e Expoville e, à noite, o

Cônsul entregou a Ordem do Mérito Brasil-Alemanha em

Joinville para Kurt Rosenberq, diretor do Instituto Cultu
ral de Joinville.

N.R.: Que bom seria se o Barão VOn Maltzahn r.ea!i
zasse uma visita à nossa estremecida Jaraquá do Sul e,
como Cônsul. da Alemanha, corporificar o içl_eal persequido
peld Barão de Itapocu que, quando no exerCício eventual
de Burqomestre cá da terra conseouiu a aprovação de urna

leí, criando o Arquivo Público Histórico Municipal mas

que, passados quase 3 lustros ainda não saiu do papel.
-x-

Ao comemorar um século de atividades do Legislati
vo Municipal de Blumenau, ocorrido no dia 10 de janeiro
de_.HI83 mas só comemoradb em fins de novembro, os ve

readores de leqislaturas passadas e desta, observam o eue
mudou neste espaço de tempo. As cadeiras foram amplia
das de 4 para 21 entre 1883 e 1983 e os eleitores de 49
para 97 mil. Os problemas, no entanto, cresceram na me�
ma proporção e uma conquista básica no período foi a re

muneração pelo exercício do mandato. Todavia, comQ. ce
menteu o falecido historiador José Ferreira da Silva "é
ihil,)Ort4'nte notar-mos a�e a Câmara está imbuída de 'multe
trabalho de uma luta oelo seu fortalecimento", num refle
xo da consciência nacional aue avànca nos Dlenários, como
deixa transpareceI' o vereador.Wilson Wan-Dall (PDS), ao
af.irmar que, "precisamos de maior autonomia",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Domingos Rosa, ri
cidade, .filho de AcheI.
briel Kostetzer e de
-Krüçer : Kostetzer. Ela,
si1eira, solteire, do lar,.

..

tural de Jaraguá do Sul,
mlcilieda e residente
Morro da Boa Vista,' n

distrito, 'ilha de Norb
Rasá e de Maria Rosa.

Praclamas de' Casamento.

NASCIMENTOS ANIVERSARIANTES
Aniversariam hoje: 17
Sra. Téa Marquardt Schmidt
Cláudio Jr., f. de Cláudio
(Ma. Lisete) Herbst; Auqus
tinha Mannrich, em Atalan
ta; Eveli Moreira, Eliete Ma
rina Fagundes, Srta. Magali
Sueli Lenzt.

. Aniversariam domingo
Sr. André' Weinfurter Filho,
Sra. Alvira Müller Westphal,
Sr. Paulo G. Hoffruann, em

Vitória-ES.; Sra. Gutsela
.
Luzia Steilein Ristau; Cris
tian Rodolfo Wackerhagen,
Evelyn, filha de Ariovaldo
(Ellen) Hansen; Henrique
Walter Schramm.
Dia 19.-de dezembro
Derci de Sousa, Sra. Mar

li Garcia, Andréia Gomes,
Sr. Cláudio Olinger Vieira.
Dia 2Q de dezembrG
Andréia Pisetta, em Mas

saranduba, Luzia F. Pellis.
Dia 21 de dezembro
Srta. Noêmia E. Gonçal

ves, Sr. Arnobert Ruediqer,
Osvaldo Lenzi, Elzira Weiss,
Sandro Tabarelli, Jeovanl.
Pedrotti, Sônia Tarnawski.
Dia 22 de dezembro
Sr. VJjJdir Bruch,' Ivo de
Paulo, Sr. Heinz Gramkow,
em Recife-PE.

IIAos enlversarientes, n0.6-
SBS felicitações".

'Dia 14 nov.: .Josiel, filho de
José (Maria) Izolete.
Dia 26. nov.: Janete, filha de
Stanislau (Amàsilda) Wen-
czewski.

.

Dia 29 nGy.: Juliana, filha
deArnaldo (Maria) Mertens.
Dia 30 .nov.: Micheie, filha
de Sérgio (Dirce Regina)
l.orenzetfl.

.

Dia 01 dez.: Marcia' Alves,
f. de I rineu (Tânia) Maier.
Dia 02 dez.: Jonathan Ma
thlas, filho de Ademar (As
ta) Kath�
Dia OS dez,: Vanderlel Ce
leste, filho de Celestino (In
grid) Klein; Fredemar, filho
de Reinaldo (Elfi) Müller.
Dia 06 dez.: Danilo José, fi
lho de Amarildo (Simoni)

. Vicente; Simony, filha de
Gilmar (Rosemére) Bona
mine.

Áurea Müller Grubba,. Oficial do Registro Civil do.

1.� Distrito-de Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que comparecerem em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os .sequintes:

Edital 13.514 de 07.12.1983
.

EUGENIO MORETTI
.
GAR

CIA e JOSEANE REGINA
GERENT. Ele, brasileiro, sol
teiro, funcionário pública,
natural de Corup.á, neste

Estado, domiciliado'e resi
dente em Nereu Ramos, n/
distrito, filho de Vicente
Vieira Garclee de Onesia
Moretti Garcia. Ela, brasi
leira, . solteira, funcionária

pública, natural de Jaragl:Já
do Sul, domiciliada e resi
dente em Jaraguá-Esquerdo,
neste distrito, filha de Os
mar Gerent e de Elvira Pi
colí Gerent.

IVANIR DE OLIVEIRA e ES·
TEL CORR�A. Eie, brasi lei
ro, solteiro, marceneiro, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente na

Rua Adélia Fischer, nesta ci

dade,' filho de . Francisco
Luís de Oliveira e de Julia
nade Oliveira. Ela, brasilei
ra, solteira, operária, natu
ral de Joinvi lIe, neste Esta
do, aos primeiro dé novem-

bro de mil novecentos e ses

senta e cinco, domiciliada e
. residente na Rua Ney Fran

co, nesta cidade, filha de
Teodoro Corrêa e de 'Petro

I nilha Cunha Corrêa.

Edital 13.520 de 13.12.1
EDÉSIO SOUZA eROS
DA COSTA. 'Ele, brasile'
solteiro, eletricista, na

do em Tijucas; neste Es
do, domiciliado e resideQ
na Rua Procopio Gomes, liA
cidade, filho de Luiz SOIll
e de Irene Souza. Ela, br8$Íf
leire, costureira, nat>\Jral!Gaspar, neste ES):ldo, domP.
ciliada e residente na. Rua
Dona Antonia, nesta cidade,
filha' de João da Costa e'dà
Benta da Costa.

Edità113.519 de 12.12.1983
ANASTÁCIO ANTÔNIO KOS·
TETZER e OSllDA MARIA
�OSA. Ele, bresilelro, sol
teiro, operário, natural de
Schroeder, neste Estado,'
domiciliado e residente na

E para que chegue ao c

nhecirnento de todos, ma
dei passar o presente . edltl
tal, qué será publkado pel11
imprensa e em! 'cartérlo, oni
de será afixado du-rante 15

. :lias.

Edital 13.515 de 07.12.1983

CELSO FACHINI e llSETE
CECílIA MANFRINI. Ele,
brasileiro, solteiro, lavrador
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em

Rod. SC-301, nêste distrito,
filho de Artur Fachini e de

,

Fedóra Vicente Fachini. Ela
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e res iden-

.

te em Jaraguá-Esquerdo, n/ .

distrito, filha de Luiz· Man
frlnl e de Alma Venturi
Manfririi.

Dia 07 dez.: Rafael, filho de
de Il1go (MarU) Jacobi.
Dia 08 dez.: Débora Eloisa,
Machado; Cristian Jonny, f.
de Antonio- (Ivonete ) Perei
ra; César, filho de Valter
(Marlene) Bazzanella; Már
cio José, filho de Célio (Te-,

reslnhe ) Fausto; ;Cristiane,
filha de Lldlo (Rita) Vier
gíJh; LuCiano José, filho de
Adernir (Dirce)

.

Bortoline;
Allisson Fogaça, filho de Ro
gério ('Màpia) Almeida.
Dia 09 dez.: Alexandre Luís,
filho de Edson (Valei) Dal
leri; Renat�filha de Sílvio
(Ana"Maria) Marcelino; Pa
trícia Aparecida, filha' de
P!31110 (Mari·a) Fernandes.
Dia, 10 dez.:' Dirceu, filho de
Hercílio (Rita) Zanluca; E
vandro, filho de Evald (EI
fina) Meiring; Vanderson,
filho de João (Nelsí) Farias.
'Dia 12 dez.: Márcia Maria,
filha d� Valdir (Rosemar)
Maestri; Leandro, filho de
Manfredo (Ágata) Mohr; Je
ferson, f. de -Gllrnar (Lilian) .

d€' Souza ..

.

FALECIMENTOS
09·12: Carolina Costa Do
mingos, 67 anos.

12·12: Oswaldo Radke, 42
anos; Carlos Amauri Pinhei
ro,' 9 meses; Rosália Capra
ro, 34 anos.

Instaladora Elétrica
C O N T I Ltda,
Rua Guilherme Weeue. IH - fane: 12-0091

Edital 13.5.16 de 12.12.1983

JORGE rOMAZ BElEM e

MARIA IVONETE BAlSA
NEllL Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, natural de
Joinville, neste Estado, do-
miciliado e residente em ---_,,-=��-- "

Joinville, neste Estado, filho (..'
de Adejamir Belem e de
Rosa de Oliveira Belem. Ela
brasileira, solteira, do lar,
natural de Luís Alves, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua, Sãó Francisco
nesta cidade, fiíha de Pas
cboal Balsanelli e dé Clau
dina Plebaní Balsanell.i. <:

FESTIVAL � Começa às
13 horas de hoje, prolon
gando-se. durante todo o

dl-a de amanhã, o Festival
.esportivo da Associação dos
Servidores Públicos Munici

pais (Arsepum), no Estádio
Antônio Ribeiro, na Ilha da

Figueira; Mais de 30 equi-
pes confirmaram participa-

'TOPÓGRAFO
'Ingo João Benkendorf

MEDiÇÕES DE 'TERRENOS EM GERA'L
"EscritÓrio: Rua Reinaldo Rau" 86 ___.:. Edíffdo

, .

Márió Tavares, Sala 3 - 1.0 andar.�Organizações Mohr Itda,
Edital 13.517 de 12.12.1983
JOSÉ CARLOS DA ROSA e.

ARLETE MARIA GÖETZ. Eile
brasileíro, solteiro, auxiliar
de escritório, natural de Jo

inville, neste Estado, domi
ciliado e residente na Ru�
Marina Fructuozo, nesta ci

dade, filho de Vicente José,
da Rosa e, de Mercedes da
Rosa. Ela, bresilei ra, soltei
ra, balconista, natural de

Corupé.r neste Estado, domi
ciliada. e residente na Rua

Bolivia, nesta cidade, filha'
.

de Alberto Göetz e de Alin
da' Göetz.

Procuramos. representar indústrias [araquaenses- e
de outros municípios pare vendas na Grande Porto Ale..

gre,. ou ainda no interior do Rio Grande ao Sol. Temos.
escritório, depósito e caminhões para transporte,

Interessados CGntactar pelos Telefones 72·1188 ou

72·1499 - Jaraguá do Sul - SC. 1
I"":-"=�=:'================;::::::::':::-::::::.'

.

INTERESSAMOS COMPRAR·.

MAQUINARIO USADO
Guilhôtt�a

.

para cortar chapas até 2m de largura e·
de 1 a 6mm de grossura. Calandra para chapas de 2m

.

de largura e até 6mm de grossura. Torno Mecânico ou

revólvervméquina caçamba célrregadeira, retroescavadei·
ra - trator de esteira e camJ�o .c,rreta 3 eixos. lnte
ressados dirigir-se a Organizações Mohr Ltda., roa CeI.
Procópio Gomes, 1.580 - fones 72-1188 ou 72-1499,
em Jaraguá. do Sul - SC.

Contactos: Fone 72-0593

Arno Olavo
.

Duarte
ELETRICISTA AUTÔNOMO

10 ANOS DE ÊXPE,RISNCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção industrial, monta
gem de painéis, consertos de caldeira à óleo, 'caldeir"as
a lenha e serviços de encanador .

Rua 'Fritz Barrel, 610;:_ Fone 7�·1429.,....;. Jaraguá do Sul
. ,

Edital 13.518jde i2:12.1983
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CARTAZ DO CI�EMA - .No Çine Jaraqu�, �n; -cartez ?' par
tir de hoje, ate terce-felravàs 20�lS", Nlnlê!, � Maquina
Assassina". Na quarta e quinte-feira, CampIneIrO, o Ga
rotão para Madames". E amanhã, em rnatinê, "SuQe�snoo-
per, um Tira Genial",

.

-:

"_.

POR QUI: DOS POBRES ? -

"O Advento é ternpo dos POBRES II

nos diz o mon-

ge luterano Roger Schutz. O termo POBRE é rico de clta-.
ções, acepções e... distorções. O sinal do Messias au
têntico seria: Evanqelizar os POBRES ... E os outros?
Não seriam evanqelizados? Seria um Messias partidário;
faccionário? Não!! A lqreie Latino-americana fez uma oo
cão preferencial corajosa pelos POBRES. lqreja parcial?
Sociológica, ideolóQka? Não! A Igreja é todos

.

para que
todos possam vivê-Ia... Iqreja POVO DE DEUS. Vejamos
esta comparação: Um navio está afundando... escaleres
são descidos, ouve-se uma voz de comando: primeiro mu
lheres e crianças ... Opção prefencial para salvar estes, ..
e os outros que se danem, Que se afoguem? Em absolu
to! Tocos terão que ser salvos a comecar (opção sem

exclusão) por aquelas pessoas que' têm menos capacida
Ge para fazê-lo sem uma ajuda especial! Fazer opção pre
ft...encial pelos POBRES é começar por aqueles onde sem

pre se termina ou nem sequer st cheqa: POBRES ... in
defesos. '. marqinalizados ... ! Opção pelos POBRES é,
pois, amar aqueles que menos amados foram; ajudar os

que menos ajudados. foram ... ! Para os Hebreus a infeli
cidade terrena era questão teológica: infelizes eram a

queles aos quais Javé punia recusando as' suas bênçãos
ou amaldiçoando ... ! A lóqica era arrasadora: Se Deus
(Javé) é amigo. .. São FELIZES... se não são Felizes �
porque Javé não é amigo. E o corolário: Para que, pois,
preocupar-se com eles? Para que perder tempos com
eles ... ? Esta terrível mentelidade ainda move 'muitas
mentes cristãs, rnelqrado o Cristo "ter sido expresso ...
objetivo, incisivo e saturante no assunto. A voz da ambi
ção humana, entanto, fala mais alta que a voz do Mes
t re! ADVENTO é tempo dos POBRES... e também da
queles RICOS que limparam seus corações e vidas da am
bição 'do ter, cio lucro e do consumismo, colocando to
dos os seus bens em função social perfeita sacrificando
se pelo seu semelhante .. , também estes são os POBRES
do REINO ... !

ADVENTO, hoje, é o Criador a espera da criatura;
O Libertador a espera do libertado; O Salvador esperan
do o salvado e o Messias aguardando a quem O desejou!
ELE já veio ... .nós é que não fomos! ... Eis o grande
desencontro! gLE já fez tudo o que devia. .. nós pouco
ou nada fizemos por isso o REINO de Justiça, Amor e
Paz ainda não se instalou' entre nós! E pedimos ironica
mente no Pai Nosso: ... Venha a nós o vosso, REINO ... !

ADVENTO é, c�nversão do corecãç e transformação
ela vida! 'Pe. SIlvIo Salgado scj.

Encontro de Educação

O Secretário da Educa
ção, Moacir Thomazi, en
cerrou dia 9, em Jara
guá do Sul, o XII Encon
tro de Técnicos da Ad- "

ministração Central e Di
retores das Unidades de
Coordenação Regional de
Educação - UCREs, ini
ciado dia 7. O encontro,
que ao longo dos debates
discutiu assuntos como,
IIA Política de Recursos
Humanos para a Educa
ção de Santa Catarina,
"Planejamento Curri
cular do Ensino de 2;0
Grau", "Prática de Avan
ço Progressivo", e "Pro
posta Operacional para
o Plano de Expansão do
Ensino de 1.° e 2. Graus",
foi encerrado no Centro
Empresarial de Jaragu,á
do Su I, com a mensagem
do titular da Pasta da E

ducação.

Gincana Escot.ir.

O Grupo Escoteiro Ja
coritaba 'realizará neste

sábado, dia 17, uma gin
cana, com entrega de rne-

'

dalhas e troféus às 13h.
Junto ao grupamento fun
cionará completo serviço
de bar e cozinha e ainda
estão à venda bilhetes
para o sorteio de prê
mios, a razão de CrS 500,
cu [os recursos auferidos
reverterão pera constru
ção de novas casas-patru-
lha.

'

SJCO: nova Diretoria

A Sociedade Jaragua
ense de Canaricultura
e Ornitologia, que a
nualmente promove uma
exposição de pássaros e

plantas ornamentals com
sucesso, eleoeu dia 1.0 de
novembro a sua nova di
retoria, para o biênio
nov /83 a nov/8S. Como
presidente de honra fiQu
rs o ornitóloqo Nélson
ßaro. na presidência Lau
ro Stoinski, vice-presi
dente Inácio Ribeiro, 1.°
secretároi Rubens Carva
lho, 2.° secretário Loreno
Brühmüller, 1.° tesourei
ro Rolf Dams, 2." tesou
reiro Orlando Spézla, di
retor de patrimônio Ivo
Pradi, relações públicas
Alibert Ewald. Consell1o
de Proprietário: Efetivos
Nélson Barq, Alibert E
wald e Lavro Stoinski e,
como Suplentes - Wer
ner Schutze, Manoel Sa
lai e Valcir Cimardi. Con
lho Fiscal: Efetivos
Balduino Raulino, Anta.
nio Moretti e Bruno Leut

prechjt e, como Suplentes
- Ni xo Sioeberq, SérqiO
Rodrlques e Waldir Ro-.
cha,

- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBßA, Tabeliã Designada de No
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório par� protestos os títulos contra:
ADEMIR SIEVERT, Rua Rio Cerro II, nesta. ALiDO WIS
CHRAL, Rua Vitor Demarchi, sln nesta; EODETE L. GNEI
PEL KRAUSE, a/c Stylo Modas, nesta. FRANCISCO SEN
DERSKI, Rua Roberto Seidel, 505, Corupá. IVO LENZ,
Rio Cerro I, nesta. IND e COM. FIBRAS LAR LTDA. Rua
Roberto Seidel, s/n, Corupá. IND. TEXTIL JARITA S.A.
nesta. IND. TEXTIL JARITA S.A., nesta. IND .' ,TEXTIL'
JARlTA, nesta. IND. TEXTIL JARITA S.A., nesta. JORGE
SOUZA MENDES, Av. Mar. Deodoro, 437, nesta. LEO
POLDO ROSMICK, Rua 25 de Julho, 270, nesta. LEONIL
SECCO, Rua João Doubrawa, 100, nesta. OSORIO VOL
LES, AIC, Jar,ita S.A·., nesta. RENATO BENTO, Rua José
Teodoro Ribeiro, 4370, nesta. WALDEMAR BORCHARDT,
Ilha da Figueira, 3348, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar rezão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/ Jaraguá do Sul, 15 de Dezembro de 1983.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos
deTitulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

.,--�---;==========�====================�--=

Relõgios cristais. violões e artigos finos para
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
Fica na At�r,chai Deodoro, 364

"".'.'1"

\.:' l
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':V'tORRE'IO, DO POVO

[i" a jl ä ('I tI'1�'lf"l
fundado em 10jrnaioj1919. CGC 84.436.59_1 /OOOl-:C34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n." 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfic'o de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago" DRT-SC n.o-126j
80. Redação, Administra'ção é Publi�idade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira nf290"\ CX. PöstaP19 -
Fone 72·,0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF _' _

-Blumensu � Telefone: 23-0062.
Assinatura para Jaraguá do Sul: Cr$ 3.00Ó,Öü

-

Uutras cidades: ' ', Cr$ 3.500,00'
Número atrasado: '

.. ; . __ e-s' 150,00
('" Número avulso: Cr$ 100,00,
Representantes credenciados: Pereira 'de Souza '& Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicàçãõ S/C U?!a'.,e Pro-
pai Propaçanda.Representações Ltda. ,-
E�te jornal é associado a ADJORljSC e ABRAJORI�

Veíc:ulos·à �lcool
Del-Rey GL -, prata 1982'
fia t 147 L - branco 11�ß811Brasi I ia - branco . � " .

Veículos a gasolina
Del-Rey ouro - branco '. : .. 1982-
Corcel II van - branco � . . .. 1982
Corcel II Hobby - branco 19ßO
Corcel " LDO - branco 1979

/'

Corcel ! I_ L - branco : '1979-
Corcel II -ST - beoe :... 1978'
Belina II L - prata ..

' 1980'.
Belina II LDQ - branco 1'980
Volks/1300,- branco 1 •••••••••• 1979
Passat JS - beqe 1979,
Brasilia : amarela � •....

'

1'979
Fiat 147 L - marron '. 1988
Opala cupe - branco .. ,. ,. . . . . .. 1980
Opala 4 p. comodoro » beqe. .... 1976
Chevette - beqe ;........... '1974
Kornbi. " branco 1979

,

J=-4000 - beqe -. . . ..

'
.'. . . . . .. 1980

F-4000 - ocre r ••• '., ,1<28.1
_Veículos em, consiqnação ,

�HeHna II LOO - bran<:o .' ::: 1980'
Belina II LOO - beCie camp 1978
Corcel " - azul .'

'

.. : ,1980" �")

Corcel II L - verde met� .,. -. , ,'. '1978"
Core€! II GT -, vermelho 1978
Yamaha-DT-1'80 - preta _ 198�
f

Veículos em promoção

Brasilia�- vermelha .-.' 1973 .

Fiat 147 - marron 1978
Dodqe Polara - beqe � 1977

. C�ravcln - vermelho 1975

, VIAÇÃO, CANARINHO
TRANSPORTE URBAN.O, INTERURBANO, EXCURSOES

A "CalJarinhd' p�eocupa-se 'com a sua locomoç�0,

I' 'ç;oloeando à disposição moderní�simos ônibus" com

pessoal especializado, possibilitando uma -viagem
tranquila, rápida e segu'ra. .:

Programe,betn! Programe Canarinho;
o transporte càrinnoso.

'

- No dia 11 de dezembro de 1953 os
complementaristas do 'E.G. Abdon Bãtista
hoje Colégio Estaduãli recebiam os seu�
diploma�, tendo como paraninfo o sr. Ar
!ur Müller e homenagead�s o ,Inspetor A
leixo, Dellagiusfina, Diretora Francisca Pe
reira da

,

Silva, professoras Diva Kõerig
Garcià, Estéria Lenzi Fri,edrich, lone Ro.
drigues de Menezes, Ema Gadotti e o sr ..

'-auro Bra'ga, Os formandos: Bruno Beh-·
ling, Celso Medeiros, Freimundo Lewerenz
Ivenes Rodrigues, 'Jacob Rehl�r, Jorg�
Franc:o, Nélson f<litzke e Vanildo Pradi.
- Estava prÕgramado na r!Ja Abdoll

Batista, hoje Georg' Czérnie'Wic%, o encon
tro futebolístico eotre o C.A. Baependi,'
campeão jaraguaense e o C.A. Cartos Re.
naux, de Brusque, vencido pe,la último_ por

CONFIRA A HISTÓRIA .. �

. - - .
.

Vil ha}Loj-a do G'�arda-PÓ,

Barão de Itapocu : ,,_,

2xO, segun�o a imprensa, pel'a "�t�ação j
"extrema'mente faciosa de Wilson Silva,,'
roub,ou qualquer ehanee d� vitória do'C.A. ;

Baependi". Os quadros'- Baependi: Gaul-i
ke, Octacílio' e Rorú",dõ:,Walter.; Bâf1õq:üi-

- nho e Zéppi, Adolfo, Bastos" Cyrineu" Tu-
'

ríbio e Tarantc. C-e- Renaux: Mosimann, A- <!J
fonsinho (Ivo) e' Ivo (Tesoura I', Branco,
Bolognini e Piloio, Petrusky, 'Esnel', 'Octá-

'

vio, Aderbai -e' Tesoura (Afonsinho). Ren- 1(tr

,�da: Cr$'ll.020,00 (record em Jaraguá do

Sul).

' .. HÁ 38 ANOS

_ Tendo o então Tenente Leônidas
, , Cabral Herbster solicitado ao lnterventer

,federar no Es.tado de Sãnta Catarina, 11-
'cença de 60 dias' do cargo-de Prefeito, em
seu lugar era nomeado o sr. Remaclo O.
Seára, tendo este ,viajado _

à Capital,pára
tratar de assuntos relatives à administra
ção, especialmente com relação da dívida
flutual'!te de Jaraguá do Sul. '

- A 2 de dezembro realizavàin-se e-'

lelções prometidas 'para Senaderes e, o
que era importante, para Presidente. Aq\li
na terrinha estava na base do PSp e da
lJON ,brigar coritra o PRP, com xingamen
tos de parte a parte até que' a$ urnas fa
laram mais alto: Brederodes era o irreve
rente eomentader dos assuntos políticos e'
não deixava passar uma para dar a sua

barretada; Querem ve,r? ,,_ Pois é como
lhe digo,' cúmpadre Brederode: Mecê os

inqualiflc:óu, arr.umou os titulo, levou de
. autotnarve, pediu perdão de tudo e pre
meteu tanta coisa e ... - Traidores, traido- .

.res, � que eles são,' cumpadre Luiz! _ I a

despo,!s: _ainda deme aqueles chapinha a

marela e dobradinha .. : e quando . abrire,
as urnas' as nossa tava tudo verde ... _
Eles me pagam! Eles hão ,de ver! Isso não
,fica assim! _ Não ,adianta cumpadre, Bre- I

derode, aquela gente tem parte ces demo-
, nio, é como aquele home dos circo, bota-

'

, ro um' lenço no chapéo e quando foro tirá
, ti'1hli ijiji cuelho ... "

� Era um cçmunieado à' Praça: ,_
'."�oll1_!J_nico, à_ minha distinta freguezia e

amigos, que-nomeei ao Snr. Axel Boss ge
rente-técnico de minha fábrica de bebidas,
oqual nesta data assume as funcões deste
cargo. ass: Max Wilhelm, Jarag;á d,o Sul,
28/12/l94'5". -.

'

... HÁ 30 ANOS

... HÁ 20 ANOS
" .

- Compareciam: todo� os vereadores '

a uma das sessões eenvceadas pela Câma-
"

ra Municipal de Jaraguá do Sul. No expe
diente foram aprovados, OS seguintes: do
Vereâdor Alberto More�ti, por Retorcida,

,

para tapar pelo. menos' os buracos �io·
, rEts,' de milhares de crateras na'/Estr. Ri
beirão Grande dó Norte; d9, Vereador
Hans Gerhard, Mayer, por, Estrada' Itapo- ;

cu, projeto de lei dando a uma, das ruas

da cidade de Maximilhmo Hiend)'m�yer,
como homenagem póstuma a 'um, de seus

, filhos mais ilustres; do Vereador, Eugênio
Vidor Schmõckel, reql,lerimento -ae sr.

Pref�ito Municipal, soliCitando retificac
nas tabuletas indicativas da ,ponJe: Abdon
Batista, a coberta não mais existente, à

-, palavra --PEDRESTES para Pedestres; t{lndo
em vista que a palavril assim compromete
à cidilde e a administração' publica, prin
cipalmente porque em' Jaraguá do Sul si
tua-se grand_e _�ell'ro estudantil; ar�m de
passagem, obrigatória 'de grande, número �

de turistas, E a' placa, óbvio; foi re-ti-fi
ca-da .. :

... HÁ lD ANOS

Formavam-se Dulce Rau (Filoso-
fia, Ciências é Letras); ÁlvarQ Tanerede '::>
Oippold (Eng. Químicõ); idem, Gunther,
Boss; Donato Seidel (Agronomia) e Air-
'ton Fernando -Ramos, Ivo KoneJl, Mirian
Schmidt e Norberto Reech (Econófi1fa).

-

,
� RealizavéJ-se em Jaragu� do Sul o

1.° Encontro de Comissões 'de /Saúde no

Pavilhão Arf,ur Müller, no, Paiqu� - Agro
Pecuário "Ministro Joã,o_ Cleophas". Na/
sua fala o Secretário ,da -Saúde �isse entre

'�utréJS que "é ,preciso imunizar
"

as crian

ças contrâ Os m'ales e não garan,te a saúde.
através de vacinação. 12 ínunicípi�s garan
tiram o sucesso do EncontrlJ.
- Mahchete, de primeira " eáginal

"SC-32 + SC-SO = 3S_Km'.-- O Vale do

Itapocu necessita da ligação com a BR- ti
101. 5635 'Km. para aceferiilr,·o progresso
do 3.� Parque Industrial' do Estado". Era
a lut.a pelo asfaltamento...

'

,<"

earni-sas, éalças brancas e pretas; Pé1-
para indústrias, hot�is é supermercà-

onde voeê encoritra aventais, jalecos, maca,cões,
- letós de garçon e mais toda linha de unifO-ímes
.: dos. -

_

Rua P.adre Jaeobs, n.? 23 - Fone 22.8477 em 81umenau' e RU,éi::.,dq .Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 � em Joinville. .,'.:-- ..

'- ._----
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reio do Povo", cl 27min8.8,
em 4." Nílson Franz, da Ar

weg, com 27min18.9 e em

5.° Roqério Kuhn, com , ...

28min04.1, da Jaraguá Fa
bril. No feminino; novamen
te Cornélia Holzinqer foi a

campeã, com 31 min51.7,
competindo pela Kohlbach,
em 2.° Raquel do Nascimen
to, com 32min15.3 do Colé
gio Holanda M. Gonçalves,
em 3.° Rosirnéri do Nasci
mento, com 34m·in02.11 da
Met. João Wiest e em 4." e

5.° luqares, Dóris' Ronchi e

Clarice Kuhn, com tempo
de 35minlO e 37mi"" am

.

bas da Kohlbach.
Na prova mascu1ina, a

lém do terceiro lugar de Jai
me .Dellagiustina, ,

Alaércio
Pavanello ficou em 15.°, Al
fredo Rosa em 26." e José
Rosa em 40.0 lu'gar, todos

Dos quase quatrocentos : disputando pelo "Correio
inscritos, segur_pmente mais do Povo", que novamente

�e duzentos largaram e me- participou da maior prova
nos d� rnetads "cumprlram o de pedestrianismo do Nor-
percurso pré-estabelecido. te Gatarinense.
Na prova masculina, o gran- Herdlio André e Antônio
de vencedor, pelo' terceiro Fones, o primeiro e sequn-
ano .consecutivo, foi Herd- cio colocados, representa-
lia Herculano André, o To- rão Jaraguá do Sei, patroci- Oração ao WIE NÜRNBERG EVANGELISCH WURDE

rena, com 26min07 da Jara- nados pela Kohlbach e J. Fa- Espírito Santo Dürer und Hans Sachs verehrten.den Reformator

guá Fabril, em 2.0 Antônio bril, na 59a. Corrida lnter- Espírito Santo, vós que me Zur Freien Reichsstadt Nürnberq hatte Martin Luther

S.M: Fortes, da Kohlbach. nacional' de São Silvestre, na esclareceis tudo, que ilurni- stets eine desandere enoe Verbindunq. Am 14. März 1525
. nais todos os caminhos, pa- fand hier die entscheidende Schlussitzunq der Religionsges-

.com 27min17.3, em 3.0 Jal- noite do dia 31 de dezem- ra que eu atinja a felicidade. präce über die Einführung der Reformation statt, deren
me Dellagiustina, do "Cor. bro, em S. Paulo. ' Vós que me dás o dom divi-' Ergebnis der' Beschluss des Rates war; in Nürnberg .Gottes-

_-:- .,--'
no de perdoar e esquecer 'o .

dienst lind Kirchenwesen '!'lach dem lutherischen Verständ-
mal que me fazem, quero
neste curto diéloqo aqrade- nis des christlichen Glaubens zu gestalten. Das hatte zur

cer-vos por tudo e confir-' Folge, dass in sehr kurzer Zeit die heimliche 'Hauptstadt
mais uma 'vez que [amais

.

EIes Römischen Reiches Deutscher Natlon zu einer evanqe
quero separar-me de ti por' lischen Stadt wurde. Die Auswirkungen zeigten sich rasch
maiores que sejam as aten- . "-

cões materiais. Pelo contrá- im gesamten Reich. .

rio, quero tudo fazer em
' ..

Zu Luthérs Freunden gehörten der Ratsherr Willibald
prol da humanidade para Pirckheimer u,nd vor allem der Ratsschreiber Lazarus Spen-
que possa merecer a qlória' gles. Beide nahm der Ingolstädter Professor Dr. Eck in
perpétua na vossa compa-
nhia e na companhia de die gegen l.uther gerichtete päpstliche Bannbulle mit .aof.

meus irmãos. A pessoa de- Spengler muss' unter den Männern, denen die ,Einführung
v�rá faze: esta oracão 3 'der Reformation in Nürnberg am meisten zu verdanken
dias sequidos, sern dizer o .

pedido, dentro de 3 dias se-
.

rã a Icancada a orace. por
mais difícil que seja. Publi
car 'assim que receber,a qra
çá. Por qraças alcançadas.

í A.P.

Torena 'e Cornélia,
vencem Prova da'

Integ�ação
Foi concluída com real

brilhantismo, a VI Prova da
Integração do Vale de Ita

pocu,
.

sexta-feire última,
dia 9, no trajeto Guarami
rim�Ja_ra'guá do Sul. Ideali
zada pelo Prof. José Augus
to Caglioni, a Prova teve a'

promoção dos jornais "Cor-
-

reio do Povo" e "Gazeta de
Jaraguá", com o apoio da
DW1D/19a. UCRE;:__ Pro-
,grama Esporte pára Todos,
Secretaria de Educação,-Cul
tora, Esporte e Turismo de
Jaraqué do Sul; Secretarla
dE/- Cultura, Esporte e TUe
rlsmo de Santa Catarina e

colaboração .da Rádio Jara
guá, Viação Canarinho
Breithaupt. Kohlbach e Ja�
raguá Fabril, além da Rádio
Patrulha e professores de
educação física.

PELADÄ0/83 _ TERMINA Fabril 5x 1 S .. Judas, Reuni,
das 2xO Vidro Pieper, Vitó
ria OxW Moitas, Novo Hori
zonte 3x2 Vidro Walter Hil-'
Ie, Água Verde 5x7 Uniban
co e Vasco 3xl. Satélite.'
Destas equipes, Ia estão
classificadas Vasco, Moitas�
Satél ites, I nd. "Reunidas,
Fantmann, ficando a deci
são. da outra' vaga para este
sábado, entre Malwice e-Ja

ràguá Fabril.
DECISÃO DA SEGUNDO

NA - O Camp�onato da 2a.
.

Divisão da Liga Jaraguaense

� Com as partidas Cristo
Rei x Fluminense, Odia lrnó
veis x Papel Plast, Armalwee
x'Juventude e Zonta "B",«
Mariso', a partir das 14 hó
r�s de hoje, no Ag�opecuá
rro, válidas pele Chave "F"

,
'

sera encerrada a tase de
classificação .do Peladão,
começando as semifinais em
84. No sábado passado os

resultados foram Corín
thians 1 x2 Fantmann Mal
wice WxO _Oba-Oba, Jaraguá

de Futebol será decidido
domingo à tarde, dia 18,
entre Vila Lenzi e Grêmio
Garibeldl. Na primeira par
.tida decisiva, o Vila Lenzi

ganhou do Grêmio, 'em cs-.
ribaldi, por 2 a O, bastando
so-nente' um empate para fi
car com o título. Entre as

pirantes, o Vila Lenzi é tarn

QnlJ1 campeão, haja vista a

não presença da Jaraguá
Febr il, na primeira partida
decisiva.

.

EM CORUPÃ � Também
em Corupá," � Liga Corupa
ense realiza a decisão' do
Campeonato da �1 ei. DiVisão
de Amadores; entre D. Pe
dro l l- e XV de Novembro,
enquanto Misto do XV de
Novembro v;. Água Verde
·disputam o título do segun-
do turno. Em caso de vito
ria do Água Verde, esté se

r
á

. automaticamente carr»

peão, por haver conquista
do também o primeiro tur

no.
SCEt PARTICIPA ___: A Se

cretaria de Cultura, Espor
te e Turismo do Estado, a

través do Adjunto Udo Wag
ner, entregou' no final-de-se
mana passado, materiais es

portivos, troféus e meda
lhas para campeonatos e

provas disputados em Jara
guá do SU,I, Schroeder, Gua
ramirim e Corupá.
----_...._--'

;

.

Entre noMQßza4 portas poraqui.
Emlludoerfer éomérci:o· -

" �e Veiculas ltda�
.

Fon••: 72�&O. 72-0989, 72-0855

Deutsche Ecke
AUF LUTHERS SPUREN
f _

_'

5. - Der Ordensmann, der Priester, der Professor
Martin Luther hatte nicht nur 'im Beichstuhl, aber vor ai·
lern dort die nach seiner Ansicht vereerenden Folgen des
Ablasshpndels kennengelernt. Am Vorabend dez"Ablassfes
'C::,,'. der Wittenberger Schlosskirche. am 31 Oktober 1517,
.order ie er zu einer öffentlichen Disputation über den A·
oiass aut und hatte dafür 95 Thesen aufgestellt. Nach her
mömmlicher �kadc:;rnisc0er Sitte soll diese "Extreeusqabe
der Weltoeschichte an ienern Tag "kurz vor 12 Uhr mltta
qs." plekalpross an das Kirchenportal angeschlagen worden
sein. It .'

QUI z
Hier wird Luther nicht immer ganz érnst
genommen, doch beim Knobeln la.sst sich
einiges; lernen; Vergleichen Sie die Antworten:

FRAGE 5

D�s Her'zstück von Luthers Theologie (und damit auch
der Reformation) ist. die Rechtfertigungslehre. Was bedeu-
tet das schon wieder?,

.

ii 1 Das sind ali die Arqumente, mir denen sich Luther
rechtfertigte. '

.

'. .'

b ) Gott nimmt densündlqen Menschen an (d.h. er

"rechtfertiqt " ihn), wenn er alle Gebote erfüllt
.

und fromm ist.
c) Gott nimmt den sündiqen Menschen an, ohne ihrn.>:

seine quten oder bösen Taten vorzurechnen
d ) Die Menschen können tun, was sie wollen. 'Gott

rechtfer tiqt alles.

Antworten
FRAGE 5

a) Bei der Rechtfertiourrqslehre qeht es nicht um Lu-
ther, sondern um "Christus allein". .

.

b ) Nicht die quten Werke, sondern die Gnade Gottes
macht den Menschen qerecht.

c) Stimmt. Entscheidend ist der Glaube an Chrisrus.
d ) 'So lax ist Gott keinesweqs. .

-

ist, mit an erster Stelle genannt werden.
Zu den grössten Verehren des Reformators gehören

auch" Albrecht Dürer und Hans Sachs, der wegen seiner
dichterischen· Laienpredigten, etwa dem Lied von der "W!t

tenbergischen Nachtigall", sogar eine Rüge des Rates

erhielt. (Jürgen Maiwald)

AGORA EM JAR.AGUA
� Ç�íAica Df. Jorge Luís
'Camargo Inchauste
CIRURGIA GERAL
- PROCTOlOGIA (DOENÇAS DO INTESTI_

NO GROSSO)
-'- GASTROENTEROLOGIA

.

- LAPAROS,COP'A
Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. MaL Deo
'doro da Fonseca n.O 1.086, ao lado.da loja La Ca·

, sita - Fone 72-1907.
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I COMERCIAL FLORIANt
REVENDA E ASS'SnNCIA nCNICA autorizada dê

cale. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Svl • regilo.
Temos toda linha de máquinas de escrever

OLIVETTI, manual e elétricas.
Grande qúentldade de máquinas USADAS: OLiVETTI

e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.
,Oficina de máquinas de escritório em geral, e

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRIOS EM GERAL

Rua Venâncio da Silva Porto, 331 - Jaraguá do sul·se.

-,

RELOJOARIA AVEN·IDA

Presenteie com jóias e as mais finas
.

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

-MareChal e Getúlio Vargas

'.--------------------.------------------------

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

Calhas para todas as finalidades.
Faça-nos uma' visita. Estamos em

condições de atendê-los
.

eficientemente.
'

,

Rua 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
Rua Joinville, 1.016

'

Telefone: 72-UOl I

. A moda certa em roupas e calçados é com ó'

CINDEREL�, onde estão as melhores opçõer
para cada estação.

.

,CINOERELA

Veste bem. A moda certa, na
Gumercindo e na Getúlió Vargas.

Emplacamentos -:- Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório .; Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.
'

Av. Mal. O_odoro,557
(junto a firma EmmendOerfer)

Telefones: 72-0060, 7�"()327 e 72·0655

DESPACHANTE VICTOR

Quantas reminiscências se

riam apontadas! E, que sau

dade daqueles mestres: Ir
mão Mário, Irmão 'Evaristo,
Irmão Reinaldo, Prof. Her
mann Schulze, e tantos ou

tros. Me lembro ainda, da
quela memorével noite de 5
de dezembro no hoje demo
lido Salão Cristo Rei, quan
cio por duas vezes

.

fui cha

mado pará receber meda-_
lhas: uma por, em 8 anos

(primário e ginásio) não
haver faltado um dia sequer
às aulas, outra por jamais
haver sido reprovado nesses

8 anos, façanha que só eu e

o Heinz Bartel conseguimos.
No decorrer desses 8 anos,
muitos outros companheiros
de valor nos fizeram compa
nhia nos bancos escolares:
Hans Mayer (Nutzi), Arno
Henschel, Joachim H. W.

Joestinq (também Juiz de

Direito), Fritz Lorenz (de

ESCREVE O'>LEITOR
Timbó), Rainer A. Wieie"
golf Schünke e tantos
tros.
Nesta oportunidade, Q

manifester ao ilustre am
os meus cumprimentos
los 25 anos na direção
"Correio do Povo", bem
mo pelo natalício do
2/11. 25 anos de jornal
interior é façanha para

'

guém "botar defeito". DI
O porque consegui mant
minha "tribuna do S
por uns míseros 2 a

Mas, .para variar, conti
rabiscando rabiscando
niões na regional "Tri

i

dos Mrnérios", com s'
oui .em Rio Branco do
f�a coluna "TÖPICOS ... ",

Juntamente com o pr
.

te, remeto-lhe um exem

da mencionada "Tr;"
dos Minérios". Grato pell
tenção, deixo um cordi"

. braço. ass. Rubert Mayer.

"Rio Branco do Sul, Para
ná, 29 de Nov. de -1983.
Meu caro Eugênio' Victor

.

Schmöckel.
Na condição de assinante

e leitor do "Correio do Po

vo"; foi com surpresa e ale-

.gria que deparamos, na co

luna "Confira a História ... ",
com alusão aos ginasianos
de 1953, do nosso querido
Ginásio São Luiz" de tantas

recordações. ,

Os lustros decorridos já
haviam apagado inúmeros
nomes daqueles inesquecí
veis companheiros." Hoje, é
com agradável satisfação
que notamos que, daquela
turma sairam advogados,
contadöres, dentistas, enqe-

. nheiros, 'juizes de direito,
industriais e até prefeito.
Como seria bom reuní-Ios!

oBANCOTOTAL.

,
'

mBESC '�
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l2. Guaramirim encontra
se entre oS trinta munidpios

.

que serão beneficiados com

com, a construção de novas'
unidades sanitárias, com

recursos do Banco Alemão
para a Reconstrução-Kf'W,
conforme anunciou esta se

mana o secretário dá Saú
de, Vanildo 'Ozelerne.

13. A Secretaria de Segu
rança 'Pública deflagrou dia
.15, quinta-feira, estenden

�o-se até 15 de março, á
- "Operação Veraneio".' Uni
dades da Polícia -'-Militar,'
Polícia Civil e Detran atua-'.
rão em 58 dos principais
balneário,s .

catarinenses, dis
tribuídos por 22 municípios,
cobrindo, assim, todo C) fi
torai, empregando 1.800 ho
mens.

14. Continuam os traba
lhos de implantação da in
fra-estr-utura junto ao Con
junto ·Habi.tãCional da Co
hab, em irês Rios do Nor
te. As casas sofreram sensí
veis melhorias e hoje já são
habitáveis. Não se tem notí
cia de quando as casas' se
rão vendidas, mas é possí
vel que as vendas iniciem
nos primeiros meses de 84.
Oxalá seja verdade, pois a

gangorra se arrestj-a há vá
rios anos.

15. Senor' Abravanel, em
presário paulista mais co

nhecido por Sílvio.' Santos,
esteve há algum tempo em

São Francis-co do Sul, com

o objetivo de tentar com

prar o Forte Marechal Luz,
onde p,retendia instarar um

hotel de categoria interna
cional •. Entre,tanto, como o

forte é de- propriedade dó
Exéréi,o, não houve acerto;

Atualmente, o velho forte
serve de colônia de férias
para os militares.

Reserva. biolôgica:
levantamentos

, , .

contínuam.1. Já está llberedo-eo tréfeqo O novo tra ieto da Serra
de Jaraguá, que divisa com Pomerode, que eliminou a si
nuosldade da histórica estrada. A Construtora Hayaschi
continua trabalhando no local e já se o observa também

·

o balizamento e retificação de determinados trechos, até
.

as .proximidades da Gumz Irmãos, visando o futuro as

faltamento. Da�mesma forma, no alto da serra, a qruta
(santuário) está sendo erguida. .

.

'2. Os diretores lojistas' de cheques sem fundo. Diante
Jaraguá do Sul, reunidos 4a. deste fato, está 0havendo
feira, m-i'lnifestaram preo- contactos com gerentes de

cupação pelo fato do aumen �ancos, no sentido que se-

to dos chama�os "cheques lecionem melhor os elien-
frios":'que 'são pássádos no tes na abertura de contas

comércio, principalmente. e hajam com maior dgor na

Com o aumento' das vendas devolução do cheque
.

com

naste período pré:-natalino, insuficiência de fundos.
sobe também o némere de

.

3. O Serial-Centro de Treinamento de Jaraqué do Sul
.esté comunicando que as inscrições pàra os· cursos ope
racionais noturnos estão abertas até o dia 22 e de 16 de
janei.ro a 08 de. fevereiro. São inteiramenté areteltos e

qualquer informação poderá ser obtida lunto ao Centro
ou pelo fone 72-0722. .

4. O prefeito josé de A-
-

te Tamandaré. O convênio
guiar, de Guaramirim, assl- é da ordem de Cr$ 7.211
IJOU segunda-feira, dia 12, mil, sendo' que os recursos

em Florian6polis, convênio e as obras serão administra
com a Secretaria da -Educa- dos pela Prefeitut::a. Os tra

ção, pàra a .. reforma total balhos serão realizados du
do prédio dá' E.B. AI'miran-· ran? as férias.

5. O Rotary Club de Jaraguá do Sul- levantou o pro
b'cma dos ciclistas nas principais vias públicas.. da cida
de, que correm sério risco de vida, princlcalrnenre aqora

.. com a mudança do trânsito. Em ofício ao Prefeito Muni
cipal, o RC suqeriu, a título de experiência, que sejam
implantadas ciclovias em trechos de maior movimento e

periqo. ./.'
6. O

..
Programa Esporte

para Todos, da ' Secretaria
.de Cultura, Esporte e Turis
me do Estado, atingiu ano

pass/ado 8 municípios e nes

te ano, 58, sendo qúe para
1984, a previsão é cobrir
todo o Es.tado. Executado

A Comissão Municipal, do
Méio-Ambiente, integrada
por dez elementos da comu

nidade, tratou dias atrás
de aspectos ligados ao mu
nicípio, nessa. área. Tinha
se intenção de cortar as al
tas árvores defronte a Pre-

..
feitura Municipal, junto a

Praça .Ângelo Piazera, para
o plantio 'de novas, de ou

tras espécies. idéia essa a

bandonada,' já que- são de
grande resistência e não o

ferecem perigo eminente de "

-queda, o qu_e causaria, sem

dúviãas, problemas.
Quanto ao horto flores

tal, junto. aO. Parque Agro
pecuário, os canteiros estão

prontos e as prlmelres mu

das começam a ser semea

das,. possibllitando a
.

sua

distribuição, possivelmente
,em fevereiro ou março. E
no tocante a reserva Flores
tal e biológica do Pico do
Jaraguá, continuem os le
vantamentos, segundo. o pre-

fei to Vasel, da: suá

'ção, principais ess

cursos, d'água, pássar
nimais, visando a d
ção, futuramente, con
rea de preservação
nente.
Acrescentou o ma

rio-mor do município
na semana passada
oram

,
em Jaraguá do

Técnicos do Geipot, é
indo os estudos para'
gulamentação dos se

de táxi, bem como o

[emento dá sinalizaç
zona central, nas ruas
ainda, não dispõe des
viço, Informou ainda
sinaleiras na esquina
grançles .' ruas, desat'
devido a alteração do
viano. com a lmplaní
de mão única, serão l

feridas para a rua 'Rei,
Rau, substituindo a si
ra solitária atual. Esse
balho será realizado n

cio do próximo ano.

PREFEITURA DA CESTÕES AOS COI.ABORADORES

pela Prefeitura, En�r
Conservas Roja;'festa i

til, com a participaçã
papai noel que . distri
balas e-outras gulosei
além da apresentação
palhaços e integrante
mundo encantado do
animal da "televisão e

estórias em_quadri�ho
Outra informação de

.rejnlrlm, dá conta de

j{estão Formadas as e�
,comissões, para orga
ção e realização da E

ção lndustrlal, Comere

Agrícola de Guaram�rim
Expô Guaramirim/84,
vai de 28 de abril' a 1!

- maio. Todas as lidera
comunitárias participam,
Na coordenação está ..

(,
presário Sérgio Luiz do
Ie e uma comitiva deve
vistar-se em breve co",

gO\lern�dor Esperidião
min, busc�mdo apoio f
ceiro e logístico para a

. lização da Exposição.

A Prefeitura Municipal de
Guarernirirri' distribuiu 4a.

feira, a todos os

.

funcioná
rios vinculados a adminis
tração pública municipal,
as, cestas de natal, acompa
nhadas dos cestões de ali
mentos, com vinte quilos
de mantimentos diversos,
tais como arroz, açúcar, tri
'go, azeite, talharim, marga
rina e fubá. Segundo o pre
feito José de Aguiar, a mu

nicipalidade -distribuiu os

cestões pois desta forma a

tinge toda a família do fun
cionárlo, ao contrário do

--.que ocorreria" caso' promo
vesse uma confraternização
de final-de-ano, Sem ne

nhum alcance social. Acres
centou' o prefeito já te-r co

locado em dla a folha de
paqemento .. de "novembro' e o

abono de natal, equivalente
a um vencimento mensal.

..

Na tarde deste sábado, a

partir das 14h30, no Giná
sio. de Esportes "Prefeito
Rodolfo Jahn", patrocinada

pelas UCREs; e�te projeto;
em Jaraguá do Sul, é vito
rioso, tanto é que o Projeto
Minerva, há algumas sema

nas atrás, divulgóu o tl:'aba
lho aqui realizado, para to

do o Brasil, através do sis
tema de radiodifusio.

.

7. Na edição anterior, nesta coluna. dlvulqamos que
cios cr$ 842.105.746,78 arrecadados em ICM no municí
PiO de Jaraguá do Sul, em novembro, Cr$ 168.801.518,34
iriam aos cofres 'municipais: A informação foi errônea..-·
Na verdade o município deve receber, ou já recebeu, cer

ca de Cr$ 116 milhões, calculado pelo índice de partici
pação no retorno do ICM; Fica o esclarecimento e a cor-

reção.. '

8. Jaraguá do, Sul recebeu _' CEDEC, da. Secretaria da
cheques na importância de Justiça, para reconstrução
Cr$ 442 mil e Cr$ 1.943mil, dos estragos tausadös pe-
respectivamente, da Comis- las cheias do meio do ano,
são Estadual de Defesa CiVil nas áreas periféricas.

. 9. O_Banco Central informou que o expedient� dos
bancos nap sofrera quereuer alteração no natal. Por cair
num domirrqo, o natal não impedirá que os bancos aten
d�m ao. público até as 16 horas da séxta-feira, dia 23.
':Aas, na sexta seQumte, di<! 3D, os bancos só funcionarão
Ir)t�rn�l1'),enJe para o", fechamento de seus balânços semes
.t�als, fecha.?os para o público. Assim, as áqências bancá
;nas fec;harao no próximo dia 29 para só reabrirem ao

público no. dia 2 d_e janeiro..
.

"

10.'0 �xpediente. do co

:mércio neste sábado, vataté'
;as 18 horas, sem fechar pa
'ra o almoço. Na pr6xima se-_

mana, de ·19 a 23 de dá
.- zembro, ininterruptamente,

16_ A municipalidade ja
raguaense confi rmou seu i n
teresse. em -Iocar a' parte

. restante do galpão da Rede
Ferroviária Federal, na Av,
Getúlio Vargas. Da mesma

formá, outras três salas, no
primeiro andar da "estação-.
nova", serão locadas e de
verão servir para o Ärquiv�
e Museu Hístórico Munici
pal. O Qalpão será remode-'
lado e dele' pOclerão usu

frui·r tanto o peder público
como a iniciati,va privada'
para promoções que visem
o bem comunitário. Este a

núncio, transmitido pelo.
secretário Balduíno Raulinö
foi recebido com entusias
mo...

os estabelecimentos atende
rão ao público até as 21h e

no sábado, dia 24;,até as 13 '

horas. De 27 a 30, o horá-,
rio será normal.

-LEILÃO E BAZA.R RENDEM Cr$ 13 MILHOES

O lote de mercadorias doadas peia Receita Federál,
,com mais de três mil' itens, foi leiloado no sábado,-na
AABB,' e a sobra vendida na segunda-feirá, no bazar

organizado pelas entidades filantrópicas" nas dependêf1'
(;jas do ,antigo Supermerca:do Grubba. Segundo a dir�
tora da, FERJ, Carla Schreiner, ,que efetivamente foi
uma das que mais trabalhou para a cessão, pela Re

ceita, das mercadorias, o produto c;lo leilão e do bazar
superou ,a casa dos- Cr$ 13 milhões, valor este qtJe st

.
rá rateado entre a FERJ, Ação Social, Associação"
das Flores':, APAE, Pronav e I:scola Jaraguér, ,

"
11. O deputado Roland Dornbusch apelou, na Assem-

b!ela, ao Governador do �stad9, para que tome providên
·clas urgentes para a construçao de uma sequnda' ponte

·

ne centro de JaraQuá do Sul, p<lra se evitár que ,ocorra
·

u�. desastr�! já que a 'atua'l se el')contra em estado, pre-'
,cano. Octactllo Pedro Ramos associou-se às manifestações
de Dornbusch e in.formou que �xistem projetos prontos
rl)gS qlJe ainda "'preçi.samos sensi,bilizar o Governador dó

· Estado para a lJr'qente necessidade da Sua construção" ..

17. Os colégios da rede
pública oficial de ensino fa
rá no período de 19 � 23 de
dezémbro, as matríc�las no

vas de 2.0 grau,
.

segundo o

que estabelece o cronogra
ma de matrícu,las.
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