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JARAGUÁ, DO SUl. CIDADE SfMBOLO DA FAMILIA" JOURQAN.

Uma tomada aérea de Jaragua do � ui. Foto Victor e reprodução F. Loss.

senberg que governoú até

19111 segu i ndo-se-d he Hen
rique Piazera, até 1920;
Leopoldo Janssen, até maio
de 1924; Artur Müllerl até

, 1925; João Doubrewa, até
, 192,6 el finalmente, o genro
,

destel Artur Müller ..:._ fun-
dador do "Correio do Po

VO"I até 1929.
Justo, portanto, sejam

os Intendentes nominades
, q-uando da passagem do
108.0 ano de fundação,
com as merecidas homena

gens da gente jaraguaense
que no ano em curso fes

teja fambém o 50,0 ànó de

emancipação política.
E justa a r�petição, a ..

baixo, de todos os adminis
tradores do município que
ler, Ver. João Lúcio da Cos-

\
ta, Roland O. Dornbusch,
Ver. Loreno Marcatto, Vic-

, tor Bauer, Ver. Octacílio P.
Ramos, Hans Gerhard Ma ..

yer, Vice-Prefeito Eugênio
Victor Schmöckel, Eugênia
Strebe, 'Vice-Prefeito Sigolf
Schünke, Ver. José Alberta
KlitzKe e Durval Vasel, a

tualmente no exercício do

o aniversário de Jaraguá do Sul
"\Pavimentaçãoeabrigos

������I���������' no2··se���e,',

o,
dia 25 de julho pas� novo munlcíplo, em 22 de po q Iqu

- .
"

,

"

sou, por lei, a ser julho de 1898 era Jaragua'
r ua er razao assumr- Dentre as prioridades des- ante a rélutância dos ex-fe-

ram a chefia do executivo te segundo semestre da ed- b' I
'

a data da fundação anexada à Joinville, por or- té di tl
' renos em serem sepu tados

de 'J'aragua'. Num
a e os nossos las, a par Ir. ministração munlclpel J·ara.� naquele local, como era de-

11'1 dem do governo, pondo fim de 8 de abri I de 1934' J""-
, I v-

guaense, conforme o Chefe se]o de membros da 'd' lre·
longínquo ano de à pendenga. sé Bauer, Waldemar 'Grub-

18'76; subia numa das mar- A 'partir daí, como Dis- b L Id A G
do Executivo, estão o cal- "teria da Associação' Naclo-

gens do rlo ltepocu, o Ce'I'.
a, eopo o ugusto e-

çamento da R. Exp. AntÔniô nal dos Veteranos 'da FES
trito, teve como' adminis- rent Leônidas Cabral Her

Emílio Carlos Jourdan pa- tradores, o primeiro, Max bster, Remaclo Otevlano Carlos Ferreira (continuas -:- Seção 'Regional de Jara-

ra proferir à' primeira co-. Schubert no -dizer de Frei Seara, Joaquim Plezera, Ve.. ção) até a rua João Plani- guá do Sul. Assim, a Pra-

munidade jaraçuaense, in. Aurélio, por nomeação, por reador Carlos Rutzen, Lu- nscheck e: desta, 'ligando feitura reservará uma qua-

tegrantes de sua cOniiti-qa Joinville, depois Victor Ro- ciano Demarchi. Artur Mül.
com' a Venênclo da Silva dra" pera o sepultamento
Porto, ao lado da Weg .• D� dos ex-combatentes que as·

mesma forme será pavimen'.. sim desejarem e,' como ho
tada a paralelepípedos a 2. mênag�m', já ficou. definida
Padre Alberto Jacobs até a a (!dificaçã6 de 0m marco

altura da rua Onélla. Horst." na Praça do Expedlcionérlo,
Outra obra - estai porém, {embrsndo- a participação
mais demorada - será ii dos pracinhas, jaragúaenses
pavimentação da rua João durante a 2a. Guerra Mün-

Januérlo Ayroso, no Jara- 'dlal.
'

guá Esquerdo.
. l ABRIGOS

Outra prioridade é a cons- A marq0ise' im�pl�rftád'a
trução -do novo Cemitério defronte 'a Estação' Rodovlé
Municipal, em Três Rios do ',ria, em, fibra de vidro,' está
Norte, aonde falta a terra- pronta e' O 'passo seguinte
plenagem complementar, as� será. a recuperação de to-
sim como a abertura da das esdependênclas do pré-
rua de acesso, que está sen- dio, E dentro dos próximos,
do projetada pelo setor de 40 dias, conforme ' O.' Va�
planejamento da Prefeitura: 'sei" a municipàlidade iniciá
De ,acordo com o prefeito a' implantação, no centro
-Durval Vasel, é possível que 'da cidade,.' de' abrigos<'em
o mesmo entre em atividaJ 2l pontos de ônibus.' Tais
des em 1985, assim que to� ,abrigos serêo 13m: flbravde
dos os trabalhos estiverem vidro também, em módu:los
concluídos. ' idênticos aos existentes ',ém
Quanto a construção 'do Curitiba e, para tanto, se-

Pantheão dos sx-Precinhas] rão investidos Cr$ 18' mi-
o projeto caiu por terra, "Ihões.

' .

,;,

As atrações dos 1-08 anos
A programação dos 108 Ponte '�da Ilha' da Figueiral

anos está se desenvolvendo 20h, êncerraménto, no Sesi
',1. r. '.

'" I ,.!'

com sucesso. A programa- dp 2.0 Encontro, de Arte em

ção para esta terça-feirai Porcelana 'e 22h,' encerra-
dia �4, p:evê ' pa.ra as 9h, mento da Àmo,stra. N,a ,qy;n-
continueçäo da Feira de Ar- ta-feira, 17h, inauguração
te e Artesanato e reinício "da Ponte do Jªr�guá Es-
da Amostra Agropecuária; querdo e 20h, retretá no

19 horas, início das finais coreto, com,« a,.-,ßän<lta, 'Mu-
dos Campeonatos Cltadlnos nicipal e Bandinha Aurora
de Fut. ,de Salão Adulto, Na s,extã"-feira, 9h, inauguta:
Juvenil Ei Infantil; 20h, no ,ção (:fas' -rampas de vÔo �Ii.
Sesi, apresentaçãol com' eri-, '\�vre Ei 1ibêrtura cio CampJo.
traçla franca, do, Conjunto nato Catarinense de VÔo p-
de Sandolins de S. Paulo e, vre; 19h, partidas finéis
às 23h, no Baependi, eqm" dos, Campeonatos Adulto
o 4a. Rede,nção, o baile ofi- Juvenil e Infantil de Fúte�
cia� 'de �niversário e con- bol de ,Salã� e �s 19h�0,
curso ramha dos estudan. iníCio do' 3,° Torneio de Bo-
tes., Amanhã, ,dia 25, fér,ia�;' 'Ião ."C1dade·;d� Jaraguá";� O '

do municipal, 9h reabe_rtu-: rést'ant� ,da ; pr09rama�ão
ra da Amostra e desfile cí-' será des'envolvido 'no sába·
vico-esportivo pela Mal Deo-, do e domingo. /'
doro, 11 h inaugura�ão da

' , , '.' "�o. -"

..

de 60 trabalhadores, des
quais 54 pretos e 6 bran-

I' COSi palavras ,de suá .cren

ça na terra que pisava: "Ra·
pazes, aqui eu quero fundar
uma grande usina \ -de 'sçö-
car. Esta terra será de gran"
de futuro para o Brasil". '

Em 1877, a colônia rece

bia a visita do gov. Tauney.
Em 188Ö, a Municipalida

de de Parati, hoje, ,Araqua
ri, elogiava Jourdan como
êolonizadot..
I Três anos depois (1883)
Jourdan pedia ao governo
a revogação do decreto de"
17 de abri I, que mandava
anexar Jaraguá à Joinville,
Apesar dos movimentos

pró-Parati ou prÓ-Joinvi.lle,
,ou ainda nem a um nem a

outro, mas o de formar um

cargo.
Curioso notar que nos

50 anos de emancipação fo
ram 2Q-os que estiveram à
frente do Executivo, embo
ra alguns exercessem por
mais de uma vez o cargo.
Por ocasião, da passagem
do 108.0• ano de fundação
de Jaraguá do Sul, a home·
nagern é; 0' rec,onhecimento
do povo do- Município.

A' direção

,
.

Leia, no suplement.o destá edição, noticiário sobre a Amostra Agropecuária, a re

lação dos expositores e 'a.Ordem do desfile cívico-esportivo desta quarta-feira,
dia 25, na Marechal Deodoro. Esta edição: 30 páginas.
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Ao eememerarmes com a comunidade jaraguhllse os cento e oito anos de
,

fundação da cidade, estamos duplamente felizes, pois iniciamos a

'colocação no mercado da, nova geração de veíéúlos de alto padrão da

Volkswagen: o SAN T A N A

Reunindo a sobr:iedade, a economia, o fino aeabamente e o conforto do

SAN T A N A', a Volkswagen oferece seu carro de luxo ,ein três versões

com diferentes tipos de acabamento, em duas e quatro portas,

com motor 1.8: o CS, CG e o CD, a versão mais requintada.

Venha êcnheeer em nossa loja o veíc ulo mais· moderno e completo do

mercado' automobilístico braslleire.. Afi nal, ele foi feito para você.

», :'o;_• ..};..:
.... \-{

'.
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,
CONJUNTO DE FLAUTAS

NUMe promoção da SCAR,
d Conjun,to .

de Flautas da
Escola de Música Villa-Lo
bos, de Joinville, tem apre
sentação mercade em Jara
guê do 'Sul pare o dia 17
de agosto, ,às 20h, na tgre
ja !:vangélita Luterana. Den
tre as integrantes do Con
junto está a Profs: Vânia
Pinho, diretora da Escola de
Músicä da SCAR.
feSTA DAS FLORES -

Será de 14 a 18 de novem

bro, no Agropecuário, a

Festa das Flores, promôção
do. Círculo de Orquidófilos
de Jaraguá do Sul, 'em co

laboração com a Prefeitura
e Secet. Para patrono, está
sendo convidado o -eonhecl
do orqutdöftlo, Corrrenda.
dor Alvim Seidel, de Coru
pá.

CASÓRIO CHie - Foi no
sábado, às 18h, o eregante
casamerito da farmacêutica
blequfmlce Roseli ,Maria
Dams, filha de: Ralf (Ma·,
ria) Dams, com David Co':.
rela, filho de Domingos
(Luiza) Correta, na . Capela
N-.. Sra. das Graças, na Bar
ra do R. Cerro. A recépçäo
aconteceu no Restaurante
ftajara; Parabéns!

BERÇARIOjMATERNAI. -
Está nascendo em Jaraguá,
o Berçário é Maternal Bem.
me-qúer, para crianças de
O a 4atlOs incompletos, na
rua Emrlio Stein, para pe
dodo integral, meio e cur
tos per(odos. A equipe téc
nica é formada pela psicó
loga 'Suzana Ampessan, pe
.Ia pedagoga Birgit Zin e pe
,Jas colaboradoras Norma
Schmidt e Silvana Miss
feldt.

Gente & Informações

Prefeito Durval Vasel e esposa Maria' Luiza, durante re

cente encontro social. Ele, ,:,lhis, o grande anfitrião dos
festejos dos 108 anos d. fundação da cidade;
.... .

.

tau dia 23 de julho, 35 a

nos de feliz vida conjugal,
o querido casal Amadeu e

Alayde Silva Mahfud, ele
serventuário da justiça apo
sentado e pessea muito re·

lacíoneda na Cidade. Ao
casal-aniversariante, os cum

primentos da coluna.

NOVO JUIZ - Assume
dia 1.0."de setembro as fun

ções de Juiz de Direito da
·la. Vara da Comarca de

Jaraguá- do Sul, o Dr. José
Guilherme de Souza, que o

cupará a vaga do Dr. Ha
milton Plínio Alves, remo

vido pere Baln ........Camboriú.
O novo magistrado vem de
Timbó e já esteve visitando
t\ cidade e o F6rum.
DANIElE - Com 3kg 100

nasceu dia 17 de julho, no

Hospital Jaraguá, a pequena
Daniele Cristine, filha de
Antônio Carlos, (Marcí OI:
ga Mascarenha,s) de Olivei
ra. Daqui,' seguem .os cum

primentos ao irmãozinho
Willian Robert, aos pais, a

vós e bisavós.

.

GEN T E - Comemo
rou suas bodas de prata,
sábado, o cesal Heinz Ei
',Gertrud Bublitz. e Nasceu
.dia 10, , o garotão Felipe,
filho de Durval e Cleonice
Fritzke Marcatto. Parabéns!

. I
e A Casa da Amizade reu- ,

niu-se na última semana, na

residência da Sra. Gillian
Hermann. e A propósito,
ela (a casa) mantêm uma

barraca, no Agropecuário;
para arrecadar fundos ao

Natal da Criança Pobre...
Trocou idade die 19, o Ra
fael, filho do casal amigo
Prof. Jaime e Bertilde Gon
çalves de Jesus.

SANTANA - Pilotando
um flamante Santana, o

mais recente lançamento da
Volkswagen, o empresário
da área de transportes AI�
fredo Leithold, adquirido
na Menegotti Veículos, que
mantem em exposição O no

vo carro, beleza pura. E
também o empresário Ade
mar Frederico Duwe cir
cula com um Gol GT 1.8,.
uma tetéia de veículo.

'

COLUNA DE CORUpA - t

Quem recebeu muitos cum

primentos pelo aniversário
DR. JOÄO VIEIRA - Mem. recente, foi o amigo Walde-

bro da Academia' Cetari- mar Borges. Felicidades! e

nense de Letras e juiz de

�i:or
de e-s 81 mil a renda

direito aposentado, visitou doada a Ação .Social de Co-

a nossa redação o Dr. João rupá, fruto da promoção
Alfredo Medeiros Vieira, dançante realizada pelo Mu·

por sinal, pai do promotor .

slcal Band, de Parey Pro-

.de justiça substituto da co.: moções. e Dia 20fl,O, Baile
marca de Jaraguá do Sul, das Debutantes de Corupá,
Dr. Humberto, Scharf Viei� no Salão Paroquial, com o

re, que está de mudança Grupo Reflexo, de Curitiba. �

para Capinzal. O escritor, e Um1abraço ao 'Edegar �a-
.

que confessou apreciar bas- fli, da Farmécíe Mafli, ao
tante e nosso jornal, del- lado da rodoviária, pelo es-
xou-nos dois livros de sua merado etendlrnentc, que
autoria. tem suscitado muitos elo

gios. e Da coluna,' um to

que ao Joel, o compoente
gerente do Besc de Corupá.
e Dia 28, sábado, Baile, dos
Motoristas, na Sociedade
Atiradores, com o Grupo
Musical Elite. e A loja de
Lo-Ia Confecções' está jóia.
Visite-a! e Neste dia 24;
apresentação de duas peças
teatrais no Salão Paroquial,
promoção do Grupo S. Je

. sé e do Coléqio Teresa Ra ..

mos. (Heinz W. Parey).'

apresentação do Conjunto
de Bandoline de, São Paulo,
no Sesi, você é persença
esperada no Baependi, no

baile de aniversário de Ja

raguá do Sul e escolha da
rainha des estudantes e do

cinquentenário do munlcí
pio e da comarca. Seis. jo
vens concorerão: Eliane
Lanznaster (A. Batista), Né
dia Rosângela Behrendt (S.
Luís ), Marlene Leier (Divi-'
na Providência), MarisetEt
Santos Silvano (R. Dorn
busch), Silvana Schmitz (H.
Gonçalves)

.

e Regina San
dra Rodrigues (H. �orges).
A música será do Grupo
Musical 4a. Redenção.

DA CAIXA - Assumiu á '

gerência da Caixa Econöml- '

Ca Federal, dia 16 passado, .

c Sr. Cezar: Luit -"ojikovs� •
ki, vindo de Caçador em'
substituição a Maria 'Regi
na, transferida para a Agên
tia .de Itajar. O novo _geren
te Já' exerceu atividades ha
agência local, anos passa
dos.

OS MAHFUD - Comple-

�,-'------------------------------------------�-------------��------------------,

,
NIVER - Trocou idade

sábado, em Joinvil'le, o ga-,
. ratinho Ricardo, filho de.
Nélson e Marise Liane Mars
chall Schulze e amanhã, die
25,. a Rafaela completa a4

nos, filha de Altair Augusto
e . Marly Marlene Gonçalves
Pieper. Ambos comemoram

três aninhos. . Os aconteci
mentos estão, sendo come

merados.
BAILE DE ANIVERSÁRIO

...,- Nesta terça-feira, após a

C U R TAS -_ Está em
. cartaz no Cine Jaraguá, des- .

ta terça até quinta-feira, "2
.

Loucos com Sorte", corn .

Terence Hill e Bud Spencer.
e No Beira Rio, assumiu o

cargo de diretor .de sauna
AchiIes da Silva e de patri
mônio Luiz Alberto Opper
mann. e Do Beira, ainda, a

informação da colocação de .

.

50 títulos de sócio-especial
e da completa remodelaçâo

e pintura do parquinho. e

Esteve de .aniversário dia
18, a Sra. Kátia, esposa do
premotor Dr. Humberto Vi
eira. e Verdadeiro sucesso
a festa junina da Associa
ção dos Moradores .do B.
Vila Nova, dia 14 passado.
Bairro unido, vence unido.

108 ANOS - A progra
mação dos 108 anos da cl
dade vem sendo bastante
prestigiada,- desde sexta-f�i�.
ra à noite. No Sesi, term i-

.

na dia 25 a exposição de

pintura em porcelana da
Profa. Vera, assim como a

Feira de Arte e Artesanato
e a Amost-ra Agropecuá'ri'a.
O povo está gostando!

Grande promoção de rélógios Technos a

CrS 35.000,00 ou Cl'$ 9.100,00 menuis -na

Releioaria Avenida;
Jóias e Reldgios

Marechal D"eodoro, 431, e Getúli.o Vargas, 9

Que a cada ano possamós comemorer o seu aniversário como censeqüência de um esforço
comum para o progresso de todos nós, São os votoe da

Parab'éns Jaraguá d� Sul no seu 108 aniversário

I

JAHAGUA' :FABRll S. A. etseus Postos de Vendas
. "

' --, .� .

..------�----------,��-�-.-.------------�'
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Jarl,ua 110 Sul _.;.. Se"".n. CI, 24 • 27 d. julho d. 1,984

'Câmara de Vereadores de

Jaraquá
----�--------------�--------�--�--------��----

do Sul·

I'

"

; -

Somos parte ativa da grandeza de Jaraguá do Sul e

disto temos orgulho, pois
partlelpamcs do seu'extraordinário

desenvolvimento, com a mesma vibração
daqueles que por primeiro aqui chegaram' e fincaram

as estacas do progresso.
Oaí a nossa' alegria, também, pelos

108 ançs de fúndação de Jaraguá do Sul,
data em �ue é' de justiça manifestar

,gratidão aos 'que lhe impelem �o progresso,
ao labor e à ordem.

Neste 2S de julho, ainda, queremos homenagear
àqueles que com o seu trabalho, coragem e

sacrifício, produzem o produto da

'terrà, para sustento e benefício do homem.

E da mesma forma aos heróis do volante,' transportadores
de nossos produtos agrícolas e industriais,

e aos motoristas de um modo geral,
',congratulamo-nos pela passagem do dia dest,inâdo a essas

duas tão laboriosas' classes.

Parabéns, Jaraguá do Sul! Parabéns, Agrkuitores!
Parabéns, Motoristas! Parabéns, Comunidade

Jaraguaense que faz, a "Grandeza pelo Trabalho" da

nossa Cidade, e do nosso Município.

"

!' _',

"

Jaraguá do Sul-Se, 25 de Julho de '1984

- -,',

JOS� GI,�BERT9 MENEL
-

Presidente da Câmara de Vereadores
/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES
Aniversariam hoje: 3a. feir.
Sr. Harry Buchmann
Laurite Nagel,
Sr. Curt Kuchenbecker, no

Rio de Janeiro
Gerda ·Töwe
lolanda Anadeto
Anadir Vicente Caetano
Sra. Carim, esposa de _

Nélson Pietruzza
Gilmar César Planinschecke
Dia 25 cle Julho
Sra. Alice, esposa de Álva.
ro Dippold em S. F. do Sul
Sr. Oswaldo Otto Reimer
Sr. Suenon Mafra Pinto, em
Flcrianöpol is
Sra. Ingrid Neitzel Rengel
Cristina Schroeder
-Cerlos Alberto Gomes
Sra. Dirce Henn
Sr. Anecleto Rozze
Srta. Sônia Regina Les-
cowicz

.

Dia 26· de julho
Sr. Ângelo Torinell]
Carlos Moacir Chiodi�i
Valdemiro Anaeleto
Olga Machado
Eraldo Doubrawa
Sra. Karim, esposa do Gr.
Rodolfo Hufenuessler
Sra. -Anita Pí�cóli
Fabiane, filha de Lauro e
Esmeralda Vegin,;
Líziene Stavis
Dia 27 de julho
Sra. Elida Bauer
Sr. Celso Perln
Sr. Humberto Rublni
Luzia Nicolini
Sra. Doracy Corrêa
Sr. Alvino Modro
Ivete Panstein

..

Adolar Egert
Sr. Carlos Zenke
Antônio Meurer
Sra. Glacilda H. Schramm'
Mariane Wolkmann

Fernando �ey de Souza

.

Fernando Mey dé Souza,
Jaraguaense de nascimento
filho do nosso benquisto dr:
Luiz de Souza e d .. Paula
Mey, residente há longos a
nos no Rio de Janeiro, na

madrugada de 1,3 do cor

rente, aos 38 anos foi ful
minado por uma' parada
c<!rd(aca, deixando viúva a

esposa e 3 filhos. O seu se

pultamento deu-se no mes
mo dia, às 16h, para o Ce
mitério São João Batiste -

Botafogo, no RJ. A nossa
retina guardou a imagem a·

-

le�re do Fernando, quando
participou no Clube Atléti
co Baependi, da.s bodas qe
ouro de seus tios Gesa Ro�
dolfo Fischer. e d:, Olga Mey,'
faz algum tempo. ·Irmana.
dos na dor, apresentamos a

. família do querido Fi:lrnan.
do, � d. 'Paula, ao dr. Luiz
e demais familiares, 'as ex

pressões de' nosso imenso
'pesar ..

NASfIMENT.OS
Dia 17 de junho
Michael Jackson, filho de
Daniel (Llzéte) Kluge
Dia 24 de junho .

Adri.ano, filho de Silcero (I· -

sabei) Ross.
Di. 27 de junho
Caroline, filha de Sydney
(Elza) Tages da Silva
Di. 02 de julho .

Maikon Roger, filho de Ju ..

cemar (Dalila) K. Demace
no.

�. Di. 03 de julho
.

Alexandra, filha de. Ivo .[A
lice) Welk
Dia Q5 de julho
Thaise Aparecida, filha de
Genésio (Benvlnda ) Gadotti
Dia 07 de julho "

Edson, filho de Nagirb (An
gelina) Martins
Dia 08. de julho
Edson, 'filho de João (Elza)
Lorencetti
Dia 09 de· julho
Alexandre, filho de .Adelir
(Evenilde ) Hanemann
Patrícia, filha de Osmar
(Luiza) Silva
Dia 10 de julho
Daniel, filho de Anézio {Se
lete ) Detz,
PriscilJa,

.

filha de Valentin
(Celi) Trevlsanl -

Gerson, filhode Renato (EI�
frida) Krüger
Felipe, f. de Durval (Cleonl
ce) Marcatto
Dia 11 de julho
Mariana Fernandes, filha de
Sergio (Antoninha] Urio
Jeferson, filho de João (Ma
risa) Moreira
Juliana, filha de Armando

- (Valdina) Cipriariâ
Claudio, filho de Valmiro
(Leonilda) Wosniak
Dia 12 de julho
Danielle, filha de· AntÓnio
(Marcy) Oliveira.
Dia 13 .de julho
Roger, f. de Edelmir (Mar
kte) Ehlke
Daiane, filha de Herts (Mar
Ii'si) Berndt

Ja.ckson, filho de Isaldino
(Leonora) Forlin
Daniel, filho de Gilson (De
ni) Rateke
Jhonis, filho de Ronaldo
(Diolinda) Munari
Raul, filho de Reno (Edi
te) Butzke
Dia 14 de julho
Pablita, f. de Antônio (Jà
nete) Martini

FALECIMENTOS

Dia 09 de julho
Fcrtunato Danna, 54 a.
Dia 13 de julho'
Ewaldo Rudolf, 61 ªnos
Dia 14 de julho

'

Arthur GLiilherme O. Hoff".
mann, 80 anos
Di'a 15 de julho
Erica Müler Bütt!;1�n, 37 a.

Proclamas de Casamento
ÃI;I,rea Mütter Grubba, Oficial do Registro Civil ao

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Bràsil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os .seguintes: .

-

Edital 13.7�6 de 11-.07.1984
Dário Orews e Janira Apare
cida. Pedri. Ele, - brasileiro,
solteiro, bancário, nascido,
em Jaraguá do Sul, neste

Estado, ,domiçiliádo e resl
dente na Rua José Teódoro
Ribeiro, 2478, em . Ilha da
Figue-ira, neste distrito, fi
lho de Otto Drews e de
Wàlli FroehlTch Drews. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jaraguá do
Sul, néste Estado, domici
liada 'e residente na Rua
José Emmendoerfer, 704,
nesta cidade, filha de Ala- Edital 13.1301 de 16.07.1984
rico Pedri e de .Jendire Val- Cópia recebida do Cartório
canela Pedri. de Guaramirim, nl Estado.
Edital 13.797 de 11.07.1984 Geraldo Vieira'e Angela Ma-

.

Carlos RobertQ_ Rodrigues e
"

ria da Silva. Ele,. brasileiro,
.

Rosalí Maria Campestrini solteiro,
. operário, natural

Ele, brasileiro, solteiro, 501-. de Massaranduba, neste Es:

dador, natural de Otàcilio : tado, 'domiciliado e restden
Costa, nesta Estado, "dom.i-

"

te na Rua Alberto Jacobs,
ciliado e, residente ns Rua 470, nesta cidade, filho de
Padre Alberto Jâcob, 183, Gerôneiö Vieira é de 'Elvira
nes(a cidade, filho de Elídio Feiler. EJa,-brasileita, soltei-
Rodrigúes e de Norma Tei- 're, 'operária, nátural de Ja· '

xeira Rodrigues. Ela, brasi- inville, neste Estado, dom i-

leire, solteira, operária, na- clliada e· residente
.

na !'tua

tural de Rio dos Cedros, n/
Estado, domicilieda e resl
dente na Rua Padre Alber
to Jacob, 183, nesta cidade, .

filha de Dino "Campestrlni
e de Gema Campest·rini.
Edital 13.798de 11.07.1984
Junior' Cesar Petry e Rosa
ne da Silva. Ele, brasileiro,
'solteiro, operário, natural

'. de Herval O'Oeste, neste Es�
�ado, domiciliado é residen·
te na Rua Acre, 66, nesta.'
cidade, filho de Achyles E
milio Petry e de Evalina Te
resinha Petry. Éla brasilei
rã, solteira;, auxili�r

-

de
-

es·

critório, natural de Jaraguá
do SOul, neste Estado� domi
ciliada e residente na Rua
Acre, 66, nesta cidade, filha
de Arnoldo Saturnino da
Silva e de Renilda KölJer
da Silva ..
Edital 13.799 de 12.07.1984
Alfredo Zilsdorff e Gati Ei.
chstaedt. Ele, brasileiro, sol-

, teiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta-'
do, domiciliádo e residente
em Rio Cêrro II, neste dis
trito" filho de Alfonso Zils
dórff e de Linda Ziehlsdorff ..
Elä, brasileira, solteira., do
lar, natural de pomerode,
ne�te Estado, do lar, domi
ciliada e residente em Rio
Cêrro. II, neste distrito fi·
lha de Raymundo Eichs'tae
dt e de Gerdi Eichstaed't.
Edita113.800 de 13.07.1984
Nélcio Carlini e Maria Apa�

recida Ochner. Eie, brasllei
ro, solteiro, operário, natu

ral de Jaraguá do Sul, do- ;

miciliado e· residente na R..
Bertha Weege, 114, nesta

cidade, filho de Marcelino
Carlln! e de Adélia Toni.
Cerllni, Ela, brasileira, di·'
vorciada, do lar, natural de .

Rodeio, neste Estado, dcml
ciliada e residente na Rua
Bertha Weege, 114, nesta

cidade, filha de José Och
ner e de Ventile Maria. Och
ner.

Ediçio Fes·(iva 'dos 108· anos

Vitor Bramorski, 185, em
Guaramirim, _neste Estado,
filha de Amantino Calixte .

da Silva e de Donzilia de
Souza dá Silve.
Edital 13.802 de 16.7.,1984
Alcir Krutzsch e Landi Kru.
tzsch. Ele, brasileiro, soltel
ro, lavrador, natural de Ja

raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

.

'Três Ries. do Norte, neste

distrito, -filho de Alfredo
_ Krutzsch e de L.oni Schwarz
Krutzsch. Ela, brasileira s�l
teira, costureira, natural de-,
Jaraguá do Sul, neste Esta

do, domiciliada e residente
em .Três Rios do Norte, n/
distrito, filha de- Erwin Kru
tzsch e de Elia Kohls Kru
tzsch.

Edital 13.803 de 17,07.1984
José Culos Gascho e I rad
Gessner. Ele, brasileiro, sol

telro, mecânico, natural de

Jaraguá do Sul, neste Esta-'

do, domiciliado e residente
em Garibaldi, neste· dlstri
to, filho de Conredo Gas
cho e de Elisabete Mueller
Gascho. Ela, brasileira, sol.
teira, operária, natural de

, Jaraguá do S�I, neste Esta

do; domiciliada e residente
, na Rua Róberto. Ziemann,
394, nesta' cidade,. filha de
Bruno Gessner e de Elvira
Sjöberg Gessner.

+
Nota de Agradecimento
A família enlutada de

Evaldo Rudolf
consternada agradece parentes, amigos, aos que

enviaram coroas, flores, cartões e a todos que o acom·

panharam à últi-ma morada.'
Em especiàl agradece ao Dr. Edson Carlos Scllulz,

a Irmã Mar-iana e ao Hospital São José e aos que par·
ticiparam dia 20, na Igreja Matriz São Sebastião, da
missa de 7.0 dia, em sufrágio da sua alma.

Evaldo Rudolf
Na tarde de 13, de ju.lho,

outra pessóa muito benquis
ta foi-se desta vida (errenal,
deixando magoados pa ren-

'

tes e amigos pela perda ir

reparável. Depois dei'alguma
moléstia insidiosa,

.

morreu

na tarde da última sexta

feira, o Sr. Evaldo Rudolf,
aos 61 anos de idade, já
em gozo de uma merecida
aposentadoria. O ilustre ex·

tinto deixa viúva d. Gení,
filhos, . filh3,' genro, duas,
noras e dois netos. O seu

enterro verificou'-se sábado
passado, às 14h30, para o

Cemitério' Municipal. Ao
bom amigo Evaldo, de quem'
guardamos boas lembran
ças, que descanse em paz.
Aos familiares enlutados,. os
pê�ames deste jornal.

,

Vendo Fusca
Luxo, O quilÓmetro, a . álcool.

Tratar pelo fone 72-0247 coni Lucila.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J.raguá do Sul - Sem.ana d. 24 .. 27 de julho d. 1984 CORREIO DO POVO, EdiS.o Festiva doi 108 anos

.
, , , , , , � , ,� � , , , , ..

� I

! Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul l
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: '

'A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - Administração Durval :
: Vasel - neste dia em que se reçlstram três 'eventos: do mais alto significa. :

. : do, saúda a todos os munícipes pelo transcurso de mais um ano de funda- :.
I I
I çêo. Cumprimenta os bravos homens do campo pela data a eles conseqra- I
I I

: da, o "Dia do Colono" e presta também a sua homenagem aos transporta- :
I' dores das riquezas, Os "Motoristas".

.

I
I. I

. : Decorridos 108 anos desde a fundação, Jaraguá do Sul, através do :
:

.

Executivo Municipal, manifesta o seu reconhecimento a todos que, de forma :
I I

� direta ou indireta, participaram e par ticipam com o seu trabalho, dedica. :
: ção e perseverança do engrandecimento desta Comuna. :
: São 108 anos de lutas. Lutas daqueles que aqui nasceram e aqui· :
: chegaram, cujos resultados estão espelhados na grandeza de Jaraguá do Sul, :
I i.
I com reflexos em todo o Estaclo de Sa rita Catarina e também no Brasil, gra. ;
I ,

: ças ao espírito criativo ,e dinâmico da gente jaraguaense que, sem dúvida, :
: dignifica o dístico "Grandeza pelo Trabalho" do seu' Brasão e da sua Bandei· :
: ra.

; " _ :
: Ja'raguá do Sul' não pode parar. Por ,isso, conclamamos a todos pa- :
: ra 'unidos, prosseguirem nesta trajetória desenvolvlmentlste que eleveu o :
: conceito do município; -colocando-o numa posição admirével. honrosa e de :.
I . ,.

: ergulho para todos que nele habitam.
-

:
: . Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1984; :
I I
I I •

: . OURVAL VASEl Prefei'to Municipal :
I ,
I I
I _
I �
""

" , , , , , " ,', , , �,�.-, .'-, .. , , , � , '

o progresso de J(!raguá do Sul -é realizado·

pela fibra, coragem e capacidade' do
I

povo [araqueense, a quem

registramos os nossos calorosos cumprimentos
pelos 108 anos de fundação,
que se comemoram neste 25 de julho.
Parabéns! Comercial Floriani

I _

Dalcelis
INO� E COMIERCIO DE MALHAS LtOA.

Rua Carlos Blank, n.O 229 - Fone 72-0581

Parabéns1

Que a passagem do 108.° aniversário de fundação
de Jar-agúá do -S""I represente o início

de uma nova etapa no desenvolvimento econômlco,
social e cultural de toda a comunidade.

Revenda e Assistência Técnica Autorizada Sharp

Rua Venâncio da Silva- Porto, 353 'Fone 72-1492

Jaraguá do Sul - SC.

Que as comemorações consagradas neste dia a Jaraguá do Sul, ao Colono e ao Motorista,

possam revestir-se do mols
'

alto reconhecimento ao desempenho de seu papei

no contexto social, político e econômico da Nação:
Associamo-nos às homenagens' que lhes são prestadas" desejando que as esperanças de melhores

dias estejam num porvir bem próximo.
.

Construtora Hawa Ltda.
.
_....: Rua João, Planinscheck, 353 _.. Jaraguá dÓ Sul _;_ SC.
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CORREIO DO POVO

""Adata
.

êié'25�-de'-' julho'
nas regiões de colonizações'
-alemã assinala comemo.

rações que lembram o pon-:
to de chegada dos prl
melros- ,imigr�ntes"·itlemães·'
no Rio Grande do Sul (An.
kunft der ersten Deutschen
Einwanderer in Rio Grande
do Sul - 25-VII.1824) e o

. dia consàgrado"aoii.c.Colono,
o agricultor que trabalhan
do de sol-a-sol, esforçado,
rnêos calejadas,!! dotado
de uma vontade férrea de
trabalhar e progredir.

Nesta área cetarlnense
ainda hoje o lavrador con

. tinua o seu trabalho de fe
-cundar a terra, dela tirano
do produtos pare o susten
to dos operários que traba
lham nas muitas fábricas
espalhadas no município ou

edjacêncies.
Walter F. Piazza classifi

cou Jaraguá do Sul come
uma forma diferente de o
cupação da terra. No ano

passado lembramos e desta-.
cernes o seu trabalho.

Eis que, agora, nosso ca

ro Adolfo Bernardo Schnei
der comparéce com uma
nova obra - Povoamento
- Imigração - Coloniza
ção / A Fundação de Blu-'
menau e de Joinvifle - que
nos foi presenteada pelo
empresário Eggon João da
Silva.

Dele tomamos o título
deste artigo e transcreve
mos as suas oportunas ob
servações - "A História,
como ciência, pode ser ir
mã da Justiça, COmo real
mente é, mas ela não é ce

ga. Independente disto: es

te livro é um prato mals
cu menos apimentado".

Falava do nordeste. Então
voltá-se para nós: "No Sul,
porém, a contar do Paraná,
a mistura foi mais entre
povos de pele clara, lnician-

A nova estratégia, no povoamento" �::f�;:-!��-!:��r'���r:�:
, '_ dessem sobreviver em um

do Brasil
,'i

'.'" ..mb.�ente estéril no setor
c�tural. Quando estava NO

..-...lNT.E;R.ESSE.DA.N.AÇ.ÃQ,.. que
esses esquemas FOSSEM
ABSORVIDOS, mediante w

ma inteligente INTERPENE
TRAÇÃO NACiONALISTA
eRASILEIRA, que seria con

.

-·seguiäâ"·--fãeirme'nte,�MON.
TANDO UM ESQUEMA ES
COLAR SUPERIOR. Não te

ria resultado, aqui no Sul,
esse violento vazio cultural
e que apenas agora, depois
de quase um século; está
sendo preenchido. Perde
mos ambos, com essa vio
lenta nacionalização, a que
se procedeu: nós, os brasi
leiros descendentes de ale

"mães, mas perdeu muito
mais, A NAÇÃO BRASIL!:I
RA.
O que é

.

profundamente
lamentável.

.ro l,ús9.! ,q!JªlJc:lo. ,���.!:�_,y��:,
/IE português, deixe que
lhe diga, general, nunca foi

.

homem' de fastios, em m-a.

téria de amores". É sexual.

__
do .c:pm a vinde dos 41000
'casais açoritas pera Santa
Catarina e o Rio Grande do
Sul, no decorrer do. século
XVIII e continuando depois
com a vinda dos alemães
'lj °a "subsequente fundação
de São Leopoldo ( 1824),
São Pedro de Alcantara ( 18-
29), Blumenau (1850), Jo
inviHe (1851), Brusque( 18-
60), São Bento do Sul (18-
73), Jaraguá do Sul (1876)
e centenas de outros nú
cleos colonlals, que hoje
receberam a denominação
de Agrovilas, todas criadas
no Sul do Brasil pelos AL.E
MÃES e a contar de 1874
também pelos ITALIANOS.
Estes vieram em número 10
vezes maior. Resultando
dessa colonlzeção por, ele
mentos eminentemente bran
cos um tipo sulino diferen
te.

E voltando a tecer com

parações entre o Brasil e

os Estados Unidos: o povo
bràsileiro, assim por

: alto,
já no séclJJo passado, quan-.
do foram fundadas .

aqui
Blumenau e Joinville, era

completamente diferente do
pOVo norte-emerlceno. Ape
nas um exemplo: lá não ha
via caboclos. O inglês, o a

lemão 'e o francês, princl
pais colonizadores, brancos
daquela nação, jamais . se
misturaram racialmente
(nem de outra forma) co

mo. o índio rrorte-êmerlca
no. Nem por acaso, A re

pulsa era recíproca. Lá. se
manifestou, em sua forma
mais brutal, o CHOQUE RA·
CIAL, tão discutido -tam
bém dur-ante a vigência do

'

TERCEIRO REICH.
A rnulataçem, lá, tarn

,bém er.a, raríssima. Talvez

acontecesse uma ou outra
vez no Sul, onde também
havia fazendas' enormes,
com numerosa população o

perária, constifuída exclu
sivamente de pretos. Não
vamos esquecer, que desde
o Descobrimento da Améri
ca vieram cerca de 60 mi
filões de pretos para a A
mérica. Se .para o Brasil
vieram entre 'seis e sete

milhões, para onde foram
os restantes cinqüenta e

poucos mllhões ê Lá, nos

,Estados Unidos, a mulata
era considerada FRUTA ES
TRANHA. Talvez tenha in
fluido nessa mentalidade
isolacionista racial a pre
sença, desde a independên
cia das "treze" colonias e

, em postos chave, dos "qua
kers", dos PURITANOS, do
ramo' "Caxias" do Prores
tantismo.
Ouando e passemos ago

ra para o Brasil, o que vi-

gorava aquí, desde o' pri
meiro momento e que vigo
ra ainda nos dies atuais, é
a mentalidade lusitana, mi

lenar, de gente, segundo os

dizeres de ABELARDO RO
MERO, "fez do povo portu
guês o povo mais . misclqe
nado da Europa". Essa ten
dência inata do português,
de topar toda e qualquer
parada e que eu gostaria
de definir em meu Jatim
de' protestante: "Nachts
sind alle Katzen grau". (De
noite, todas as gatas são
cinzentas).

HENRIQUE PONGETTI fez
uma tentativa para expli
car, embora injetando uma

boa dose de bom humor,
pela Revista "O CRUZEIRO"
ao General Degaufle, essa

tendência inata ao brasllei-

mente um avestruz". Embo
ra também .-

aquí,�"Pongeff,
não acertou em cheio no

alvõ. Deveria ter escrito:
"

... em matéria de amores
e também de cores ... ". A- ,

gora, a comparação com o

avestruz foi espetacular,
pois este come até caco de
vidro: BASTA SER COLORI-
DO...

.

Devemos lembrar ainda,
que o Brasíl, não somente
no período COLONIAL, mas

também ainda no período
IMPERIAL, que foi até 1889
era um país violentamente
escravocrata, pois fomos os

últimos a libertar os escra

vos e que, principalmente
por este motivo, desde Dom
João VI foram tomadas pro
vidências, VISANDO O ISO
LAMENTO DO ELEMENTO
ALEMÃO, detalhe este, que
estava previsto inclusive no

Decreto-Real de 1820.
'É verdade, que dessa 'po

lític,a de povoamento, que
foi' a OFICIALr resultaram
aquí no Sul, os chamados
QUISTOS RACIAIS, mas

que, ao meu ver,. não eram

raciais, mas antes culturais,
folclóricos e lingpsticos,
mas

,

ao mesmo tempe
.

de
produtividade de Um feitio
até então desconhecida no

Brasil, verdadeiras Ieee
motivas, 'do progresso. Tão
combatidos na quarta e na

quinta década do século em

curso, desde então já se

'houve uma e outra voz, em

surdina, que lamenta a des
truição impiedosa dessas es

truturas culturais montadas

FABRIL INTEGRA O COTEX
O Catex- Catarinense Têxtil
de Exportação Ltda, um dos
primeiros consórcios do
Brasil a adquirir personell
dade jurídica transferman
do-se numa comercial ex

portadora, inaugurou dies
passados um "show-roorn"
e seu escritório, em Blu
menau. Na mesma ocãsião,
houve assinatura de convê
nio peio qual o Cebrae re

passará cerca de Cr$ 60
milhões ao Catex, e a Se
cretaria da Indústria e Co
mercro mais Cr$ 10 mi

lhões, que sornados à parti
cipação dos empresários,
constitui o orçamento do
Cotex, que é integrado por
Malhas Nerlsl, Lumiére, lra
cerna Acolchoados Altem

burg,'
.

Fran Lui, Dudallna,
Jaraguá Fabril, Peamar Ma

lhas, Arteca Malhas, Cristi

na, Malhas Thiemann e Ma
fisa.

NOSSAS SINCERAS HOMENAGENS: AO COLONO PELA SUA EXPRESSIVA

CONTRIBUIÇÃO AO PROGRESSO DE NOSA TERRA;

AO MOTORISTA AUTJ:NTICO CONDUTOR DE NOSSAS RIQUEZAS, E

AOS MUNfCIPES JARAGUAENSES TRADUTORES DO NOSSO

DESENVOLVIMENTO PELA PASSAGEM DOS 108 ANOS DE FUNDAÇÃO DE

JARAGUÄ DO SUL.

I' .)'----�----------------------------------------------------------------------,
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-----.-. - ' ..--- HISTÖRtAS -, DE UM RIO.

Revendo velhos arquivos biografia nesta narração, a-

deparamos com um valioso té sua morte no dia 25 de
material que nos forneceu' março de 1959.
Militão Augusto, homem Pode-se dizer que alcan-
simples, sapateiro _de pro- çou os noventa anos, lúcida
fissão,' mas que tinha por até o último minuto, por-
hábito anotar passeçens COn que morreu subltarnerjte,
tadas por sua )"el11a mãee deixando 4 filhos, ou me

dos que viverõ!l1 com elá,.· .lhor, três filhos e uma fi-
eo redor dos -primórdios do lha, apenas um casado, óti-
Estabelecimento Jaraguá, ma esposa e a mais adorá-
do Cél. E:mílio 'Carlos Jour- vel mãe do- mundo, porque
dan.' foi minha própria mãe.
Militão Augusto colabo-. Era miudinha, adorável,

rau durante muito tempo no muito simpática,' tinha um
"Correio do Povo", que só sorriso especial para cada
foi íntertötí1p-ido com sua um ... enfim, foi uma ex-

morte. Queria ele reunlreto- traordinária mulher.
das as lembranças em um Nunca teve um inimigo
livro que seria lançado por em toda a sua vida, sabia
ocesrao do centenário de agradar e não sabia ofen
Jaraguá do Sul. Não alcan- der a ninguém.
çou o seu desejo de editar Era analfabeta' e, no en-

um livro, onde deixaria pa- tanto, falava. perfeltemente
ra a posteridade um rico devido à convivência com

material para a história de pessoas cultas, em suma; .

Jaraguá. foi simplesmente extraordi-
.

Em homenagem ao Mili- nária.
tão Augl/stõ'e ao '108.o ano

.

Duas coisas lhe agrada-
de fundá'ção e 50 'de eman- vem conversar com velhos
cipação política, damos' a- amigos e andar de canoa
ba ixo- perte de urna longa .sobre as águas do Itapocú,
narração: _o· _ ambas para recordar os ve-

"A maior parte desta nar- lhos tempos. Récordar é vi-
ração é formada de reta- ver, é alimentar a alma, é
lhos da história da colonl- fortalecer o espírito para
zação de Jaraguá, contadas

.

enfrentar o futuro ..

por uma mulher que, des- Histórias de um rio é a

de a idade de sete' anos á-
.

segunda história de Jaraguá
compan.hou o desenrolar de que em nada afeta a primei-
todos os acontecimentos ra, escrita por mãos de mes-

que ela própria viu e ou- tre, porque as que conto
viu de outras pessoas de retalhos que não constam
sua reteção, principalmente dos arquivos munlclpels.
de seu pai que muito cola- Uma segunda história para
borou para a colonização fortalecer a primeira, bas-
da hoje próspera cidade de tendo ,olhar-se para as con-

Jaraguá do Sul. dições topográficas, para
A sua biografia é sim- dali. tirar-se a conclusão de

pies: nasceu na freguesia como era a luta contra a

de Barra Velha, no dia 15 selva, tendo somente urn
de junho de 1.869, filha . difícil rio como única via
mais velha; daí se conclu- de comunicação, durante a-

inda que fqJ mirriâda, so- proximadamente 20 anos e,
mente enquanto foi a'única depois mais uns 10 por via
da família. Com á'''idade de terrestre, muito precário,
6 anos, já cdmpartilhava até a passagem de uma li-
com sua mãe nos delicados nha ferroviária,' com suce-

cuidados com seus irmãozi- dendes que nem podiam ca-

nhos. Com sete anos já aju- ber numa crônica histórica.
dava seu pai, ocesrao em Assim uma segunda histó-
que soube em Barra Velha ria poderia completar algu-
que uma nova colônia iria mas lacunas, deixadas em

ser aberta, muito longe, lá branco pela primeira, mor-

no alto Itapocu. O resto, é mente no início da funda-
claro, que a sua própria ção. (Fev/1974).

• CORREIO DO ,POVO Edição Fati.va doi J08 anos

Nossa· meta- não é quantidade, e sim qu alidade.
Trabalhamos pera o Agricultor; como ele para nós- de mãos dedas,
juntos ajudamos a ·engrandecer nossa cidade.

. Parabéns Jaraguá do Sul.
,

• 10',"

Metalúrgic� Leitzke Ltda.
Torneagem, frezagem e usinagem, reformas, fábrica de peças para maqu'inas
industriais, cilindros para secar: arroz e caracóis, ventiladores e

exaustores, trituradores.
.

Jaraguá do SülFone: 72.0526Rua Joinville, 2287 Santa Catarina

O·E 1\)\.,",0\
,. ?oS

c: O 0\'" .

Stt.\.'1�. '

.'

. .

Janssen & Cía, Ltda,
Ex·Alfredo D. Janssen

Fábrica d. calhas, baldes e formas, funilaria, .e loja de .brinquedos,
louças, cristais, inox, aluminio e flores.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.034 - Fone: 72·0054. -.- Jaraguá do Sul se .

Persianas Perflex Ltda,
Persianas horizontais e verticais, vidros. temperados, box para banheiros, divisões
toldos, portas sanfonadas, luminosos, serralheria em alumínio e acabamento' em

gesso. - Rua Joinville, 1839 - Fone: (0�73)72.099� - Jaraguá do Sul - SC.

r'-

Numa perfeita integração de esforços de toda uma comunidade, saudamos o

Motorista e o Colono peta passagem de seu dia, como ao Po�o Jaráguaense que

comemora o 108.0 aniversário de .fundaçãc··da sua cidade.

Elevamos nossa saudação a6 município pela grandeza em que agora

se encontra, pelo trabalho, fé e dinernismo '

de sua comunidade. Salve os 108 '
.

anos de fundação de Jaraguá do Sul e o nosso estímulo e confiança
aos' motoristas e colonos pela passagem,do' seu dia.

Carroçarias
·HC·'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n.O 1;479 -'- Fone 72·1743 - JaragiJá do' Sul - SC;'

Congratulando-se ao júbilo da população pela passagem de mais um aniversário de

fundação da. cidade, cumprimentamos igualmente ao agricultor e ao motorista,

nesta data tão significativa para todos nós.

. Agência Cosmos de Viagens Ltda ..

Não pare no tempo; .viaje! _ç:�nheça o Brasil e o Mundo pela ,A��NCIA COSMO,S: Passagens
aéreas, rodoviárias, marítimas, programas especiais de férias e cruzeiros martttmes.

Rua Antonio Tobias, 50 � 1.0 andar - Fones: 72·0520 e 72-1709 - Telex 047.4.230ACVL·BR

Jaraguá do Sul - se - Embratur 02714..()Q-42.2

.

- ._ ,- .. '-
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'INGD I(RAUSE TÉCNICO CONTÁBIL.
. , ;'

Abertura de firmas. -,,"Eláboraç�o de contrato"
social. _ Alteração contretual,

Encerrernento e/ou transformação.
Assistência fiscal, contábil e trabalhista.

Serviços de assessorla na área admini,strativa, flnanceira .

e comercial para pequenas e

médias empresas.,
.

"

Rua Dc:malclo Gehring, 120 - Fone 72-0808 - Jguá. do SUl

Para todas as eeasrees

.
as melhores suges,tões para presentes estão na JOALHE·
RIA A PEROLA, que realçam o seu requinte e' bom gas·
to. Peças de joalheria. decoração, objetos em prata, crls
tal e porcelana e muito mais na PEROLA. Em anexo, a

öTICA MODERNA.
-." :-_,' -

Joalheria ,A Pérola
,

ÓTICA MODERNA

Rua Reinaldo Ra�, ;289 _ Fon'ei' 72-1823

Escandinavia a neva opção. Copenhaqem com 30% de

desconto, na tarifa ponto a ponto. Consulte o seu agen-
te de .viagem ou a

.'

.

,'.'.MS.
.

Stif,f'IJ'if'M'MNMRDI.
- NÓRDICA REPRESENTAÇÕES_

Rua Padre Jacc>-bs, n.O 23 _ Fone 22-8477 _ Blumenau

I'
II

Instaladora Elétrica
C () N T r Ltd 8.

",

Rua' Gußherme Weeae, In' • fane: '12-8181
Jaraguá do Sul- S. C'atariDa '

,.....
. \�.

CONFIRA A HISTÔRIA.u

�

ÇOES DO "FRONT" ITALIA. previsão do JOCAPI.
NO", prestes a sair, conta

- O raciónam�nto não se as coisas como eram e que,
restringia 'apenas' à carne e somente na Itália é que os

ao açúcar: . O.: "Correio do Expedicionários' eram rear

Povo" na - ediçãó n�o 12,31, mados, em- pleno campo d.e
de 8 de j.ulho de_ 19441,' jus•. batalha, com sofisticado ar.

tificava uma-edição de 4 pá. Imamente bélico americano.
ginas. "Devido o racioJi'a•.

._
mente . da energia elétrica,
que sómente. pode'mos. u_;;ar
das 22 horas em diante as

.

7 horas da' manhã, restrln- Uni importante een-
gimos'o número de páginas trato era assinado entre a
de nosso jornal nes�a edi-.

. ção, do que pedimos des.
Prefeitura' Municipal de Ja.

culpas aos nesses assinan- raguá d� Sul e o Minis.tério

tes". 'Pôr isso nóssos reda-
da Agricultura. Era gente

tores viraram coruJ·as. .trabalhand� por Jaraguá.
Por ocasião. da assinatura

..:.:... Por Falta de dinheiro' do contrato, éstavam pre
para comprar mercadorias sentes ao ato o Governador'

.

no estrangeir�. das que não Irineu Born'hausen, o Minis.
poss,uíamos; em vista' de re- tro João 'Cleophas, . o Pre
duzido número de indés- feito Artur Müller e o dr.
trlas no país, o Brasil pra. Antonio Carlos Konder' Reis.
tkava com . os EE.UU.' uma O que

-

está
.

aí veio daquela
forte corrente de COí1trato's

"

época� Depoh. deles, ressai,
de "Lend� and Lease", prati. vadas as melhorias, ·NUNCA - Morria a 1'.0 de Julho
cado hoje também- nas re- mais se acrescentou .. nada. segunda.feir'a -. às 13: 15h

f�ções .comerciais brasileiras Apenas usufruiram... AI· o. Presidente da Argentina.,
e até pelo BNH'.

. Segundo guém tem alguma coisa a Juan Domingos Pe'rón, ten-
um

.

relatório
.

apresentado objetar? do sua esposa Estela Marti.
pelo presidente 'Roosevelt' nez de Perón, assumido o

ao 'Congresso nerte-emerlea«. _ O Brasil era desclassl- posto de primeira ri,anda •

no, a A.mér.ica Latina se a�. ficado da Copa do Mundo.. tá'ria daqllele país. No ato
. mava �Iolentamel'!te atraves Castilho Pinto- lamentava a

.

pedia tanto aos seguidores
do Sistema de Empréstimo atitude do árbitro sumamen quanto aos adversários que'
e Arrendamento que até 1.° te parcial: "Fomos derreta- a ajudassem a. concluir a

de março de 1944 chegava dos, mas ,caimos como a.,á- obra iniciada pelo seu espO'
a 135.858.000 dólares, 85%. guia ferida de morte .ern so, "Pelo bem de uma pá.
do total em material béll- meio...... ao vôo'altaneiro .ee- tria. tranquila, livre e sebe-
ee, dos quais 2.13 desse to. me 'o. leão mertalmente" a- rana" ... Sabe.se que náda
tal transportado pa�a o Bra. tacado pelas costas quando dísse aconteceu com a espe-
sil, a saber: Armas e muni- no fragor da batalha". Que sa do último caudilho do

ções -:_ 23.260.000 déla- sirva para mais profunda. continénte americano. Este
res: AVloes, e peças - 53(. mente firmar nosso prepé- Ia .e'm pouco tempo foi de- -

924.000 dolares; Tanques e sito e a nossa 'convicção de: pos,ta e amargou um -tem
Veículos m�torizados -37. que em 1958 conquistare-' pãO., na prisão, de que se

082.000 dolares e Veículos mos de maneira lnsefismá- livrou faz pou,e:'o tempo.
aquáticos - 758.000 dóla. vel a tão �obicada e tão Foi à. Espanha e retornoú
res. Assim mesmo acumu- fa�osa Taca Jule's Rimet". para acertar um aê'ordo
lamos um formidável "su- E não deu' outra dentro da com e Presidente Alfonsin.·
peráyit" de divisas que de-

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

..,...;-.....",,;...oi------�---,---- ....
pois da guerra esbanjamos,

" <

;:rT:ra:�:t��je;o:h:;a::;' FO'TO, LOSS
,lentamente à situação de pe
núria dos dias de hoje. La·
mentável! E as armas se·

riam realmente moCle'r-nas?"
,Nosso querido Capitão Piso,.
ke, em seu livro"ANOTA-

'HÁ 40 ANOS

'" HÁ 20 ANOS

HÃ 30 ANOS

- Mas era o mesmo "in
distrutív,el" J. de Castilho
Pinto que abordava "Os Pre

ços e sua Disparidade", dl
zendo que' "muito papel e

muita tinta já se tem gasto
.,bordando o problema dos

preços, altas de custo, en

fim, ,da carestia de vida".
E termina: "Seria. muito
bom se a SUNAB, que se·

gundo ouvimós dizer, já tem

representante em Jaraguá,
averiguasse bem essa ques
tão da disparidade de pre
ç-os, e, se fosse o C8S0, e

para "0 bem dos consumido
res, passasse pra .clma o pei
xe, deixando o pirão por
baixo".

.,'.
HÃ 10 ANOS

O"melhor som da·praça: Gradiente - Sony ......

National - Polyvox - Philco _ .CCE.
.. '0' endereço Gerto ,do: ;som. é:

. Mal, Deodoro, 302 _ Fone 72-0181

Guarda-Pós?' .

Vá na loja do Guarda-Pó, (
.

macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa-
uniformes para indústrias, hotéis e supermerca-

• onde você encont�a aventais, jalecos,
: letós de garçon e mais toda linha de

.

dos.
' .

Rua Padre JacQbs, n.O 23 _ Fone 22.8477
Telefone. 33-5660 _:,. em

.
.Joinville.

em Blumenau e Rua do Príncipe, rI.O 789

"
,
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. UMA CIDADE NAO SE CONSTRÓI DE UM I

-Ia�
.

DIA PARA O OUTRO. �
, �

Ela é

.o resultado de denodo e esforço de H
� toda uma coletividade. i�*1 Hoje somos um exemplo de perseverança�. i

e fé.
Neste 25 de julho, a nossa homenagem a' Jaraguá

do Sul, pelos seus 108 anos

de fundação, bem como aos Colonos

,e Motol"is�as, pelo seu.iesforço
pare o engr�ndeCimentõ da Nação.

São os votos de

,

Fruet toJas
Ê,

Fruet Malhas

Jaraguá do Sul _;_ 108 anos de proqres SO- e 50 anos de

Independência política.

Nossa sincera homenagem à comUnidade deste municfpio pelo ,aniversário
de fundação e emancipação polltico-admi nistrativa.

Indumak
INDúSTRIA DE MÁQUIN.AS
KREIS L;rDA.

Parabéns Jaraguá do Sul, pelo seu 108.0 aniyersário de fundação.

Nos congratulamos com o seu povo ·e Com as autoridades

censtituídes, louvando a fé que removeu as montanhas do pessimismo e

escreveu a gloriosa história da nossa cid ade.

. Persianas José Emmendörfer
,

Jaraguá do Sul Santa Catarina

No momento em que se comemora os 108 anos de fundação de Jaraguá do Sul, a VIAÇÃO CANARINHO LTDA.,

participante do progresso·e desenvolvimento. desta comu nidade, congratula-se

num só sentimento de alegria e esperança, inspirando-se para o profícuo' trabalho e engrandecimento de

nossa terra, honrando a operosidade e o i�ea�ismo daqueles que nos antecederam.

�. .
.

V�aç-ão Canarinho' 'Ltda.< ;

,Jaraguá do $ul -:- sc.

Aos Motoristas e aos Colonos, também, as nossas homenagens,.'
�- .. � J'

�

PENSA0: MAIS 21 EXCEPCIONAIS
BENEFICIADOS

o Diário Oficial cb Estado publicou ,decreto do go
vernador Esperidião Amin, beneficianoo mais vinte e um

excepcionais que se habilitaram ao recebimento de uma

pensão mensal equivalente a Cr$ 48.588,00, de acordo
com a lei 6.185/82, regulamentada pelo decreto 18.872,
do mesmo ano, Esses exçepcionais

-

residem em Jaraguá
'do Sul, Massâranduba, Guaramlrlm, Corupá e Schroeder
e são os seguintes:' l"uiz'-Mokwa, Anselmo João Wilbert,
Imendino Eichstaedt, Mariléi'a Reinke, Lenita Hornburg,
Wilmar Döqe, Lourdes Gesserv- Ollnda- Titüriahíf�: João Ba
tista Dalprá, Orlanda Schmitz, Renato Jahn, Haroldo Wo

elk, Rubens Maa"!, Janete praeger, -Edeltrudes ,. Wiester
leck, Lúcia Furlani, Jaime Bruhns, Edemar Gessner, Ade-,
mir Gesser, José Pessoni, e, MarlY.Terezinha Getnuski.

. Comemorando os 50 anos

de Jaraguá do Sul
-

meu mandato (1.° de feve..

retro de 1961)/, comecei' 0'5
trabalhos de pavimentação
das principais ruas' da cida
de, iniciando pela rua Presid..
Epitácio Pessoa, só .parali
zando QS trabalhos de calça
mento no dia 31 de janeiro
de 1966, significando 5 a'nôs·
ininterruptos de um serviço,
menos importante, mas de

grande sigrnificado pare tode
Comunidade.
3.° ,O que, gos·taria de' ter fei
to? - Pelo desenvolvimento
e pelo progresso que o mu-I
metpro ,vinha ,ex,perimenta,n-'
do a cada dia, face à expan
são do seu parque fabril,
'Q.<?staria t'�r,.fIconipanhado es

tá gigantesca ,prosperiçlad�,
'dotando' o meu munlcfpio de
uma nova e confortável esta-

1.· Qual a realização que mais ção rodoviária, que pudesse
marcou .e seu período de Pre- .

atender .a uma justa aspira.-
feito? -:- Entre as inúmeras çêo .de seus usuários.

obras realizadas durante Ó 4.° Teve alguma' decepção?
período de meu Governo ... .

_ Todo homem público tem
(1961 a 1966), indiscutlvel-

os seus momentos' de qlórla
mente, a que destaco como a .

e alegria, assim como,' mui-
mais importante, foi a cons-

tas vezes, está sujeito tarn-
trução da ponte "Abdon Ba-

bérn a sofrer algumas injus-
tlsta", 'em convênio com, o, tlçés ou mesmo ,qecepções.Governo do Estado,e .que, falvet -póssà -'citar como' de-
nos dias, atuais, serve de

_. sencánto, a incompreensão
"pri:l;1Sip,á-l {é(cesso ao ,I10S51), 'da"lÍ1a'iöria dos muníclpes..
município. ela delxerem . de eleger o meu

, 2.° E quäl a obra menos im- sucessor 'nas 'eieições de 1965

portante, mas necessária? 'indicado ',patô meu .. p'art_tdç
Desde o 'primeiro dia de de entãö.

"

CHEFE DO EXECUTIVO: Ro

land Harold Dornbusch -- ti� _

tuiar. Perfodo.: de 31.01.1961,
,a 31.01.1966.

,
'

. ';- -

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

."
'.' ,;.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:'� '. ,
"

Ediçio Festiva dos lOs' anos

"-> '.-:::::.:. :;.; ••••• .:..l.' ':;.:.'.� � ':- �

:: •• �;--

,

CORREIO DO' POVO

Deutsche Ecke
AUS EMSI'S ZEITEN
Muttertagsfeier

Am Sonntag den 12.Mai fand im Gemeindehaus .zu
Rio Cerro II eine gut besuchte Muttertagsfeier statt, zu

der die Frauenhilfé freundllchst -eingeladen hatte, und an

den man sich immer wieder gern erinnert.
Schon ebim eintreten war man ueberrascht, was Mut

terhaende hier schon alles geschaft hatten. Drei lange Tis-'
che . waren schon mit allerhand leckeren Sachen gedeckt
und so mancher sonst langsamer Mann schlug bein An
blick ali dieser Delikatessen eine schnellere Gangart ein
um schneller an den Tisch zu kommen.

'

.Nun wurde gemeinsam ein Tischgebet gesungen. Und
nachdem sich alle an dem leckeren Sachen genuegend
gestaerkt hatten begann das reichhaltige Programm.,

Die Allerseits geliebte Leiterin der Frauenhilfe. Frau
Pastor Spring, hielt sodann einen zu Herzen gehenden
\iortrag, ueber die Mutter und ihren Ehrentag der alle
Anwesenden tief ergriffen hat.

Daraut wurden verschiedene Lieder klangrein zu Ge
hoer gebracht. Sodann wurde· ein Theaterstueck unter der
Regie von Frau Gerherd Roeder aufgefuehrt, das so recht
das Leben einer Mutter beleuchtete, ihre Muehen und Sor
geri, aber auch ihre Freuden.

Eins der Kinder ruft: - Wo sind meine Schuhe?
,Das andere: � tMutter, wo sind meine Struempfe? Das
dritte: - ftlutter, wo ist mein neues Kleid? Denn das
vierte: - Mutter, wo ist meine Hose?

Als diese Kinder ihre Mutter' dann zum Schluss, zum
Mut�ertag, ein Geschenk urberreichten war die Mutter de
rart erqriften, dass viele Anwesende zu Trsenen geruehrt
wúrden. '

, .. Dann gab es eine unerwartete ·Urbt!rraschung. Kuehn
und keck praesentierte sich ploetzlich auf der Buehne das
fuenfjaehrige Toechterleln VOn Raulino Kath, (Pomerode).

Enkelin des Ehepaares Gerhard Reeder; diese kleine
(Rosely mit Namen) sa'ng verchiedene Lieder in deutsch
und eiflige, in portugiesisch und hatte' sich damit die Her
zen Aller im Sturm erobert. Desanders eindrucksvol] wir
kten die Geste (Handbewegung) die sie dabei ausfuehrte,
so das der Applaus nach Schluss jeden Liedes, kein Ende
nehmen wollte. '

-,
Liebe kleine Rosely, wir danken dir alle sehr dafuer.'

Komm bald wieder zu uns und erfreuse uns mit deinen
schoenen Liedern. Auch einen choenen Dank an deine EI
tern, liebe Rosely, dass sie dich zu' uns gebracht haben
und unsere Feier dadurch So .sehr verschoenr wurde.

Dann wurden auch noch verschiedene Gedichte zu
Gehoer gebracht (von' Frau Gerherd Roeder eingeuebt)
die gro§sen Anklang fanden.

Zum Schluss wurde dann geme�nsam das Vaterunser
gebeten und damit fand diese schoene- Feier' ihren 'Absch

luss.. .I' l' ...._. I
.
Ich danke Im Namen aller Frau Pastor Spring, Frau>

Gerhard Roeder, die kleine nette Rosely und' a" die An
deren Mitwirkenden und freuen uns schon auf die nae
chste Feier. So GOTT will. Wenn du noch eine Mutter
hast, So dank'! GOTT und sei zufrieden. EMSI _ Mai/74

J

cumprimentamos efusivamente.'

Nossa sincera homenagem à comunidade desta progressista

Jaraguá do Sul, pelo 108.0 aniversário da sua' fundação.

Kuki Donfeccões ltda.
.

, I
,

�

'Rua Joinville, ·1400 - Fone 72-0080 - Jaraguá do Sul - SC

Pela passagem da gata de fundação de Jaraguá do' Sul, ci <;Jade tão

próspera e hospitaleira, saudamos as autoridades administrativas
e o seu povo, por atingir dia-a-dia o seu objetivo.
Nossos cumprimentos também aos Colonos e Motoristas, pela
passagem do 25 de julho, sua data.

lUI(ISA'
Distribuidora de produtos Antárctica
Rua Reinoldo Rau, 414 - Fone 72-1211 - Jaraguá do Sul - SC.

"

r

E nos sumamente honroso cumprimentar as operosas classes 'de co-

lonos e motoristas, que hoje festejam o dia que lhes é' dedicado.

Simultaneamente queremos externar nossos votos de felicitações
ao povo jaraguaense, qve, comemora o 108.0 aniversário de fundação da cl

dade, bem como 50 anos de emancipação político-administrativa e instala-

ção da Comarca.

MATRIZ: Av. Má!. Deodoro, 870 - Fone: 72-0170

'FILIAL: Rua Adé:lia Fischer" s/n. - Sala 1

Edif. Marcolino Cipriani
1984 . 50 anos de emancipação e da Comarca de Jaraguá

65 anos do "Correio do POVO" /

108 anos de fundação da cidade.
Estamos fazendo e registrando a' história. Com você!
r'

Nos orgulhamos do espírito progressista de nossa gente.
Dinamismo, Fé e Dedicação, fatores predominantes que fizeram a cidade progressiva que é hoje.
25 de Julho - Jaraguá do Sul, 108 anos. Dia do Agricultor e do Motorista, aos quais

--'-�-----����"

Lojas e Supermercados Breithaupt
-. SEMPRE PENSANOO EM VOCE

Jaraguá do Sul _ Sã� Bento do Sul - Mafra' - Guaramirim

r' r'" '6',

.i

..
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Jaraguá do Sul - Semana d. 24 a 27 d. julho d. 1984 CORREIO DO POVO , Edlçio festiva dos 108, anos

Clube Mal. Rondon:'
. -_

. .

25 anos de existência
o Clube de Tiro, Caça e

Pesca Marechal Rondon, de

Jaraguá do Sul, completou
dia 15 de abril passado, 25
anos de atividedes. Apesar
do nome, o Clube prima pe
la defesa da flora e pela pre
servação da fauna, buscando
a conscientização da

I

popula-
"ção pare a necessidade de
se preocupar com o meio am

biente, tão massacrado nos '

dias atuais.
O movimento nasceu em

1952 e no mês de dezembro
daquele ano, o "Correio do
Povo" estampava artigo in
formando sobre a reallzação
de um conqresso de pescado
res e caçadores no Baepen-
'di, que' não redundou em

nada, dada a ingerência po
litica, no entanto, sete anos

mais tarde a idéia renasceu

e novamente um grupo de

jaraguaenses, cultores da na

tureza e que viam na ecofo

gia a ciência da própria so

brevivência da espécie hu
mana, tornou realidade o a

caleritado clube, oportunlda
de em que foi escolhido o

patrono, o Marechal Rondon,
um dos que mais amou os

sertões brasileiros.

Amadeu Mahfud foi o seu

primeiro presidente � e tam

bém o único � assim como

o Dr. Murillo Barreto de A

zevedo, que na qualidade de
orador, foram eleitos no dia
30 de' março último, pela
26a. vez consecutiva.

o Clube, ao longo deste
um quarto de século de e

xistência, realizou um traba
lho profícuo, preocupando.
se sobremaneira com' ore·

povoamento dos rios, com

espectes diversas de peixes.
Assocledos seus participaram
de seguidos Jogos Abertos de
Santa,' Catarina, na modalida
de de tiro cerabina, além do
que, marcaram presença em

outras competições do gêne
ro.

Outra preocupação foi com
relação a criação da Estação
Ecológica do Bracinho; há
dias concretizada; e, também
sobre a barragem do DNOS,
'em Guaramirim, que impe
dia a subida dos 'peixes Jun
to as nascentes em decor
rência da falta de uma' ram

pa·escada;' há alguns anos

construída, muito embora
não seja a pretendida, ou

melhor, como de fato deve
ria ser.

O Sr. Amadeu Mahfud,
presidente desde a fundação,
terminou há pouco o retros

pecto histórico dos 25 anos

do Clube de Tiro, Caça e Pes
ca Marechal Rondon, de cujo
extraímos a E"3sência deste
trabalho.. como homenagem
a aqueles que se 'propugna
ram a fundar o Clube e a

mantê-lo até hoje,
-

COm obje
tivos tão nobres de defender'
e preservar a flora e a fau
na jaraguaense, constante
mente agredidas em nome

do progresso.

APAES TIV,ERAM CONGRESSO EM BRU.SQUE

Foi realizado de sexta-fei
ra a' domingo passado, em

Brusque, o 1.° Congresso Ca
tarinense das Associações de
Pais e Amigos dos Excepcio
nais - Apaes, que reuniu
aproximadamente 700 pes-

, soas de todo o Estado. Da

Apae de Jaraguá do 'Sul, par
ticiparam 9 pessoas, dentre
di retores, professores e I i'9a
das ao corpo técnico e ad
ministrativo. O Congresso
fGi aberto pelo governa'dor
Esperidião Amin, na sexta-

feira e, na manhã de sábado,
os trabalhos foram reabertos
com a palestra "Sexualidade
do Excepclonal" e ato contí
nuo os congressistas se dlvi
'di ram em grupos de traba
lho para analisarem o tema

e" à tarde, tomaram parte
de um painel sobre o "Aten
dimento ao Deficiente Men
tal Dependente" e outro so

bre o ,tema "Atitudes de
Pais e Profissionais em Re

lação ao Excepcional".

Para implantar esta cidade, o catarinense enfrentou o clima, a mata e a

distância. O progresso chegou aqui pela fé e a força des ua gente,.

Parabéns Jaraguá do Sul, pelos teus 108 anos de fundação.

Farmácia Hermes ltda.
Av. Getúlio Vargas, 158 '- Fone 72-0869 - Jaraguá do Sul - SC

Congratulamo-nos com Jaraguá do Sul nafesta do seu 108.°, aniversario
de fundação comemorado neste 25 de julho, que marca também o

Dia do Colono e o Dia do Motorista. Ao povo jaraguaense e a estas duas
importantes classes, os nossos cumprimentos.

Móveis Itaypu
de THEOBALDO HAGEDORN
Fábrica de Móveis e Esquadriàs

Rua Venâncio da Silva Porto, 53\3 - Fo ne 72.0596 - Jaraguá 'do Sul,' - SC.

Gumz Irmãos 'S.A
lnd.Com. e Agricultura

"
,/

Fabricante do Choco.Leite e des Laticínios Sant'Ana

Rua Gustavo Gumz, n.o 488 .Bairro Rio Cer.ro " - Telefone 72.0122
,

Jaraguá doSul - SC.

Aos nossos filhos deixaremos o legado da fé e do trabalho, virtude'
e exemplo dos maiores homens, que
um papel igual na sociedade ordeira

município e da nossa cidade.

importantes ou humildes, assumem todos
.

' ' .. .

que, gerou a grandeza do nosso

Nos parabenizamos com todos os jaragu aenses pelos 108 anos 'de

fundação da cidade e rendernos nosso preito de gratidão a?s Colonos e

Motoristas, "heróis anônimos que no dia-a- dta labutam é contribuem pera O ,

engrandecimento de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina e do Brasil.

'.
Valve o dia 25 de julho, nossa data maior!

Hoje nós vamos parar um pouco" Nada mais justo. Parar para fazer a festa e

relembrar o percurso de mais um ano, onde o trabalho foi o grande
denominador. Amanhã a luta continua, Podar os galhos, t:
lançar novas sementes para colhermos novos frutos no ano qúe vem. A nossa

saudação também ao Colono e Motorista, pela sua data comemcratlva.

Täschner Indústria Têxtil Ltda.
Malharia e Confecção

J

, '

Rua Jorgê Czerniewicz, 1;120 - Fone 72-1988 - Jaraguá do Sul - S. Catarina
,� ,

-
t
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FIESC

Mensagem
A Federa§ão das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC - e

CIS Entidades a ela vinculadas, como o SESI; o SENAI, o CIESC e o IEL, as

quels tenho a honra de dirigir, associam-se às justas comemorações pela passa

gem da data que assinala os 160 anos do aniversário da imigração alemã no Bra

sil, bem como registra o transcurso do Dia do Colono.

Ao mesmo tempo, as entidades da lndústrle catarinense apresentam tam

bém efusivos cumprimentos. ao laborioso povo de Jar,aguá do Sul, pela passagem .

de seus 108 anos de fundação.

Parabéns aos Imigrantes e .seus descendentes: aos colonos e ao povo em

geral da_ progressi&ta JaraguiÍ do Sul.

BERNARDO WOLFGAN WERNER

Presidente

"

Desejamos que todos os Motoristas encon trem Sua estrada da vida

sempre com trânsito livre, boa sinalização e visibilidade total.

Parabéns pela tua data! A Jaraguá do Sv I, nossas felicitações pelos
108 enos de fundação.

Rua Dr.
Carroçarias Argi Ltda.

Enrico Fermi - Jaraguá Esquerdo _ n.O 113 _;.. Fones 72-1077 e 72.0427
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

No instante em que se comemora o 25 de julho, dedicado ao Colono,
ao Motorista e aos 108 anos de fundação de Jaraguá do Sul, é
com justificada satisfação que cumprimentamos a todos,
pelo trabalho e esforço em prol do des envolvimento da cidade. Parabéns!

Terraplenagem 'Ribeiro de
.

Orlando Ribeiro'
Nivelamento - têraplenagem e preparação de terreno

Rua José Teodoro Ribeiro, 1.720 (lIh,a da Figueira) - Jaraguá do Sul _,. S. Cat;

Nós moramos nesta cidade e esta cidade mora no nosso coração,

Parabéns Jaraguá do Sul pelo teu aniversário.

Ao Colono e ao Motorista, o nosso reconhecimento,

Nossa homenagem aos pioneiros que, com

luta e sacrifício, dedicaram-se integralmente pere que 9

povo possa dar continuidade à

comunidade que festeja seu aniversário de

fundação. Ao Motorista e Colono, o

nosso reconhecimento pelo 25 de julho,

seu dia .consagrâdo.

São os votos da

Nanete Malhas
E

Nanete Lojas

Com a participação. de
.

308 delegações de todo o

Estado, realizou-se dia 14,
em Florianópolis, o 1.� En

contro Catarinense de Con

selhos Comunitários. O ob

jetivo do encontro foi a in-

. tegração entre os conselhos
e a apresentação das medi
das do Governo do Estado
nesses 16 meses de edml

nlstração voltadas à comu

nidade, inseridos dentro do

plano da "Carta des Catarl

nenses", Na ocasião, o go
vernador Esperidião Amin
debateu com os JIderes co

munitários os rnals vartados
problemas enfrentados pe
las comunidades,
A microrregião do Vale

do Itapocu esteve represen
tada pelo Cansei ho Comu

nitário de Guaramirim (que
é o único), que participou

. através seu presidente Jair

Tomelin, mais Esmeralda
Chiodini, Lauro Fröhlich,
João Waldemiro Dalprá e

Teoba_ldo Hille. O Conselho
Comunitário de Guarami
rim, apresentou na oportu
nidade, aos' Secretérics de.}

Estado, uma série. de rei

vindicações, dentre a� quais
a implantação do sistema
de irrigação para a região

/. Buaramirim
.

no Encontro de
Conselhos'Comunitários

da Estrada Bananal, com

aproveitamento da barra

gem do DNOS, no lado di

reito do rio Itapocu; cons

trução de uma escola no

Rio Branco, próximo ao

morro; construção do novo

prédio da Escola Básica S,

José, do Rio Branco.' im

plantação .. de telefones {ru
rais; execução, pela Celesc,
dos projetos já aprovados
e nãó cumpridos, bem co

mo, estudos' e levantamen
tos pare atendimento a ou

tras localidades; implanta
ção, pela Cidasc, de um me

didorvde umidade de arroz;

implantação de uma Cen
trai· de Informação de Pre

ços de Produtos Hortigran
jeiros, além de levantamen
to geral dos serviços e dra

gagem da lagoa' do Poço
Grande,

O encontro foi promovi
do pela Fucadesc, cujo pre
sidente é I':nio Branco e

Guaramirim representou as

microrregiões da Arrival i e

Amunesc, na assinatura de
um protocolo com .0 Gover-.
no . do'; !;$tadQ, _, qu� prevê a

liberação de Cr$ 55 milhões

para que sejam destinados
aos conselhos comunitários
catarinenses.

Emmendörfer Comércio de Veículos Ltda,
Av. Mal. �oro ,{,defronte a' Igreja Matr!z)

.

Fones:
.

72.00�O;' 72�0969 e 72�06S5
Jaraguá do 'Sul

.

Santa Catarina
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.'

4. _

AtDostral�i�gropecúária é.sucesso 'Teatro da Sear·"
Aberta na manhã de do: Wersla, Maurici Agropecuá- .chel, Honório Tomelln, A-

mingo, a Amestre Agrore:. "ria,- Bamerindus, Metalúrgi- 'gro Péstorlel Vale Verde, ·estre'l·a dia 29,
· cuária ,de Jaraguá do S,ul, ca Trapp, Cooperativa lta- '��Ivaro Rosa, Frigumz Agro-

.'

'.' -

.

.

·

que encerra-se' às.22 horas jara, Indumak," Frigumz" 'pecuéris .Salvita, Eqon Koch, Após meses 'de ensaloq vandro Schssiatto, 'Iti'a E·
-

de amanhã, dia 25, com Breithaupt. Metalúrgica Za- e Áívaro do Valle, Jama'iI;, e scb a direção de Juarez gert,'Jane Rocha, Jair 'Lu'fs"
.entreça de troféus .e certi- noni, Fábrica Telas Decket, ,'Sindicato Trebelhedores Ru Andrade Lopes, ,o teatro Pedri, Jurema Maria Pedrl, :
,ficados, já recebeu milha- Casa Royal, Metalúrgica E. rals- de Jaraguá do Sul, Se- da Sociedade Cultura Ar-

' Leonida Gorges, Lurs ,Ale.. �

_
res de visitantes, que ob- Menegotti, Emmendoerfer' 'ner, 'Pedrini Plásticos, Wi' tística de Jaraguá do Sul xandre Neves, Marilene'
servaram a exposição .de a· .Com. Veículos, Moretti Jor- 'gando Wiltuschining, Nélson vai estrear no dia 29 d� Kh:Jge, Marilehe ·Marthisi
ves, coelhos, bovinos, buhe- dan, Moinho Santista, Com. Tebajerado Amaral Costa e julho, às 16 horas, ne) Meire Cristine Pedri Silva,:
linos, ovinos, eqüinos, sul- ,Repr. Máquinas Agrícolas, Carroçarias Argi. Clube Atlético Baependi. Vilson Marquardt e Wil",'-'

.nos, laticínio, implementos Apis Repr, ComI. Ltde, HM, A Amostra permanece a. A ,peça
OI'A Ro.sa Azul" � mar Marquardt. A di:reção '

.,agrícolas, rações, eletrifice-. lnd. Reunidas Jaraguá, Ener- berta ininterruptamente das do próprio diretor do tea- é de J(J�r�z Andrade t.o-'·

dor de cerca, insumos pare ge,. Kclonle Distr. 'Ra�ões, 9 às 22 horas e todos' os tro, voltada ao público in� pes, auxlllado pela esposa
·

agricultura e pecuária, ar·
.

Nutrlrnentel, Prefeitura .Mu.:' visitantes recebem um tl- fentll, o qu'e, no -entantc, Ana Janete Pedri de Andl"<a� -
,

icz, má.quinas para _agroin. .nicipal de Jaraguá -do Sul; eket, para concorrer a cen- não impede dos adultos de Lopes, com supervisão
dústrie, veículos" secador de Granja Radünz, Graje Hen- tenas de prêmios que .estão _t>ambém assistirem e pres- ,

de Milton Stange.
-arroz, motos, produtos de ning, Alfr:edo Drews, Ewald sendo oferecidos. tigiar a estréia do único E dentro ainda da área

· ,0rLlJem animal, máquinas e- Siewerdt, Genéaio Marceli.·
.

grupo teatral da 'cidade. a ' cultural, inesta terçe-feira,
grícoJas, balanças pera pe- no, Paulo .Jahn, Alwlno Sch- Vasel anunciou que a A- elenco é integrado, por ÄJ dia 24, .às 20h, no salão

· sagem de animais, produtos warz, Hélio .Emmendcerfer, mostra poderá ser realizada laércio Atanásio da Costa, nobre do Sesi, apresenta-
-.de' industrialização caselre ,Àugusto Demarchi, Roberto il cada 2 anos devido ao alto Arlindo Secannl, Elenize ção do Conjunto de Ban-

·

e produtos apícoles, além Breit-haupt, Germano Hents- custo da mesma.. do Rocio Herzog, Eleona� dolins de Sã? ��ulo, com'!
'de'outros. Os elogios são 'Amabelis

.

Oestereich, E- entrada f�nca. ,. ,

unânimes à promoção da Ad,min:iitr.adores de Pessoal !..-----�---___;,_--'-
AcaresC/Cidasc/ Preíeitura.

hã d fil.

A exposlção ache-se junto Em reunião realizada quinte-feira, dia 19 no Centr;d J\ "man' 'a 'e-s "1 e
ao Pavllhão Artur Müllerr Empresarial, a Associação de Administradores de Pessoa]' n "

., '.'
_

ao er llvre, junto .às .baias ,de Jaraguá' do Sul 'apresentou os planos de trabalho da' .

ívíeo esportívoe no pasto existente no Par- nova diretoria, recém-eleita. De acordo com
-

o relações' .
i C ". - -,

.

toA .' -,

que A.groflecuário.·
'. públicas Adejair Balsanelti, consta dos planos palestras} Em regozijo aos 108 anos Fanfarra Albano Kanzler,

Estão participando' dessa novas diretrizes -de planos de tnabalho,.ipBS,qursas de mão·. de fundaç.ão da cidade, v.ai. A.-R. Jarag.uá :F�bril, AJA.'
-

la. Amo.stra Agropecuária ck-ohra, empregos e desempreglDs, entre outros. InformolJ ;ser. \I"eaiizaclo ,amanhã, ni.a Indústrias Reunidas, Arweg
os seguintes: Besc, Acaresc. ainda AdeJair que de '8 a 10 de agosto, em Joinville, se� 25, feriado municipal, des- Fanfarra Escola R. Dornbus-

..Cidasc, Colégio Agrícola A rá rea'lizado ,0 Congresso Sul Brasileiro de Recursos Hu" file cfvico-esportivo, na Av. ch, A.'R. Malwee, AABB, G.

raquari; Supermerc_pdo Gu-' manos, onde serão debatidos administração salarial nO Marechal Deodoro. O desfi� R. Dalmar, C.A. Baependi,
mz, Gumz.lrmãos, Fril, Ma- momento atual, benefícios, informátíéa em recursos hu�' Ie inidará às 9 horas e a 'Fanfarra Colégio São Lu'ís,
noel F, da Costa, Casa do manos, recrutamento e seleção: dir'l'lélis'ãó e -a'lternativas,'

� ordem é esta: Associaçã'o Equipe Màrisoli'no, CJic;"u..a"
�,Lavr.a-dor., Eletro Priodt/tos relações tl'labal-histas.· e sindicais, além de outros, Nacional dos 'Veteranos da ço Jara__guaense, KohlbBch
•

. ---------...........-'---- .. \Feb, 'Pink And Blue, Banda' S.A., Ja,(agyá '; MOtor Clube,
Mur,'li.ci,pal,· Grupo Escoteiro Moto,Clübe Vale �do ItéU>o
Jãcoritaba,. Edi Ginástica, cu/Moto S-cnroeâer Compe
Soe. Estrella, Sociedade R. tições e, fechando o desfiile,
·-da.Luz, iandi-nha do Sesi, o Corpo de Bombeiros Vo

,

Sesi, G-rêmio Cruz de Malta, Jerltários de Jaraguá do Sul.
:6Clitafogo, -Ç;rêmio Marcatto, .

.

. ,.......,. .

,. �

JList9S- telefônicas dificultam
A Associação Comercial dores no interior do Esta-

.

e Industrial de JaTaguá
-

do do ..Apesar da Telesc ter in-
.

Su'l .enviou expediente ao formado a Facisc que será
.di.reto,,�presjdenrte da Telesc distribuída uma lista esta

'Capitão Douglas de Ma;cedo dual, contendo os' telefones'
Mesquita, eKpondo ·.as difi- ,do co.mércio, indústrIas e.

culdades que as empresas empr-esas
- prestadorils de

estão enfr:entando com as se.rviçQ, a ACIJS insiste na

listas telefônicas 'regionais y.Q!Ja à antiga, lista, �pri'tlci�
diSitri-bufdas este ano, que palmente considerando ·..que
dificuliam sobremaneirá o Santa Catarina aÜ'üt1a não

'. tr.a}lalho, obrigando a i-nú- possui tão elevado nÚmero
méras consultas à empresa, de telefones que obrigwem
�em EI.o,rian6polis, para loca- .

a.o desmembramento da ,Iis.
lizar dientes e/ou -fornece- ta .

ED'ITAl

ÁUREA MÜLLER _GRUBBA, Tabeliã Designa/da de Notas e Oficial de Protestos de Tí�
tulos da Comarca de Jara.9u,á do Sul, Esta.do de Santa Cata'rina, na forma da lei, etc.
F.az .s.aber .a _todos .quantos ,este edital virem .que se. ,acham neste Cartório' para pro
testos os títulos .contra: ANTONIO KASTE1.ER,.,Rua 301,.Jaragauá Esquerdo, 39, ne':
I.a. ALFREDO _HaLLER, Jardim ,Plnheir.os,- 4_1, -.nesta. Bt:NEDITO !GIRA0, Rua Curt Va
sei, 48�" nesta. BRUNO POMMERENEG, Santa.Luzia; ·nesta. �FABIO ANTONIO WATZ
KO, Rua Duque de Caxias, '61, neáta. GUIDO SCHMAUCH, .AIC Auto Viação Catári
nense, ries'ta. HERBERT UPI'NSKY" Rua Fra.ncisco Hruschka, s/n., Jaraguá Esquerdo,'
nesta. JAIME VIEIRA, Rua Amazonas, 444, nesta. JAIME' ZAPELLlNI, Rua Pers. Epit.
,Pessoa, 3231, nesta. JORGE �,llBERTO WEI NF.URTER, RiJa 25 de Julho, $/n; nesta.
lJOAO UNO MART-INI, Rua Arduino· Pr.di, 's./", nesta. Kll.OMAI:.HAS COM. DE MA-

. lHAS l.iDA., .nesta. LAURO ERDMANN,
•

Ru ii Bernardo Grub., 290. WllMAR lUIZ BA-
. RATTO, -Ru:a João PlaninscheQk, 68, n�5ta•..

,E, ,COmo os ditos devedores não foram ene:ontrados ,e ou se recusaram a aceitar â

devi,dçÍ [ntimação faz por intermédio do .prserite edital, para que os mesmos çOlmpare
,çam 'meste Cartório, na Rua Artur Müller., 78,. no prazo daí lei, a fim de liGJui,dar' o.
seu débi.to ou então dar razão por qtle não o faz, sob pena de ,serem os referidos tí
.tul.o.s pr,otestados n� forma da lei, etc.

ns/ .larag.u.á do Sul, 19 de .ju.lho de 1964.
ÁlJrea Müller Gr_ubba - Tabeliã D.esignada de Notas e IOfiçial de Protestos de·
T(tulos da Comarca de Jaraguá do S.ul

.
'

�Ven��odo aproveitar
as sensacionais ofertas da
-SUPER -LIQUIDAÇÃO

e CO!"PI8 tudo Q que quiser,!
-

N� perca�ta chance. '

E quentíSsima!!!
ir ...,.,! H����'�O"��OÇ�pD
'- -

-

- - - -
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'_'m�guá do S;ul �'�emamt de 24 a 27 de julho de 1984 OORREJO DO' ;:'POVO ',' . .:ediSão Féstiva -des '108 anos

. OS "ALEMAi;S" NO COMEÇO DA REPÚBtlCA

ta do poder, não saem mais".
Sua profecia realizava-se.

Preparavam-se as candida
turas a candidato. à 'Presi
dência da República, cremos

para, suceder ao Marechal
Hermes o gaúcho, Pinheiro
Machado, e o catarinense L.
Müller lutevern com todos
os elementos disponíveis, por
trés dos bastidores.
.Ncma reunião com, seus

companheiros Lauro Müller
,

saiu-se com esta:
.

_:_ "No dia em que estes

castelhanos .pegarem o Cete-.

te, não sairão mais".

Alguma coisa vazou nos

bastidores ...
Numa viagem à São Pau

lo, entre um cafézinho e ou

tro, na casa de uma ilustre
senhora da 'família Junquei
ra, em Rib. Preto, Lícurgo
Costa conta a história ao dr.
Getúlio.
Vargas achou uma graça

.

imensa e foi rápido na répli
ca:
- "Pois é, e estes alemães

de Santa Catarina são uns

ingênuos. Vejam, Lauro' ain
da tinha tudo nas mãos pe
ra sair candidato e perdeu a

partida para u� modesto
pescador minei ro ...

"

'E festejou esta sua res

posta com uma longa garga-
lhada.

'

Mas enqenara-se o próprio
Getúlio com o '''alemão'' , de
'Santa Catarlna.

A v-erdade é que, 'tirando
aquele castelhano, Lauro viu

longe, como ficou provado,
uns vinte anos depois.

'Por· ocasião 'da comemo-
.

ração dos 100. anos de Getú
lio Vargá's, (nascido em 19
de abril de 1883 na cidade
fronteiriça de São Bcrja, on-
de, aliás, está sepultado, o

criador do estilo populista
e negociador hábil, durante
·15 anos (1930 a 1945) go-.
verneu o País.. primeiro como

presidente revolucionário, de-
. pois como' ditador até que
cedeu a uma renúncia força
da.

O jornalista, escritor e di

plomata Licurdo Costa, que
foi Assessor de Imprensa do
Geverno de Getúlio Vargas,
fundador da Agência' Nacio
nal é ho]e Empresa Brasilei
ra de Notícias, contava pas
saqens que marcaram a vida
do caudilho.

Entre outras, recorda-se o

ilustre confrade radicado em

Lages, de que antes de Ge
túl·io a lei do Estado era:

"para os correlégionários, tu-
.

do; para os indiferentes, a

lei; pará os oposicionistas,
nem água".
'Era 6 Governo que coman

dava as eleições. Na hora da
-

confecção da ata das urnas,
os "matemáticos" oficiais

proclamavam a vitória dos
candidatos da situação.

Conta-se que Lauro Müller
não "conseguindo eleger-se
Presidente da República pelo
seu Estado, tinha declarado:
"Enquanto o Governo do

País, permanecer nas mãos
desses portugueses de Minas
e de São Paulo, não há pe
rigo. CUidado' com os espa-

, nhóls do Rio Grande,_ porque------------�------------------�
esses, quando tomarem -con-

Neste dia, tão importante para nós,
o orgulho •• a

�satisfação de participar' desta
coletividade estão

estampados no fato d. amarmos esta

terra e de termos

, sempre em nossas mentes a proposta
firme de seguir"a
nossa missão, tão bem cumprida,
até agora.

Parabéns, Jaraguá do Sul, pelos teus 108 anos.

Parabéns Agriéúltores e Motoristas pela tua data.

Rua Jorge Cxerniewic% - Fone� 72-1645 e 72:1444 - n,". 457 - Jaragu� do Sul,

Ê com ernor, justiça e trabalho, que se faz um, povo feliz.
A Jaraguá do Sul, pelos seus 108 anos de fundãçã�, ao Colono e ao

Motorista, pela sua data comemorada a 25 de julho, a nossa,
saudação e o réconheclmento, com votos de muita; paz e prosperidade.

Metalúrgica' Industrial
Henipe Ltda.

Rua Amazonas, 29 '- Fone 72- 11.87 - Jar.aguá do Sul,"""'_ SC"

.

O Barão CI<> Itapoccu

Terrap.lenagem Vargas' Ltda
Comercial Jaraquá
Tubos.Santa Helena
Im.obiliária Santa Maria

. Liberdade, trabalho e iniciativa,
foi o que fez nossa' terra ser o que é ho]e.

Na magna data dos 108 anos de

fundação de Jaraguá do Sul, rendemos as

nossas homenagens, extensivas aos Colonos e

Motoristas, parcelas destacadas do

desenvolvimento jaraguaense, catarinense e brasileiro.

Celso.Mário· Bertoli
Secos e molhados, ferragens, louças e' armarinhos.

Rua Luiz Sarti, 1077 - Nereu Ramos - Jaraguá do Sul
Saúdam Jaraguá do Sul pelos 108 anos de fundação e cumprimentam es

Colonos e Motoristas pela passagem do dia! 25 de julho.

FARMACIA PARANA LTDA., com a finalidade de cooperar tcom o crescimento da Pérola do ltapocu,
.

escolheu o dia do seu aniversário,- para juntas iniciarmos nessas- atividades e aqui queremos deixar externados,
nossos aqradeclmentcs especiais aos fregueses', amigos e famili:ares, com uma ressalva, que Farmácia Paraná e

Jaraguá do Sul, aniversari-em e cresçam juntas.,
T�mbém nos lembramos e gosta�íamos de saudar nossos colonizadores, pelo Dià do Colono, bem como

os Motoristas, Imigrantes Alemães e Aniversário da Insta lação da Comarca, 50 anos.

São os votos de nossa Firma, e� nome de }SÓci�s,e .Coleboradores.
,".

,_ �. T<'

Jaraguá do Sul, 25 de Julho de '1984.

Farmácia Paraná Ltda.
Av: Mal. .Deodoro, 1.717

�--�_.�"--------------��--------------'_-----------,_----------------------�
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Marike: arroz pode chegar
Cr$,1.800 o quilo

I

Se mantido o atual ritmo
·

de inflação, o quilo do ar

roz poderá chegar nó mí
nimo a e-s 1.800 até o fi
nal do ano. A previsão é de
Irineu Manke, presidente da
Cooperativa Agrícola Mista
Juriti, que. acredita numa

elevação mínima de cem

por cento para os próximos
cinco meses, considerando
uma inflação média de 9%,
00 mês. A Juriti, de Massa�

·

randuba, é a maior coope
rativa rizícola do Estado e

o município é o maior pro
c!utor do cereal no Estado,
com uma produção de 800

·

'mil sacas neste ano. A nível
de atacado, o quilo do ar

roz deverá chegar. a Cr$
·

l.4QO, considerando' apenas
a intermediação da coopera
tiva entre o produtor e os

supermercados. Acha que
·

como isso nem sempre é
possível, o quilo poderá,
em alguns casos, superar
Cr$ 2 mil quando chegar à'
mesa do consumidor cate

rinense.
A nível de produto", o

preço mínimo fixado. pelo
Governo . em feverei ro foi
de Cr$ 9.350 a saca de 50
quilos (limpo, seco e arma

zenado). Corrigido mensa I.

mente, atingiu um preço
base. de Cr$ 15 mil neste
mês e deve superar os Cr$
30 mil em fevereiro dö pró
ximo 'ano, quando serão fi
xados os preços míhimos
para 1984. A Juriti prevê
que em fevereiro o fardo
(30 quilos) de arroz bene
ficiado chegará a Cr$42mil.

o boicote interposto pe
los produtores gaúchos po
de deixar ociosos, nos pró
xlmos 30 dias, vários enge
nhos de beneficiamento' nos
Vales do Itajaí e ltapocu.
No ano passado, lembra Iri-

.

neu Manke, todos os cinco
engenhos de Massaranduba
operaram com capacidade
plena-e este ano, apesar de
um aumento de produção
- de 700 mil para 800-mil
sacos - já há alguma o

ciosidade porque muitos
produtores gaúchos estão
deixando de beneficiar o

produtos em Santa Catari
na, devido ao boicote con

tra os preços mínimos.
Quando isso não ocorria,
os próprios engenhos cata
rinenses compravam arroz

no, Estado vizinho, para be
neflcié-lo

"

e vendê-lo no

mercado catarinense.

Besc recupera-se
Das 216 agências do Besc,

96 -erarn defiçitárias em 31
de dezembro de 1982. Um
ano após esse número' ha
via baixado para 70.
Agora, com o fechamen

to do balanço do primeiro
semestre, 'verificou-se que

· as unidades operando com

prejuízos foram reduzidas a

apenas 15.

SEMESTRALIDADE FIXADA
O Conselho Estadual' de

· Educação estabeleceu que a

semestralidade a ser' cobra
da pelas instituições de edu
cação em todos os níveis,
cursos, ramos e graus de
ensino, cursos livres e qua
isquer outros corresponden
tes, vinculados ao Sistema

Uma recuperação, sem

dúvidas, bastante expressi-
va.

-x-

A propósito, o Banco Es
tado de Santa Catarina, que
'vinha trabalhando há bas-'
�tante tempo no vermelho,
techou o semestre com um

lucro beirando a casa dos
Cr$ 2 bilhões 500 milhões.
EM 52,9%
Estadual de Ensino de SC,
somente poderá ser reajus
tada até o limlte de 52,96
por cento, que corresponde
a 80% do INPC para ju
nho de 1984 (66,02%), so

bre o valor da primeira se

mestralidade cobrada em84',

Estado' repassa Cr$ 17',2 'ritiIhõ�s
aoSão Luis

O Governo do Estado re

passou .na últlma semana,

através da Secretaria da E

ducação/19ã: Ucre, a segun
da parcele do Progr.ama Es

pecial de Bolsas de Estudo
,'ao Colégio. São Luís de Ja"
.

raguii do' .

Sul. Com esta
parcelá,

.

aquele estabeleci
mento já recebeu Cr$ 34
milhões neste semestre, de

um total de mais de Cr$135
milhões a serem repassados
até o final do ano letivo.

Colégio São Luís adaptar
se gradativamente à siste
mätlca de manutenção ne�
cessária, que é a de conces
são pelo Estado, de bolsas
de estudo aos alunos caren

tes, cônsoante .regulame'nta-
'ção específica, pera' todas
as. escolas particulares ca-

tarinenses.
.

É o maior investimento
que o Governo

.

do Estado
está realizando na educa
ção em Jaraguá doSul, nes

te ano. A finalidade deste
repasse de recursos finan
ceiros visa possibilitar ao I

No dia em que todas as atenções convergem para o trabalhador rural,
apresentamos ao homem do campo a no ssa manifestação de

consideração, estima e· respeito por seu incansável labor em prol da

. comunidade. Cumprimentamos também ao Motorista e a Jaraguá do Sul; que
comemora seus 108 anos.

Comércio' e Representações
de Máquinas 'Agricola8 Ltda,

Rua JQrge Cz:erniewicz:, 42 - Fone 72·9270 - Jaraguá do Sul _,. Sta. Cato

Unimo-nos às manifestações comemorativas ao aniversário de

fundação de Jaraguá do Sul, externando nossos cumprimentos e a afirmação

de pertencer com org.ulho a esta terra. Saudamos também neste 25 de Julho,
-

o. ,agricultor e o motorista, que com seu trabalho, contribuem para

elevar este município ao lugar de destaque em que se encontrão

Marcatto Ind. de Chapéus Ltda.-
.

Empreend. Imob. Marcatto'�t,da·
Pedreira Rio Branco Ltda.

,eine jaraguá S.A.

Ao homem do campo, em sua luta diériano amanho da terra;

Ao motorista, que transporta nossas rlquezas e a Jaraguá do Sul pelos seus

108 anos de fundação, as homenagens de

Bretzke
.

,_..... - -. ". �.'_ .'

lnd, :e' Com .. de Produtos Alimentares ltda.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Testemunhas de Jeová reunidas
do ano e leva o tema "Au
mento do Reino;' f que a

brangerá matéria bíbl ica
em forma de palestras: a

presentações, encenaçoes
.ern trajes bfblicos da 'épó
ca.

Jeové, iniciar-se-á no dia 27,
encerrando-se domingo, die
29. Um dos pontos altos
do

.

congresso' será ,a pales
tra intitulada "Um' governo
que fará o que para o ho
mem é. imposslvel", pelo'
Sr. Sérgio Augusto Antão,
representante especial. da
Sociedade Torre' de Vigia,
de São Paulo.

"

o representante do Servi
ço de Notícias, Renato A.
Lopes, Informou ontem que
o Centro de Promoções da
Citur, em Balneário Cambo
riú, ecçmoderã aproximada- .

mente .4 mil membros. das
Testemunhas de Jeová de
Santa Catarina. Disse que,

, "este será um dos 50 con

gressos programados para
todo O Bresll, nesta época

A programação, q_ue inte
gra o elenco de comemora

ções dos 100 anos de exis
tência das Testemunhas de

Parabéns Jaraguá do Sul, pelos teus 108 anos de fundação.
Parabéns Colonos e Motoristas, pela tua data.

Brindemos juntos estas três gratas efern érides.

Verner W. Krüger
, ,

Bestaurante e tanchonete ideal
�'"

Krüger. Comercial de Alimentos' Itda.
•

Av; Mal. Deodoro. da Fonseca e Rua ",José Teodoro Ribeiro, ({,Ilha da Figueira).
,

Jar�guá do Sul - Santa Catarina '.

JARAGUÁ DO· SUL-··
E

MARISOl:
____.MALHASte:

.'

.

....
-t- Ladoa lado pelo
proqressöde um '/P'ó:v'ö

�:; '.

L

Docentes participam
de especialização'

Calçamento na Barra, acelerad-o

B, em
. Massaranduba. '

No
total 'serão treinedos M8
pessoas.

E nà Capital do .Estado,
no Instituto Teológico. de
Santa Catarina, desde o dia
16 e até O dia 28/7, os

professores Lilien Oliveira;
Gladis Schlickmann, Ana
Maria Nasato e Dílson Jahn,

·

estão pertlclpando de um

curso de aprofundamento
·

para professeras de educa-'
ção religiosa escolar, com
a finalidade de capacitar re

-

cursos humanos parà o éfi
caz desempenho na área de
educação religiosa escolar.

A partir deste dia 24 e

até '26 de julho, os profes
sores Anadir Pradi,

.

Dirce
Leone, Eveliria Rueckert, Ti
ciano ,Campigotto, Lorita
Karsten, Osmar Pedrelli,
Marina Gonçalves, '. Marcos

·

Germano Degenhardt, Elia
ne Splíter e Senízie Mafra
Pinto, partieipam em Flo
rianópolis, do 2.° Simpósio
Sul Brasileiro de Ensino de
Ciêncies, destinado aos do
centes que atuam nas dis
ciplinas de cicência e mate

mática.

Tendo por local' as de

pendências da Fundação' E
ducacional Regional' Jara
,guaense, 28 professores par
· ticiparam de 16 ii 20 de

julho, do curso, de atuali-
· zação para

.

professores de
2a. série doT." grau atuan

tes em colégios estaduais e

escolas básicas,' promovido
· pela Secretaria da Educa:
çãó/19a. Ucre. O objetivo
foi' de orientar os profes
seres habilitados e não ha
bilitados em métodos, téc
nicas e. conteúdos progra
máticos, a fim de garantir
a continuidade' da processo
de alfabetização.

Um novo curso' fol inl
cladc ontem, dia 23, no

CIP, devendo encerrar na

," -qulnte-feira.. É o de recur

sos humanos para opere
cionalização dó Programa
Nacional de Alimentação Es.

.colar, que visa assegurar
,

' maior eficácia na execução
das ativldades relativas à'.

'. alimentação es�olar de en�'
,

sino, das três 'redes.. ldêri
tlco curso será realizado
dlas 30, 31/7 e 1 ,�/8 em

Guaramlrlrn e �2, 03 e 04/

A municipalidade jara- judica muito o trânsito de .

guaense, neste segundo se- veículos. A informação é do
'mestre, deverá proceder a Prefeito Vasel, que edlen-
tubulação 'de Imóvel de sua ,tau o aceleramento dos tra-

"

'propriedade, na Barrà do "balhos de pavimentação na

"Rio Cerro, paréi,' a partir' 'Barra. do Rio Cerro, onde .

:"de 85 cO'fls.truir as oficinas, ,

"estão concentradas as' duas
,

descensrallzandó-a h�j�' �is:) .

equ'ipes"de calceteirós, ob-
ta que 'a localização atual, [etivando a' rápida conclu-

. na rua João' Marcátto, pré-' 'são das obras.

.r Empresârios e Fatuia
.I discutem poluição
No dia 14 passado, rea- temas abordados: a) o pra-

iizou-se em São Bento do zo pera o cadastramento, a

Sul, ,com a presença das As- princípio é de 90 dias, con-
sociações Comerciais, e In- tudo, poderã a empresa in-
dustriais de Joinville, Jara- teressado dlriqlr-se por cer-

guá do Sul, Guaramirim, S. ta à Fatma e solicitar pror-
Francisco do Sul, e Mafra, rogação por idêntico perío- .'
mais o Secretário de Plane- do); b) quanto a proble-
jamento do Governo do Es- mática da realização do pro
tado, Francisco Assis Cor- jeto, a Fatma Se propõe a

deiro 'e o Superiritendente fornecer orientações, exls-
da Fatma, José Márcio Mar-· rindo, 'ainda, possibilidades
ques Vieira, uma reunião êló deslocernerito de, um
com o objetivo-de exarnl- técnico pera il1,struções; c) ;;
,)a,r a�éJuesfão'=da ',.iPolb:i.çãcJ' :pára ,a realização do proje-:

'

ar:rii?i�ntãl f, ó trabalho da, , tQ,,:cujo prazo, a, princípio,':
"

Fatma .para . conrornar. cl' "'é sugerido pela" empresa e

problema. . após aprovado pela" Ferme, ;

. c,"'- •
' poderão ser solicitados 'a-

Representando a Associa- - través do Badesc, os recur
çêo Comercial . de Jaragua. sos sollcitsdos, ,especificá::
do Sul, o assessor jurídico inente.. Tais informações,
da entidade" Dr, Odilon são do pr<:sp�io -a,ssess9r ju-
'Ralzer, traçou 'OS' principais' rídico:'

... , . .
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Jaraguá ao Sul, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa.

Parabéns pelos teus '108 anos de fl,lndação.·

Ao Colono' e ao Motorista, os nesses cumprlmentos,

Relojoaria Avenida ltdá.
Av. Mal. Deodoro, 431 e Av. Getúlio Vargas, 9 .- Jaraguá do Sul ...... Sta ..Catarina'

Parabéns! No transcorrer de mais um aniversário de fundação da cidade,'

aproveitamos a'oportunidade para prestar a toda a comunidade,

como também ao colono e ao motorista, que têm parcela decisiva no progresso

desta terra, as nossas sinceras homenagans.

-João Eissler & Cia. ltda.
Av. Mal. Deodoro, 173 - Jaraguá do Sul _:_ SC.

Kusz
Artefatos de Couro Ltda.

Rua Cabo Harry Hadlich, 863 - Fone 72�0682 - Jaragúá do Sut- S. Catariná
-<'-

A união faz a força. E esta comunldade demonstrou, dia-a-dia que

unida constrói a pujança desta cidade. Parabéns pelos 108 anos de fundação de

Jaraguá do Sul. Aos Colonos e Motoristas, as nossas homenagens!

-------------------------------------------------------------------

DIA oo MOTORISTA

De uma forms especial, f�i:çitamos no dia de hoje, a esta. classe
de profissionais, detentores de uma importância capital pera
nossa atividade. Saudamos Jaraguá do Sul pelos seus 108 anos .de fundação.

Vitório Lazzaris Transportes
Cargas Bagagens e Mudanças

Rua Domingos da Nova, 283 .- Fone 72·0004 .- Telex 0474.420
Sul, com filial em Guarulhos - SP.

Jaraguá-do

Bumba-meu-Boi vai
"ganhar apeio oficial

.

-Udo Waqner, Superinten
. dente' da Fundação· Catari-

, nense de Cultura,. partici
pou de 17 a 19 de j u I ho,
em Belo Horizonte, no Ins
tituto de Recursos Huma
nos João Pinheiro, à con

vite do MEC, de um . en-.

centro para definir medidas
de descentralização de esta
tístices culturais. -Partlclpa
ram órgãos estaduais liga
dos à cultura, educação' e
desporto de todo o Brasil,
sequndo Udo, que informou
também da realização, de
9 a 12 de julho, no .Centro

Integrado de Cultura, na

Capital do Estado, de um

curso de reciclagem para
maestros, que. teve a par
ticipação de 80 profissio
nais, representando 52 mu

nicípios catarinenses.
Tal curso integra o Pro

jeto Pró-Canto, liderado pe
le maestro José Acácia San
tana, que esteve sábado em

Jaraguá do Sul, no Clube
Atlético Baependi, por oca

sião da realização do En
contro de Corais, comemo

rativo aos dez anos do Co
rai da Sociedade Cultura
Artística, Na oportunidade,
o Superintendente da FCe,
através da Secretarie- de
Cultura, Esporte e Turis
mo, dirigida pelo deputado
Artenir Werner, destinou
uma verba a StAR, para a

compra de novo uniforme
aos coralistas.

E em data de ontem, dia
23, Udo participou' da sole
nidade de entrega de .....
Cr$ 11.200.000,00,' através
do Governo do Estado, a

27 grupos teatrais de San-_
ta Catarina, como.ajuda pa
ra montagem de espetácu
los, "numa demonstração
de que o governo Esperi
dião Amin está. sensível a

cultura,
_ pois que no ano

passado sementa Cr$ 1.mi
lhão foi destinado aos gru
pos teatrais do Estado", in·
formou Udo Wagner,- acres
centando quê a Sociedade

. Cultura Artística de Jará
guá do Sul está também se

habilitändo para numa o

portunidade Futura vir a re

ceber esses recursos para o

SISU teatro.

BOI·DE·MAMÃO
O Superintendente da FeC .

confessou-se bastante satis
feito com o sucesso que
vem alcançando o programa
de interiorização da cultu
ra, notadamente o boí-de
mamão. No dia 7 passado,
em Corupá, o Grupo do
Itacorubi, da Capital, o co

nhecido "Boi-de-Mamão da
Habitasul", levou cerca de
três mil pessoas ao Giné
slo de Esportes Willy Ger
mano Gessner e- este mes

mo Grupo apresentou-se
domingo, dia 22, em Jara

guá do Sul, no Parque A

gropecUário e deve retornar

ao Vela-do Itapocu.no dia
.

28 de agosto, por .ocesião
do aniversário de Guarami
rim, à pedido do prefeito
José de Aguiar. .

.

Outro ponto- Importante
é o contacto já mantido
entre o prefeito Durval Va·

sei e o superintendente Udo

Wagner, pata p promoção
de uma ação conjunta Mu·

nlcfpio-Estado, objetlvando
apoiar o Grupo. Folclórico
Bumba-Meu�Boi, do mestre

Manequinha .. A, flnalldade
seria de soerguer o Grupo
jaraguaense�, o único dó
interior do Estado - dan
do-lhe todas as condições e

promover .apresentações !ãl
quel ocorre com os GTUpOS
da Capital do' Estado ..

Metalúrgica ..Trapp ltda.
Rua Jóiriville, 1.177 - Jaraguá� aö Sul/SC .

Parabénsjaraguá, pelos
teus 108 anos

Nossa homenagem aos pioneiros, pela luta ingente em prol da

comunidade que ora completa 108 aMOS; ao colono, pela sua participação

decisiva; às lideranças comunitárias pelo esforço e dedicação e aos

MotOristas, pelo insano trabalho de transportar as nossas riquezas.

.J

,�1>,_. ----__����--__------ -------- -- --,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguj do Sul _;'Séinana de 24 a 27 de julho de 1984 CORREIO DO
.
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Estad'o de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do .Sul

EDITAL DE CUSTOS
-

N.O 08/84

.1

A .Prefelture Múnicipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Planejamento e Ser

viços Públicos, divulga pelo presente Edital os custos relativos as obras de pavlmen
teção à paralelepípedos da Rua Pastor Albert Schneider, e esclarece que os valores a

baixo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tributário Municipal
e Lei Municipal N.o 945/83 qe 29 de dezembro de 1983 que, versa sobre Contribui

ção ele Melhoria, regulamentada pelo Decreto N.IO 907/83 de 29 de dezembro de 1983;
e é. devida por todos os proprietários de imóveis que venham.a ser beneficiados por
obras públicas,

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os custos abaixo espe
cificados:

ELEMENTOS QUANTIDADE.
01 TERRAPLENAGEM: Es-

P. UNITÁRIO P. TOT A L

'cavação, carga, transporte
02 PAVIMENTAÇÃO:
2.1 Regularização e com

pactação do sub-leito
2.2 Basé: Material de areia,
equisição de materiais e

execução
2.3 Revestimento: Pa

ralelepípedo, meio-fio,
trsnsporte e execução
03 GALERIAS DE ÁGUAS

,
PLUVIAIS:

.'

3.� Tubulação-aquisição
de mato e execução
3.2 Caixas coletoras-aqui
siç�o de mat. e execução

2;800,OOm2 550,00 � .540.000,00

2.800,OOin2 130,00 364.000,00

760,00 2.12.8.000,00

2.800,00 4.320,00 12.096.000,00

2.800,00
'"

1.450,00 4.060000,00 '

616.000,002.800,00 220,00

SUB-TOTAi.... Cr$ 20.804.000,00
ADMINISTRAÇÃO (5%) Cr$ 1 :040.200,00

T O'T A L Cr$ 2'1.844.200,00

04 CU$TO. TOTAL: Cr$ 21.844.200,00 (Vinte e um milhões, oitocentos e quarenta e qua
tro mil e duzentos cruzelros ).
4.1 Área à pavimentar - 2.800,00 m2.
4.2 Custo por m2: 21.844.200,00 -;.- 2.800,00 7.801,50 (Sete mil e oitocentos e

um cruzeiros e cinquenta cen tavos).
b) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADO

� beneficiado o trecho da' Rua 1 - Pas tor Albert Schneider, desde a propriedade
do Sr. Adolfo Wa.ckerhagen (lado esquerdo), até a propriedade do Sr. Otsino Klem

(lado direito).
c) CONTRIBUICÃO DA MELHORIA

A contribuição da 'melhor'ia será cobfada,"por propriedade, levando-se em conta a
'

testada dos mesmos.
..

Fórmula: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do .leito da rua multi

plicado 'pelo custo do metro quadrado = Custe Total.
O recolhimento do Tributo será diretamel'lte ao Tesouro Municipal ..

d) É fixado o prazo de 30 (trinta) dlas à contar da data de publicação. oeste Edital,
para solicitar por escrito, pedido de informàçã6, contestação ou impugnação de um

ou mais itens deste Edital, cabendo-lhe c ônus da prova se necessária.
Prefeitura Municipal de Jaraguá dc Sul, 06 de julho dé 1984.

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN - Eng." Civil
Prefeito Municipal. Secreto de Planej. e Servo Públicos.

Dados Demográficos
do Brasil

Segundo estimativas, no ano em que o Tenente Gene-
_

tal João Henrique Boehm reconquistou o Continente de
São Pedro' (atual Estado do Rio Grande' do Sul), o. que
foi em 1776, a população do Brasil era de cerca de ...

.1.900.000 habitantes. Quando Dom João VI transferiu a

Corte Portuquesa para o Brasil, em 1808, a população
era de cerca de 4:000.000. Quando foi fundada a primei
ra colônia de alemães no Brasil, São Leopoldo, isto é em.

1824, a população do Brasil estava orçada em cerca de
5.000.000 de pessoas. E quando foram fundadas Blume
nau e a Colônia Dona Francisca, com Sede em Joiriville,
a população do Brasil estava orçada em cerca. de .

8.000.000 de pessoas. No primeiro recenseamento oficial,
realizado logo após ao término da Guerra 'do Paraguai,
em 1870, foi constatada uma população de cerca de ....
9.?00.000 de habitantes. Em 1910 já éramos cerca de
17.500.000, em 1920 cerca de 30.600.000 em 1940 de

41.000.000, em 1960 cerca de 71.000.000 e em 1980 cer

ca de 120.000.000 de habitantes.

Segundo dados fornecldos :

pelo IßGE a contar de
1850, ano em que foi reiniciada' a imigração no Estado
de Santa Catarina, até o ano de 1950 .( um século), en

traram no Brasil os seguintes imigrantes:

Italianos 1.540.000, Portugueses 1.480.000, Alemães
230.000 e Japoneses 190,000.

'

(Do I ivro POVOAMENTO ... , de A.B. Schneider-1983)

DECRETO N.o 971/84
Fixa o preço da pavimentação a paralelepípedos.
para o trecho que especific:a.

'

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso da atrlbulção que lhe é conferida pelo item XXIX

do artigo 70, da Lei Complementar N.o 5, de 26 de
novembro de 1975, e de conformidade com o dlspos-

. to na Lei Municipal N." 699/77, de 22 de. dezembro
de 1977;

.

DECRETA:
Art. L° - Fica estabelecido que o preço por me

tro quadrado, referente a pavimentação a paralelepípe
dos dos imóveis especificados no Edital de Custos N.?

08/84, de 06.07.84, será de Cr$ 7.801,50 (Sete mil,
oitocentos e um cruzelros e cinquenta centavos), o

metro quadrado. .

,

.Art .. 2.° - O preço' fixado no artigo anterior obe
déceré as modalidades de pagamento fixadas no artigo
.12, da Lei Municipal N.o 699/77, de 22..12.77, pela Lei

Municipal N.o 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto N.o

4;";/77, de 22.12.77, e pelo Decreto N." 907/83, de
29.12.83.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
. Jaraguá do Sul, 09 de julho de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret.s de Administração e Finanças

,

'
..---- ��-,,_.__�__��---- � ��----�,--.------i------�..���c _,J.

OLIPÊ Metalúrgica Lombardi Itda

PRESENTE NO PROGRESSO E
.' ,

, ..

'. ANIVERSÁR,IO DE JARAGUÁ DO SUL.
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Jaraguá do Sul",;,_ Semina de 24 I 27 de' julho de 1984 CORREIO DO POVO Ediçã!J. ,�t'va do. 108' anos

Josef Wilhelm Kalla nas- Cr'ônícas da Cidadeceu a 23de janeiro de 1881,
na cidade de Freiburg; Pro. de receber o salário a que
VInCIa de Praisgau - AJe. tinha direito, das -rnãos de
manha.

. seu: chefe, sr, engenheiro
�o�teiro, gua.i-da-livros, par-, Lange, advertiu a todos os
tíctpou em 1910, como .c,o�'-" .que queriam exterminar as
tador da Rede Ferroviétle '0

cobras reunidas no terrei
Sã��Francisco d� Sul - P.· ro, que . não o fizessem,
Unl�o, Compa.nhla françe�a

_

pois, seriam .persequldos e
sediada na Cidade de RIO picados por outras cobras
Negro, onde o 'conhecí, O homem das cobras ve-

quando era carteiro. do te- io para Jaraguá. Peja ma-

!égrafo nacional. Retornou nhã de um domingo, quan-
a Europa onde a guerra o do na comperrhla dos coso
colheu em. 1914. tumases fregueses, srs. Fritz

.

Kalla fOI um dos sobre- e Ricardo Ouncker, o amigo
vlven!es de vaso de guerra de pinga Emílio _Blanck, en-
alemao, torpedeado no Me· centrava-se no botequim de
diter�â�eo, "" 1917. Otto Kunchenbecker, epe-

FOI a .r�dla em .1�18, on-. receu pessoa desconhecida,
de edqulriu conhecimentos encostando-se no balcão Pe-
sobre faquirismo.

.

diu ao bodegueiro um quer-
Na aldeia de Güntherstal, tilho de aguardente. Em se-

deixara uma noiva, finaliza- guida, perguntou-lhe do Jo�
da a primeira conflagração cal pera desbeber. - Ê alf
mundial' européia, voltou e fora, mas toma cuidado ao
não .casou com a jovem, passar junto do meu cão
embora esse fosse o seu - o "Chico" - amarrado
grande sonho. Ê que o [o- junto ao mlctério. Ele é o
vem faquirista havia prati- meu maior animal que traz
cada adultério com uma pelo focinho o gado, por
hindú, pelo que foi castra- ocasião do abate. Cuidado,
do. portentel /

Esse foi o motivo de sua - Está bem. O senhor'
volta para o Brasil. me dá o cão de presente, sé

Periódicamente Kalla re- eu o tirar do arame ao qual
cebia subsídios de sua ir- está preso pela corrente?
mã Helene que casara com _ Darei, mas note bem:
um descendente de nobre as pessoas aqui. presentes
família alemã. irão depor a meu favor,
Aqul se fez notar como caso saia ferido na tentati-

exímio jogador de xadrez e, va,
esporadicamente trabalhava O nosso desconhecido, ou
como servente de pedreiro, seja, o "homem das cobras"
cavador de poço e outras hipnotizou o cão, desligou.
tarefas avulsas. o do arame, levando-o pela

Empregou-se -TIa Empre- corrente. Despediu-se, agra�
'sul - Empresa Sul-Brasi- decendo:
leira de Eletricidade, quan- - Mein herzlichen Dank,
do se iniciou a construção mein guter neuer Freund,

.

da Salto da rio Bracinho. Herr Kuchenbecker!
Pelas manhãs de sábados, .

E partiu a caminho de V.

quando chefes e operarios Nova. Ali, o sr. Martin Stahl
descansavam de seus rudes possuia rancho fechado em

empreendimentos,' ele tenta- local ónde, hoje, se ergue
va com seu apito, atrair as o Palácio da Justiça. .

.

inúmeras cobras que raste- Kalla e seu amigo "Chi-
javam peleis densas matas. co" se .instalaram junto da
As víboras obedeciam ao casa comercial.
chamado, apavorando as Um novo membro veio
pessoas que alí se encon- aumentar a pequena e curlo-
tràvam e que jamais' ha- sa femllie: - "Llse..ou Lui-
viam presenciado tão curio- se" - víbora de cerca de
so fato. Essa exibição cus- l,20m. e 5 kg. de peso.
teu-lhe o emprego. Depois Por volta de 1938, Kalla

A história de uma cidade é feita pelo seu povo, pelos seus líderes, e pelas suas iniciativas ..

Rendemos as nossas homenagens a -esta comúnidilde, entre eles o colono e o motorista, que estão

construindo há 108 anos o progresso de Jaragu� do Sul, .

r--: � .

;;\> ,:� �'�M�.talúrgjca Erwino MenegQtti 'Ltda�

'-.��--�..----�------..--------"�"��--�"�'�'''''�--''--------''--------------_'_'�-------�--------------�----....�,

Emílio da Silva

passou a morar num rsn- O casal Hagedorn, assls-
cho cercado e situado nos tia a cena. A esposa des-:
fundos da' hospedagem de maiou junto do marido a-

sr, Carlos Hass, hoje Hotel tônlto.
Cruzeiro. - Outro fato ocorreu no re-

Sua .lrmã. Helene, resi- cinto da casa comercial do
'dente na Alemanha, preme- sr. Breithaupt. O tal de
te ra 3.750 marcos a quem Kelle entrou e tirou' de
se comprometesse a cuidar dentro de sua camiseta uma

dele. Durante 20 anos ali enorme cobra, a "Frieda.".
viveu e, após seu falecimen- O monstro, preso pela c,a-
to, -chegava ordem de paga. beça, exibia .horrenda lín-:
mento da supra quantia, gua, provocando um cor�e-
em favor do hospedeiro, corre entre as pessoas que
como havia sido combina- alí se encontravam. Nin-
do. guém quiz ver o sorriso do

Na manhã de 27.02.1958, velho, que se divertia a va-'
uma das empregadas do ho- ler.·
tel, alarmada, anunciava ter Em outra feita, pelas ho-
encontrado, sem vida, o ve- ras matutinas de um séba-
lho hóspede Kalla. Sobre o do, um grupo apreciador
seu peito, dormia a sua in- de churrascos preparados.
separável "Luisa". Junto à pelo sr. y.lerner Buhr, na

cabeceira do seu catre, pen- parte dos fundos do antigo
diam duas fetos: uma do Cine Buhr, encontrava-se
vaso de gllerra alemão, no sentado, mesas repletas de
qual lutou cerca de 3 anos, pratos e bebidas da "Wal-
até ser torpedeado; outra, ther Bier", servida pela Lo-
da suá noiva. Junto à mesi- ni: O sujeito e sua Frieda,
nha,

.

um jogo completo de penetraram dé fininho, del-
xadrez e vários livros. Eram xando apavorados fregue-
pois, esses acervos que res- ses e o proprietário,

.

taram do velho estranho Josef Wilhelm 'Kalle to-

"homem das cobras". mando o seu mata-bicho no

As variadas peças preçe- botequim do motorista da
das por Kalla nem sempre prefeitura, -sr, Drosth, de-
eram aprovadas pelas suas para com uma mocinha vln-
vítimas. da do sítio que deixara, sua
Sabendo que o colono irmã do lado de fora, pe-

Gustavo Hagedorn possuía dindo dois cartuchinhos de
em sua propriedade um tou-

- bombons ao balconista. Kal-
ro bravo, de estatura gigan· Ia dirige-se à menina:
tesca, dirigiu-se ao local. - Escuta, menina, está
Quando atravessava a pas- fazendo muito' calor, não?
tagem, em -dlreção da resl- É 'melhor você Ir tirando
dência do sr. Hagedorn, O sua roupa, a saia, pelo me-

touro abandonando suas 5 nos.

vacas leiteiras, veio ao seu A menina, hipnotizada, foi
encontro. Este, esperou o se despindo, ficando apenas
animal que mugia e espu- com a roupa íntima. Com
mava enraivecido, pronto uma batidinha no rosto, da-
para despedaçá-lo com seus da por Kalla, voltou a si

pontiagudos chifres. Para- e, envergonhada, recolhe a

do e concentrado seu poder roupa que havia colocado
hipnótico, viu-se cara-a-ca- 'sobre o balcão e salu cor-

ra . com o "monstrengo" 'rendo, ao encontro da Í'r,

que, subitamente transfor- mão Partiram, ouvindo as

mara-se num cordelrlnho.
.

risadas dos que ficaram lá
Passando o braço. sobre sua' dentro.'
nuca, ordenou-lhe firme e Um caso assim não pode-
mansamente, que o ecorn- ria ficar em. seçredo .e por
panhasse até onde havia isso, em pouco ternpo to-

deixado as suas companhei- dos o conheciam e o co-

ras.
•

mentavam. Numa bela ma2

:J;lhã'; -Kalla .reagiu, -dlzendo
ao sr. Rau:

'

'-� :Você lmlterã a: menl
na, V�'i ,tirar sua roupa, fi
cando' somente com os chi
nelos e "�â ceroula, enten-

'. deu?
.

Rau, sorrindo, obedeceu
as ordens dererminedes pe
lo hipnotizador. Os curio
sos que' Se postavam junto
à casa, custavam a acredi-
tar no que viam.

,

Acordado' com o tapinha
'no., rosto, ,não suportando o

-rldfculo da situação, com o

som dos risos em seus ou

vidos; disparou para o in
terior da casa, deixando as

roupas e os chlnélos para
es fernlllares recolherem.

Quando. o Brasil entrou
na segunda guerra mundial,
os alemães residentes no

Brasil, tiveram que ser re

tirados da tona marítima,
pelo. menos 90 km., pois,
se tçatava·'.de Segurança Nd�
cional.
Kalla era alemão nato. 2

policiais, sob ordem do De

.legado Nathaniel Cidade.
foram ao Hotel Cruzeiro
pare levar preso o homem
das cobras para a Delega.
cia ser devidamente' ldentl
ficado. Sabedores, pela em

pregada do. hot!!1, que o ho
mem vivíà trancado em seu

quarto com, dtias enormes

cobras, bateram em retira
da.

O, velhinho não era peri
goso. Embora. excêntrico;
'possuía muitos amigos que
o visitavam ccnstentemen
te. Possuía parceiros para
um .' .bom jogo de xadrez,
"Úe';9 prendia .por horas e

'horas.
.

O ancião-alemão, foi um

cios únicos. que pôde viver
sem ser molestado, numa

época em que ser alemão,
no Brasil, significava dls
criminação.
Kalla, domador de féras,

hipnotizador e brincalhão,
quando entre as crianças,
costumavam dar fim às al

gazarras, dizendo, em' seu

belo idioma:
- Aber; 'jetzt wollen "'{ir

Schluss machen mit eurer

Strspatzen.
,

"___._ Nun Schluss! ...

-" "'':
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,

(�Ol.IJNA ROTÁRIA
Esta coluna registra com satisfação a permanência em,

nosso meio do [ovem americano JOnathan Alexander ,AIIj.
sen, hóspede do' Companheiro Diretor deste semanário.
Jonathan é um, dos integrantes do Programa pró-Juven
tude Internacional, um interessante intercâmbio que resul
tou entre o .Rotery Club de Belo Horizonte - Cidade Jar
dim - e o Rotery Club de East Palestine, do Distrito
665 � Ohio - U.S.A.

,

Desde setembro que o garotão está em Belô e dorni
na com muita segurança a língua- portuguesa, com um li
geiro sotaque mineiro, já tendo .visitado .vérlos Estados
do Norfe brasileiro, São Paulo, Foz do Iguaçú, Curitiba,
estando atualmente em Florianópolis, ou mais precisa
mente no B.C. Florianópolis-Leste, conhecendo ainda que
de passagem O Balneária de Camboriú, Cabeçudas, Itajaí,
Barra Velha, Guaramirim, Corupá, Massaranduba, Blume
nau, Gaspar e Ilhota, confessando-se surpreendido com o

�stacfo de Santa Catarina, seus grupos étnicos, 'sua cul
tura e seu progresso.

Jonathan também esteve em visita aos R.C. Florianó
polis-Leste e Florianópolis-Estrelto, onde brindou os seus

integrantes com breve palestra 'sobre sua cidade.
Seu pai é advogado rotariano na cidade 'East Pales

tine" no Estado de Ohio, próximo à divisa com o Estado
de Pennsilvanla, com 5.000 habitantes, onde j� foi Presl-
'dente de seu, club e Governador do seu Distrito sendo
atualmente o tesoureiro e secretário Distrital.

'

Aqui comprou produtos jaraguaenses, levando na sua

bagagem farta literatura rotária, publicidade sobre Santa
I

Catarina, -em três linguas, exemplares do "Correio do
Povo" e o livro Temas Cat,arinenses, d� rotariano e- pro
fessor universltérío Dante Martorano.

'J(l)nathan Alexander Allison regressará à sua terra em

agosto e deverá ser o nosso "embaixador" na grande co-
munidade americana.

.

,

, Túao para ere foi ótchimo!

Ao, ensejo dós festejos comemorativos aos 108 anos

de fundação .da Jaraguá do Sul,

a nossa mensagem de simpatia e congratulações,
'

com Q§ votos eloquentes de que obtenham

êxito. Cumprimentamos, também,

,o Ágricultor e o Motorista, pela passagem

da data consagrada, o 25 de julho.

Brandenburg & Cia.
,

Rua Joinville, 11255 ::_ Fone 72-0239

Jar,aguá, do -Sul _:. SC.

Na oportunidade el);l que se comemora os108 anos de fundação de

Jaraguá do Sul, o Dia do Colono e o Dia do Mo,torista,
nos associamos a todos as homenagens a eles tributadas, com, votos de

crescente sucesso e prosperidade. Salve o 25 de julho!

, ,," Marchitex �_

M�lhariã(�·ê éoi1fe�çÕes' Lidai
Rua '-JOi"ge Czerniewi�%, 397 - F'one 72-0459 e 72-1276 - Jaraguá do Sul - SC.

No instante em que todos se regozijam com o transcurso des

108 anos de Jaraguá do Sul e pela passagem do Dia do Agricultor e do
..". . ./

Motorista, levamos a púbiico o nosso im enso orgulho de fazer

.parte da grande família jaraguaense. Salve o 25 de julho!

Rua Preso Epitácio Pessoa, 3.550 - Fone- 72-0894 - Jaraguá do Sul - S, Catarina

,I .. /Ó.

Jaraguá do Sul é o resultado do trabalhe> i dá �e,çIicação, do esforço de

todos nós, que,. <;Qm; e�t\Js!asm04 fres.téjà�mo�.;,a:gora p� f�u�,-.1�8, <aI;JO$' �e repletos
.' ,.... �. _,::1, '_

.
.:. _; '>" _

.� ••
'

"

'.� •
,I ,"

"
.. ,�, _,' .",_ ." .

sucessos) Todos estes anos de lutas, .tran sforrnando a mata .virgem numa das

melhores Cidades catarlnenses, denotam" o espírito' de trabalho
-

deste povo.

O futuro que se descortina deverá proporcionar resultados ainda melhores.

25 de julho de 1984.

Laboratõrio Jaraguaense de
,

-

.. Análises Clínicas Ltda.
::,.':- �- �.

-

"

..

-

',- 'f
" "Dr:'M�rlo Sousa '

;,

,-
"

,

..
'

A história de uma cidade é feita pelo seu povo, pelos seus líderes e pelas
iniciativas per eles tomadas. Rendemos as nossas homenagens a esta

operosa, comunidade cjue está construindo o progresso de Jaraguá do Sul, ora'

comemorando os seus 108 anos de fundação. Cumprimentamos
também o Colono e o Motorista, pela sua data, o 25 de julho.

Dominqos. C,hJQdill� �mpr�;endilJl�ºtos Imobiliários, Ltda.
Cahite Empreendimentos Imobiliários Ltda.

,I

lAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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l I 25 de julho de 198,4 I �
- I �i ':
: I� '�-
,� ��,
� � ,Sentim,o-"nos orgulhosos.de pertencer a uma comunidade ii :
',2 i��', '

' � .

, que Juta para,.: cada vez mals;: se �, -, '

-- ,de$tacar :nó eenãrie deste país. PARABeNS JARAGUÁ '<, ,- I
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, DO SUL; pelos 108 anes de existência e 50 anos -

� , :
� ,

'

,

; de emancipação político-administrativa. , '

, '

, ,
".' , �

, : '

,

� , � Ao homem do campo e ao motorista, que têm

;ij
;

: I '�
,

, ��� parcela decisiva de contribuição no
'

;, .

: � ,progresso desta terra, as nossas mais sinceras
"

�
I §i ; -

� §I', ,homenage!}s neste dia.
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Dona Helena Jourdan Ruiz
foi a única filha de urna

prole de 14 a nascer em

Jaraguá. A filha 'do Cél, E
mílio Carlos Jourdan nas ..

ceu no Sertão do Jaragu6
aos 2 de agosto de 1883-, o

que vale dizer que se viva

estivesse estaria completán
do daqui poucos dias o seu

101.° aniversário.

Sempre preocupou-se com

ii memória de seu pai, co

laborando é esclarecendo
pontos obscuros de Sua vi

da. Aqui esteve por oca

sião da inauguração com

familiares e até o fim de
sua vida acompanhou Q de
senvolvimento dó munici-,
pio através das páginas do
"Correio do Povo".

Certe vez os
'

pontos oe
vista de Dona Helena não
coinéidiam com Uma narrà�
ção de Mílitão Augusto e,

_ ". .

.
� _

_ .
.

l

�i��!��!�i�i�i�i�i��i�il�i�ii��i�WOil!il�il�íl�il��, !i�������il�íl����il����il�íl"oi�i�i�il!i�i�����íl!i�i�!i8�i��íl�i�i3íl�i�.e������i!

Dona Helena e a memória do fundador
apesar dos seus já 90 anos,
c!irigiú, uma carta ao cronis
ta, para esclarecer:
"Saudações!
Lendo sua crônica publi

cada no "Correio do POVO,i,
, �

vejo que desconhece a per-
sonalidade de Emílio Car
los Jourdan. Quando o des
tino levou-o a Jaraguá do
Sul.vele era civi I, pois; ti- .

nha pedido' demissão do e

xército, 'era 1.° tenente, e

não coronel. Quanto a que
se deixou alguma dívida é
dlfícll após' tantos anos es

clarecer fatos que se pasz
saram. Posso 'lhe afiançar
que deixou' na colônia que
fúndou, todos os seus have

res, toda' a sua boa vonta

de, intel igência,' traçado de'

plantas pera a estrada de
.

ferre e outros melhoramen-'
tos, como Ó canal; .o ·enge·
nho para a fabricação de

'

álcool, açúcar, etc. cujô
transporte "de maqulnérias
'deve ter sido, naquela épo
ca, uma epopéia; levar tu

do por rios caudalosos e

encachoeirados, mata lnde
vassável, já pensou?
Quanto à sua vida mili

tar, leia o livro de Frei Au

rélio, no �apítlJlo·' "Jour
dan na 'Guerra, do Para
guai"; quanto à 'vida civil,
seria difís11 para mim aqo-
-ra, aos 90

.'

anos;' pesquisar
o quanto fez para o ßrasil.
Sei que estudou

'

e envIou
para a Europa estudos ,so'
bre' aS'-riquesas minerais do

Brasil.
,

.Fol agraciado pelo Vis
conde de Rio Branco, com
o título de Sócio efetivo da
Sociedade Auxiliadora da
Indústria NaciOnal, por ser·

viços prestados para a pros-
peridade 'do País.

,

Fez um esboço. histórico
.da questão das Missões, em
que foi encarregado des tra

balhos gráfiços.
O Itarnaraty tem provas

. do que estou dizendo.
,

Logo após a sua morte,
em Agosto de 1900, minha
mãe recebeu 'cartas de pes
soas ernlças, do Jaraguá,
para que, ela mandasse seu

filho mais velho, então com

f9 anos, pois, estavam de

predéÍnd9 e levando todo o

material de engenharia, etc,'
o que nijo foi possível por
absoluta falta de recursos.

Na época houve um amigo,
catarlnense, o dr. Hercílio
Luz, que procurou-nos pa
ra um pequeno auxílio, que
muito nos sensibilizou.
Quanto à sua ideologia e

ra um repqbllcane e multo
concorreu para a vitória da
re:JClução.
Admirava o Imperador D.

.Pedro II e a ele dedicou o

seu grande trabalho - o

Atlas Histórico da Guerra
do Paraguai -, que até ho

je é consultado nas escolas
militares .

, Termino agradecendo a sua

paciência em me ler e ou

vir. Queira desculpar qual
quer deslise, pois, a minha
intenção é só esclarecer.
Muito grata, ass.- Helena
Jourdan Ruiz. Rio de Janei

ro, em 11 de Maio de 1974"

Salve o 25 de Julho! Numa integração perfeita de esforços entre o homem do campo .que produz; e
-)',

o homem da estrada que transporta as riquezas, resta-nos dizer:

Bravos cotonos! 'Bravos ,�otôristas! ',,"

E à gente jara.guae�se, nossos -ocur:nprimentos pelo 1 08.0 aniversá�iQ de fundação da cidade"

Cia. Mercantil Victor Probst
Filial de Jaraguá do Sul

Rua . Reinaldo Rau, 170 Fone: 72-1272

��..,�,�;���_, .... ....�......�..�..__���_, � -----------------,.�.---- l�__-- -- ..����
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RESPOSTA A'CARTA
DOS CATARINENSES

"�

• . 1&'104 LAES:iOOW

..-

RECONSTRUÇÃO DE TODA A RE;DE ESCOLAR 'ATINGIDA
PELAS ENCHENTES,-1.745 PREDIOS RECUPERADOS,

A, !!nc"I1:nt()S de 19113 átingiram 1.745 prédios escolares, dos quais 367 foram ctc�truí(ios. Ó Governo do Estado, atrav. di Secr.tI�i. ii. EduoI9Io,
pr0C0l\1ou II recuperação e substituição das unidades oscolares danificadas e/ou destruídas. Parte significativa dessas obrllS forAm I!'xe�,ttlftl!ll dlreWmfn
te pelas f�oci�ões de Pais e Professores - A.P.P,s +, com a aplicação de recursos financeiros da ordem de Cr$ 268.8�8.923;00. A ,COllStn;q10 e,r.
cuperaçio de escolas por intenl'lédio das Associaçõcs de Pais c Professeres cumpre um dos objetivos da Carta dos Catarlnellses, valorizando a partl",-
pação (;omunitáriIJ.

' • --

CONSTRUÇÃO DE 890 NOVAS SALAS DE AULA(_6,T"15/�)
Além do Programa de R�construção da Rp.de Escolar - recuperação e substituição de prédios escol��oS atingidos durante as el1ê�ntes - a Secreta.
tia da Educação construiu na atual administração 890 �Ias dé aula novas, Em ritmo crescente, essas obras relacionadas nos dois Itens acima, eontem
piaram a execu� de construção e/ou reforma em 185 municípios do Estado de Santa Ca,tarina. Para atender esses dois Itens o Governo do Estado,
investiu Cr$ 6.060.21,8.000,00. - -

AQUISiÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR 'PARA, 965 SALAS
Na atual administração, no período de março de 1,983 a março de 1984, a Secretaria da Educação procedeu à' aquisição de 43.335 novos conjuntos
escolares, compostos de mesas e cadeiras, para mobiliar 1181 salas ele aula. Essa,aquisição tem suas razões básicas: substituir parte do mobiliário esco-

lar danificado totalmente em escolas atingidos pela enchente, possibilitimdo melhores Rcompdações à 'população escolar e atendendo II matrícula origi
nária da criação de novas Escolas de 19 e 29 Graus. Além desse volume)á adqui'rido, estão em curso compras de mobiliário para mais 800 salas de aula.

DISTRIBUiÇÃO DI,\RIA DE MERENDA ESCOLAR PARA_·
686.548 ALUNOS

' ..

Em 1983, atravésdo Programa Estadual de Alimentação Esco'lar, foram atendidos 686.548 .. limos do pró·'l.�çnlllr p. 10 �rall, mlitriClJlafl(l� 0111 8.S70
escolas da rede pública municipal e estadual tle ensino, sendo servidas 105.174.046 refeiç� durante o ano letivo, atingindo os 199 municípios do
Estailo. O progrilfl'la possui a seguinte pauta básica de Alimentos: açúcar cristal, arroz, charque, feijão, frango, leite empô, macarrão, óloo de soja,
ovos, 'biscoitos, feijão em pó enriquecido, pó para �ingau, pó para bebida láctea, P.V.T. galinha e sopa desidratade,

,

DISTRiBUiÇÃO DE MATERIAL eSCOLAR
A distribuição de 2.112.547 unidades de materiais escolares responcte por mais um dos objetivos ela Carta dos Catarinenses, expresso no callítulo
"Educação". Este total compreende pacotes contendo material escolar básicocomposto de: caderno, lápis preto, lápis rle cor, caneta; horrecha, ré
gua, bloco de desenho, que _os estudantes estão recebendo em torlas as regiões tio E�tarlo, elistrilluíllos pelas Unirflirles rle Coorrlenação Regional �é
Educação - UCREJ - aos alunos mais carentes do ponto rle vista sócio-econômico.

'

,

, , ,

,.
,

_

'

DISTRIBUiÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS
Como psrte do programa de elevação do nível geral'de ensino :_ melhoria de qualidade - -, foram entregues, aos alunos catarinenses de .1 º Qrau,
439.350 livros didáticos. Este programa contemplou 62.213 alunos de 492 Grupos Escolares ou Escolas'Rel.midas,localizados em 125,municípios do
Estado.

'

,

CONCESSÃO DE BalSAS DE ESTUDO PARA ALÚNOS' CARENTES
DE 1�' E 2� GRAUS

/

Em 1983 foram atendidos com bolsas de estudo 9,046 alunes carentes rle recursos financeiros, matriculaifos em escolas de ,lO e 29 Gra'us da rede par
ticular e eenacista - escolas da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade-, alinginelo a cifra total de Cr"> 514.875.000,00. _

Eni 1984, o número de bolsas de estudo alcança a cifra de Crs' 792.000.000,00, estando previsto o atendimento a 12.800 alun'os carentes de recursos
financeiros dessas redes d!jAInsino. "', "

'

'

,

"

INSTITUIÇAQ DA BOLSA DE TRABALHO - A Secretaria da Educação elesenvolveu ainda, em 1983, um programa (ie bolsa 'rle trahalho para alurn>�'
de 2Q Grau; atendendo 259 alunos com recursos tia ordern ele Cr$ 22.719.000,00. Para o corrente ano letivo está previsto o atenelimento (ie 300 alunos,
com recursos financeiros estimados em Cr$ 120.000.000,00.

' ,

.

A,MPllAÇÃO E r.4ElHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Entre as medidas adotadas para possibilitar a ampliação e melhoria dos serviços prestados na área da Educação Especial, -destacam-se o aumento do quadro"
de professores de Educação EspeCial e conces�o de pensões aos excepcionais. Além do apoio institucional à Fundação Catarinense de Educação Especial e
• Associll.ÇÕ9I da Pais e Amigos dos Excepcionais, a Secretaria da Educação celebrou convênio com essas instituições, colocando à disposição 1.060 profes
sores. A partir da março de 1983, a Secretaria da Educação dllU inicio à execução do programa "Pensão para Excepcioneis'� processando, no decorrer daque.
Ie exerc(cio, 1.827 solicitações provenientes das 20 regiões educacionais do Estado. Foram eoncedidas 1.587 pensões a excepcionais, no valor de 50'/, do
satério minimo rational. Pare 1984 existe uma previsão paro concessão de mais 1400 pensões, já tendo sido deferidas 249 até o momento.. '

,

DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO- UMA PROPOSTÂ
CATARINENSE

Em Santa cata�illlí toda a sociedade participa da elalloração' (fo Plano E�tadual de Educação. Constituid� por ato do C:;overnador do Est8(l0, �",a comissão
fQrmad!, p�r 24 entidades vem .realizando um trabalho com todos os segmentos sociais, em torno de uma proposta de remos-pere a educação catarinense.
Cs semináriOS e os dob�t� reah;rados nas escolas sobre a DEMOCRATIZAÇAO DA EDUCAÇAO atingiram de fato toda a sociP.dade' catárinensifque 8SCÓ
Iheu, em �Ieição direta, os seus representantes para os congressos que se realizarão até o mês de outubro. Povo e Governo decidem õuntos o futuro da 'edu.
cação Cl8tIlrlnen..<\.'

.

,

CUMPRINDOA-CARTA DOS

GOVERNO DO ESTADO

CAT�NENSES ··1
.�f;..'.'

·· ..r .,{
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Analista mostra

desempenho da Marisol
.

A Gazeta Mercantil, edição de 26 de junho/84, em análi-
se do economlsta H.B. Cavalcanti, mostra

.

o crescimento da
Marisol S.A. Indústria do Vestuário, de Jaraguá do Sul, que
propiciou no exercício findo (31.3.84) eXCelente desempenho
operacional e aumento da produtividade em todas as áreas.
De acordo com o analista econômico, que tomou por base o

balanço da empresa, com a expansão de 991 % sobre o ante- .

rior, o aumento nominal de 591'% em três anos, o lucro lí
quido de Cr$ 969,7 milhões apurado pela Marisol, correspon
de a 61 % do capital realizado de Cr$ 1,5 bilhão, equivalen
te a Cr$ 5,16 por ação (Cr$ 0,41 em 83), com renteblllda
de de 12% (4% em 83) sobre o patrimônio Ifquido de CrS
7,7 bilhões. O capital aumentou 106% sobre o anterior e

463% no trlênlo. O patrlrnônio Ifquido cresceu 209 e 1.188%.

As vendas líquidas do exercício findo em 31.3.84, eleva
ram-se a CrS 15,8 bilhões, com o crescimento de 186% em

doze meses e de 1.254% em três �nos. O lucro operãcional
evoluiu para 19%, em comparação com 9%, no exercício an

terior. O ativo de Cr$ 17,6 bilhões cresceu 262% sobre o an-
.

terior e 1.179% sobre o existente em março de 1981.

.
.

E além de outros aspectos que mostram a solidez e a
.

potencialidade da empresa, que possui quatro filiais e empre
ga diretamente cerca de dois mil funcionários, o comenterls
ta descreve que no período (12meses), foram feitos 201 negó
cios na Bolsa de Valores de São Paulo, onde a ação prefe
rencial ao portador, da �arisol, apresentou e vigorosa taxa
de lucretlvldede de 1.067,8%, com a movimentaçãQ de 95,2
milhões de papéis, no valor total de Cr$ 565,.5' milhões.

A nossa contribuição no desenvclvlrríento de

Jaraguá do Sul, se d"eve a crença,

-nos destinos deste povo ordeiro e trabalhador,

que está comemorando

festivamente os 108 anos de fundação

da cidade. Como jaraguaense qve somos, aqui investimos

na certeza do progresso desta

. região e na confiança da operosidade do

seu povo. Salve o 25 de julho!

.Construtora
Jaraguá Ltda.

Rua Cél. B�rn;irdo Grubba, n.O 246 - Fone 72.0014

J.raguá do Sul - SC.

r •

De mãos dadas com a nossa comunidade, rejubilamo-nos na oportunidade em

,

que Jaraguá do Sul explode de alegria em comemoração ao seu 108."

aniversário. Rendemos o nosso preito de gratidão e respeito ao Colonoe ao

Motorista, pela passagem do seu dia
".

Curtume Arnoldo Schmitt Ltda.
Rua Walter Marquardt, 1.548 --- Fone 72·0670 - Jaraguá do Sul -:- S. Catarina

25 DE JULHO

Dia do Agricultor
Dia do Motorista

Dáta dos 108 anos de fundação de Jaraguá do Sul, a "Pérola do Vale do

Itapocu". Recebam o nosso abraço e o nosso carinho.

""Wä'iter"Iiiiie�'='vidräçãriä'"''
Av. Mal. Deódoro, 401 - Foné 72·0545 - Jaraguá do Sul $antà Catarina

Colono: Hoje é teu dia.

I Agradecemos teu trabalho humilde e dedicado e nos faz curvar

.

.
.

diante da importância e necessidade de sua existência. À você o nosso

agradecimento. E ao motorista-e a Jaraguá do Sul, o nosso reconhecimento pela

passaqern da sua data maior, o 25 de julho.-

SALVITASOCIEDADIF ASSISTENCIAL AO
.

.

LAVRADOR DO VALE DO ITAPOCU

JARAGUÁ DO SUL ANO 108

Parabenizamo-nos com nossos conterrâneso, pela cidade que cresce, com a participação de cada um.

Pela 'atuação responsável do profissional que transporta este proqressol

t: a Comunidade Jeraquaense, vivendo o presente � prepa rando o futuro.

Parabéns Jaraguá! Parabéns Colonol Parabéns Motorista.

Serraria e Benef. de Madeiras Rio Molha Ltda .
.Rua Fréderico C.A. Vasel, 652 - Foné: 72·0550 Jaraguá dQ Sul. Santa Catari.na

.

, p
.• ;-.,
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A matéria que abriga esta
coluna guarda certa seme

lhança com o espírito da
semana; de comemoração
da data da fundação do mu

rucrpio, do cinqüentenário
de emancipação política e

instalação da Comarca, da
assinalação da entrada dos
imigrantes alemães no Sul
do Brasil e de homenagem
ao Dia do Colono, dos tra
balhadores rurícolas atuan
do em minifúndio para ex

trair 0$ produtos que ali
mentam os homens da ci-
dade.

'

Mareio Camargo Costa,
engenheiro agrônomo atuan
do nas Lages da Serra, co
mo semanalmente faz em

--0 ESTADO RURAL, conta os
,

"causos", que desta vez in
titulou de A IRA DO LEÃO:
"Mané Jordão, de Passo

Fundo, fazendeiro podere-

Política, Políticos, Folclore & eia.
Nenê da Vina esfregava

as mãos de faceiro. Se be
taram pra fazenda. A ce

mionete carregada de col
chões, acolchoados ê tra

vesseiros. Carnearam duas
vacas e cinco capõés gor·
dos.

E lá ficaram os três, ma-

teando, de pescoço espicha
do, de olho na estrada, á- ,

guardando a chegada do Es·
crete nos campos do Jor
dão ...

Vivle-se o auge da ma

delra. Em Lages o dinheiro
rolava fácil. Os bordéis das
quatro mil chinas transbot
davam de novos ricos.'Ajo.
gatina e as cortezãs impor.
tadas devoravam os pinhei
rais des bombachudos dell-

-.x-

so, era 10UCQ por futebol.
,E não perdia noticiário da

Seleção. Afinal, estava de
rádio novo e logo Iria co

meçar a Copa do Mundo.
Assim, um dia, antes de

seguir para sua fezende pa
ra uma lida de uma quin
zena, 'colou os ouvidos no

notlciário do meio-dia.
Com ele, o compadre Zé

'Libório e o) sobrinho Nenê
da Vina,

E não acreditaram no

que acabavam de ouvir:

"Depois. de amanhã a Sele-'
ção Nacional viaja para pas
sar uma semana descansan
do em Campos do Jordão ... "

"Vancê escuitou bem,
compadre?"
"E não havéra de escui

tá?"

::,

.

\

� ," .

.
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.
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Terraplenagem Ribeiro
Nivelamento '_ Terraplenagem fi

Prepàração de Terreno.

ORLANDO RIBEIRO _ Diretor
, \,

Rua José Teodôro Ribeiro; 1.720 - Fone 72·1363
, Ilha da Figueira .__' Jar:agu� do Sul -:- SC .

r.antes.
Sêu Baldino, quê enrique

cera negociando pinheiros
alheios; tinha uma fixeção:
Consuelo, a mais bela pen
,sionista do' "Dancing Mara·
'bá".

Era uma fêmea mui lin
da e perigosa. Seus favores
eram quase sempre fatais:
mais de uma d1,Í�ia de in
cautos deixare suas fortunas
nequela alcova cheirosa. Di
zia-se até que quem caía
nos braços de Consuelo en

trava pela porta do paraíso
pera sair no inferno ...

Seu Baldino parecia ter
enlouquecido de vez: "Con
suelo, 100 contos pare fi
cares comigo!"

A bandidaça topou ligei.
roo Mitigada sua febre, Bal
dino logo foi intimado a

resbalar os pilas.,' Abriu a,

gorda carteira, folheou as

pelegas e entregou uma no
ta de 1 conto para a china.
O berro foi grande: "Ca

chorro!
,

Grin$)Ó' safado! O
trato foi 100 contos!"

,

BàkHno conffrmol:): '�Sou
um homem de palavra. ,elà-

'

.re, 100 contos. Mas, um

conto por. vez ...
"

--x--.;' \

O coronel Seralva, lá do
Alégrete, era o terror do
regimento. Caminhando li
geiro, olhando pare todos
es lados, -surrando as botas
com um pínqalim de verga
de touro, .o velho regístra
va tudo naqueles duros o

lhos cinzentos. Isso, se re

petia todas as manhãs, lá
pelas nove horas. Feita a

ronda de rotina o coman
dante entrava em seu ga
binete. E' passava a batucar

I

na sua velha máauina "Con- :

tinental".
' "

A partir de agora todos.
os flagrados em alguma fal- :

ta, omissão ou simples ar-.

repio aos regulamentos, po-
.

diam se aprontar para re

ceber um dos famigerados
memorandos do coronel,

E o batucar da velha má
quina ecoava pelo quertel
como um lúgubre rufar de
tambor prenunciando algu-
ma execução.;

'

Logo, aparecia o-cebo-La
vínlo, ordenança elo velho,
tendo às mãos os papéis a-

marelos medindo não mais
de 10 em x 10 em, datilo
grafados em' espaço três e

que, após o cabeçalho de
,praxe, traziam sempre a já
célebre frase: "Deveis in·
formar 'ao pé deste, os mo

tivos ...:"
,

Acontece que naqueles e·

xíguos papeluchos nunca ha
via espaço p!- o "pé deste".

Dessa- forma" a punição
vinha sempre em dose du
pla: "Primeiro pela falta
sobre a qual foi pedida a

informação e em segundo
lugar pela falta de resposta

. ao pedido de lrrformações".
-x--.;

Assis Brasil e 130rges de
Medeiros andavam às tur
ras. O 'velho Antonio Chi
mago, mais Uma vez foram
reeleito para governar o Rio
Grandel embora as acusa

ções de fraude eleitoral. In
conformado com a derrota,
Assis Brasil deflagrou acha:
mada 'Revolução de 1923.
Ao lado dos assislstas. logo

,

se notabllizou um caudilho
de poucas letras mas de
muitos méritos militares:
.Honörlo Lemes, o Leão do
Caverá.,

'

cSimples e sem muitos ro

deios era um chefe duro
mas sempre atento aos seus.
comandados. Um die, às
vésperas de um 'confronto
decisivo, um dos

�

luqares
tenentes de Honório Lemes,
preocupado e temeroso, se

acercou do Velho Leão:
"General, o inimigo está

entrincheirado na. coxilha e

nós aqui no descernpedo. E
se .eles resolverem atirar' na
gente por cima?"

"Daí, se .ebatxemo!" 1"01

a' pronta resposta de Honó-
rfo Lemes.

,

"Mas, meu general, e, se

eles atirarem por baixo?"
- "Entonce, pulemo!"

Não satisfeito de todo e

temendo coisa bem pior, o

tenente àrriscou mais uma

pergunta: "Me desculpe a

impertinência meu general.
Mas e se os tiros vierem
pelo meio?

Incomodado COm tama

nha falta de fé e de cora

gem, o Leão do Caverá, a

um passo da ira, .Iulmlnou
c assustado oficial:

��Daí, meu tenente; se ca

guémo 'tudo!"
Evi Sinsval • JuJhol84
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Nós acreditamos que

esta é a maneira mais nobre

'de gerar riquezas.

Hoje, saudamos 'a todos os filhos

desta terre, pelos 108, anos de fundação de

Jaraguá do Sul. Parabéns!

lojão do Povo
Comércio à varejo de artigos domésticos em ger.1

Rua Reinoldo Rau, 86 - Fone 72·0624

Jaragu� do Sul - SC.

Oficina do Tihério
� :��

�

"'. i. . �.. . v. �.

Oficini especializada Volkswâgen. Peças.
Acessórios Volkswagen, lataria e pint�r•.

-: �
,.

Rua Leopoldo Malheiro, 67 - Fone 72·1059

Jaragua cio Sul _;_ SC.

Testemunhando 'nosso amor,' apreço ,.e, .
'

e mais sincera consideraçãc;>;"'"
queremos enviar as nossas congratulações ao

laborioso povo jaraguaense, pelos
108 anos de fundação da cidade e

• cumprimentar o Moterista e o Agricultor, pelo
25 de julho,' sua data maior.

,

.

.

Casa das Tintas Joma ltda.
Tintas LUXFORDE - Automot,vas e para construções em geral.

Motivados pelo nosso mais sincero espíri to de
.
consclência de 'participa.ção

no progresso, queremos levar as autoridades e ao povo de Jaraguá do Sul, as

nossas mais efusivas homenagens pelo transcurso dos 108 anos de

fundação da cidade. Aos Motoristas e Colonos, a nossa saudação.

Av. Mal. Deodoro, n.O 927 - Fone 72-0380 ,- Jaraguá· do Sul - SC.

-,
'.

Hoje no dia do aniversário da cidade; a nossa homenagem a todos que fazem

do seu trabalho, o motivo da

grandeza de nossa terra querida.
'

Parabéns Jaraguá do Sul pelos teus lOS anos de fundação e um abraço espedãl
a6 Agricultor e ao Motorista, pelo 25 de julho também a eles ccnseçredo. '

-
_' .-.

II

I'

Av. Mal·. Deodoro, 302 Jaraguá do Sul - SC

.
:.,-'

Metalúrgica Arteferro
E

Numa rotina infatigável, fazendo o que de melhor existe para o desenvol
vimento de Santa Catarina e do Brasil,paremos neste dia 25 de illiho pafa ho

menagear-mos Jaraguá do Sul, pela passagem do 108.° enlversärlo de f!..mda,ção".
Nesta data, também, o nosso reconhecimento ao Motorista e ao Colono, pela sua

perseverança e cora�em na sua faina diá ria de transportar e produzir riquezas -à
toda a Nação.

,.

\ .'.
,

Arteferro ' Vidraçaria "
- ,:''-.

:'Silnta CatarlO.Rua Joinville, 1990 - Fone 72�0971Jaraguá do Sul

- SAMAE

, -,

.Serviço Autônomo Municipal de Aguá e Esgoto

108
25/07
2;5/07

JARAGUÁ' DO SUL
DIA DO COLONO
DIA DO' -MOTOR1STA,

-

NOSSAS HOMENAGENS

A Direção.
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Edição Festiva' dos 108 anos

-ORAÇAO AO DIVINO·
ESP(RITO SANTO

Espírito Santo, Vós que
> esclarecels tudo.. que ilumi
nais todos os caminhos pa
rê! que. eu atiniél o JlJ.�u
Ideal, Vós .que me dais o
dom divino de perdoar e es
quecer o mal que me fazem
e que todos os instantes de
minha vida estais comigo.
eu quero neste curto dlélo
qo aqradecer por tudo e
confirmar. mais uma vez que
eu nunca quero me separar
de Vós, por maior que seja
a ilusão material, não será
o mínimo de vontade que
sinto de um dia estar con
vosco e todos os meus. ir
mãos na ·q'lória perpétua.

..

O�i'iqad6 ,mai?, uma vez: A
.pessoa devera Jazer .esta o

ração ,3 dias seguidos, 'sem
dizer o pedido: Dentro de
3 dias será, alcançada a gra,
ça por rnais difícil que se

ja. Publicar asslm que re
ceber a ,graça. Agradeço

,.. ---_-_..I.�q;:.:.r�aca
.

recebidQ" M:A.G.L.
r

Jaiagó4'do Sul _';_'S'élnana de 24 a 27 de julho de 1984 'CORREIO DO POVO

I
I
I'

Na Marechal e na Getúlio Vargas

RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus, _

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

COMERCIAL .. 'FLOR1ANI
Revenda e assistência técnica Sharp e Dismac.

Toda linha de máquinas de escrever

Olivetti e máquinas usadas Olivetti e Remington, com

garantia. Acessórios em geral e
, oficina de máquinas de escritório e de

relógios de ponto' Rod-Bel.
Venâncio da Silva Porto, 353 - Fone i72-1492

FUNILARIA JARAGUA LTOA·
Calhas pera todas as finalidades.
,Agora. também aquecedores a

.

energia solar. '

! I

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas Ss obras.

Consulte-nos!

Rua Joinville, 1,016 � Telefone 72·1101

.

A moda certa em roupas e calçados está na
CINDERELA. Viste-se bem com a

. mçda outono-inverno da
CINDERE.LA I '

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas.
e na Emílio Jourdan.

lANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364 - fone 72-1267
, !...----------------------...�-----------_:

Baterias nov�s, usadas, reco.... icionamentos,
, recargas, e consertos em geral.

'Ru9 CeI. Procópio Gomes de Oliveira 227, Fone 72-0363

Jsraguá do Sul - SC.

ONDE COMPRÄR O ,iCORREIO DO POVO"

o "Correio do P.ovoti pode ser adquirido semanal
mente nas se�uintes bancas: Banca Senff, Grafipel (ao
lado da Pre,tertura) I Grafipel (GetúHo Varças ), Super
mercado Riachuelo e na Banca do Vicente (próxima do
Bombeiro). Em Guaramirim: Papelaria Dênios Ltda.

Vendo,
"APARTAMENTO CLASSE Aíi

. .

.

EDJf,�.• CHRISTIANE MONIQUE
�.-' �

Rue Procópio Gemes, 611
.

- Apto. 102. Área 188m2.
Valor 2.000 ORTN.· lnformaçõesr Fone 72-0593.

DR. CELSO ORLANDO' STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA ClíNICA l:: CIRURGIA VASCULAR
Doenças da circulação, varizes, arterioesclerose,

trombose, embolia, erisipela, flebite,
hemorróida, etc .•

Rua Guilherme Weege"p.o,34 ---.- 1.° andar

Fone 72-2500 -- Jaragu� do-Sul .,- SC.

Deixe o aviamento' de suas receitãs nas mãos de quem entende do ramo,

. .

Administrada por profissionais farmácêuticas formadas, com 10 anos de experlên-"
cia, sob a direção de Neilà Maria da Silva� CRF-1402jSC, filha de Jaraguá 'do Sul.

Aviamento de receitas, .

medicamentos e perfumarias � os melhores preços da pra
ça estão aqui. Venha conferirl .,..... Mantemos convênios com Sindicatos,

Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailattl), Fone 72:1689 - JS.jSC.
� �
----....;..,.-------...._-.�, .', '

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI
RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE .PRO.
DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

RONDA/

Entre noMonza4 portas poraqui.
ElDleldoerhr Comércio

.

de Vereulas Lida.

r+:

Jardim São Luiz
...,. ",.,-' '"

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·
JARDIM SAO LOIZ A SUA orcxo DE MORADIA NO

JARAGUÁ ESQUERDO.
EMPRE'ENDIMENTOS IMOB·IUARIOS

MARCATTO LTOA.
� ." _

_

. ,C��I,�093 • 11." REGllO
Mar. Deodoro, 1.179 _. Fone 72-1136 '

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

éOR�EíÔ DO. POVO Ecllçio festiva dos .T08 ano.

os que concluírem a prova
receberão diploma de parti
cipação. As inscrlções estarão

- abertas até as 12 horas do
. dia da proya; na Divisão Mu
nicipal de Esportes', com o

Prof. (agHoni ou na redação
do "Correio 'do Povo", na Pro�
cöpio Gomes 290, com' o edl
tor esportlvo.. Flávio José. A·

TORNEI() PÊ BOLA0 COMEÇA SETA-FEIRA - Será a· credita-se que mais de cem
berto às 19h30min de sexta-feire, dil! 27, o 3." Torneio atletas participem desta Prova
de Bolão "Cidade de Jaraguá", promovtdo pela Socledede de Pedestrianismo.
Vieirense .

e Clube de Bolão 8'1,. em conjunto com a Se- RIO CERRO· É O CAMPEAO
cretaria .de Educação, Cultura, !:spçrte e Turismo do mu- DA SEGUNDONA ..._ Terminou
nicípio, comemorativo aos J08 anos de fundação de Jera- domingo com a partida Vit6-
guá do Sul. Oito equipes conflrrnerem presença e irão ria x Juventude, � Campsone-
participar: Chave A - Caça e Tiro (Blumenau), Tupy to da 2a. Divisão da Liga .Jara-
(Joinville), Vasconcelos Drumond (Itajaí) e Vlelrense quaense de Futebol, a Segun-
(Jaraguá); Chave B - Baepend] (Jaraguá), Catarinense dona. Os prognósticos se con-

(Jetnvllle), Pinguins (Indaial) e Vasto Verde (Blumenau). firmaram e o Rio Cerro, pre-
No dia da abertura, apenas uma. partida será realizada,. sldido pelo Elmo Mathias, sa-

às 20h. entre Vielrense e Tupy. . ,grou.se campeão 'invicto do.

Os demais jogos da fase classlflcetórla, no die 28, a primeiro e segundo turnos,
contar das 8 horas, serão estes, Baependi x Vasto Verde, edqulrlndo, assim, o direito
Caça e Tiro x V. Drurnond, v�sio Verde x Pinguins, V. de disputar, a partir de 85., o

Drumond X Vielrense, Tupy x Ceça-e Tiro, Catarinense x Campeonato da 1 a. Divisão. A
Baependi, Tupy x V. Drumond, Pingúins x Catarinense, Vi- rodada do dia 150 apresentou
�eirense x C. e Tiro, Baependi x. Pinguins e V� Verde x Cat. os resultados Ponte Preta 1x9
A fase semi final COmeça dia 29, às 9 horas, entre o 2.° Grêmio Garibaldi, com Ivo
Chave A x"l.°'Chave Be l.°.:CRave 4.'x 2." Cháve B'e as Aldrovandi no apito, Vitória
finais,Perdedor Jogo 1 x Perdedor Jogo 2 e Vencedor Jo- Ox3 Rio Cerro, partida arbi-
go 1 x Vencedor Jogo 2, este. decidindo o título do Tor- trada por Waldemar. VieIra e

neio, em disputa dc·'troféu<transitório. Nes duas vezes XV de Novembro lxO Juven-
, já realizadas, foi op r6prio Vieirense quem venceu o torneio, tude, dirigido por João Nunes,.

OLlSEJ4 TEM LOCAIS DEFINJDOS PARA OS JOGOS c Maninho. O vice-campeão da
O Conselho Desportivo Sesiano, realizou ne noite de on- Segundona. foi o Grêmio Gari-
tem, dia 23, o Congresso. Técnico. da 3a. Olimpíada Se-' baldi.

.

siana Jaraguaense, que vai reunir de 18 de agosto a 1.0 QUADRA DE ESPORTES Rd
de setembro, etletas-operérios de vinte empresas em tor- 'RIO MOLHA A comunidade
no da competição. Todos os locais dos jogos estão defi- do Rio Molha, deverá ganhar
nldos: modalidades coletivas (volibol, handebol, basque- no mês de agosto próximo, a

te, futebol de salão) nos gin�sios da Armalwee, Arweg, sua quadra de esportes poliva-
Menegotti e Artur Müller; atletismo - C.A. Baependi; bo- lente, construlda graças ao es-
cha � A.R. João Wiest; bolão -.- SER Víeirense; ciclismo forço dos desportistas do lu-
- Rua Walter Marquardt; tiro ao alvo. � Armalwee; fu- gar, A programação está pra-
tebol suíço..,.... Campo do SesJ e tênis de campo - Beira 'ticamente definida, com bên
Rio. 'Irão participar da 3a. Onseja o Corpo de Bombei- - ção, discursos, descerra�eoto
ras, Celesc, Mannes, Fril, Malw,ee, João Wiest, Menegotti, da placa comemorativa e his-
Marisol, Met.' Lomba,rdi, Canarinho, Max Wilhelm, Mar- t6rica, seguindo-se várias paro,
catto, Indústrias Reunidas, Argi, Seria" Dalmar, Jaraguá tidas de futebol de salão. Ou-
Fabril, Eletromotor'es Weg' (bic;:ampeã 'da Oliseja), Kohl. tra quadra polivalente a ser

bach e Gráfica' Avenida.
"

construlda será junto a Esce-
.

PROVA, RÚSTICA ACONTECERA SÁBADO --- Acontece- Ia Básicéj Roland Dornbusch,
rá nestê sábado, dia 28, (data da abertura das' Olimpía- para

-

a qual existem recursos.

das, de 'Los Angeles L a Prova Rústica "Cidade de Jaraguá financeiros para, o início da
do Sul Ano 108", em comemoração ao aniversário da ci� obra, onde a .Associação dos
dade, com organi.z:ação e promoção da Divisão Municipal MeradoreS.. do Bairro Vila, No'"
de Esportes. A saída e chegada será defronte o Hotel' Ita- va deverá dar a sua parcela
'jara, à's. 15h, cumprindo os atletas o itinerário Gumercin- de contribuição, considerando
do da Silva, Presido Juscelino, 29 de Outubro; J. Zape"a, que o estabelecimento, acha-se
Francisco Fischer e Henrique Piazera. Essa prova vai ser implantado dentro do bairro ..
disputada em cinco ,categOrias: Masculino - até -16 anos A colaboraç[o será na mão·de-
e de 36 anos em diante :- 3.000m 'e .de 17 a 35 anos - obra.

.

7.000m; Feminino, � atletas até .14 anos e de 15 anos BAEPENDI:. INSCRIÇÖES AO
em d.iante, 3.000m. Serão premiados em todas as catego· 'FUTEBOL surço � Estão a

ria's o 1.0, 2.° e 3.°' lugares com troféus e medalhas � pa- bertas até o final dei mês de
,ra o 4.° e 5.° colocados, medalhas, além do que todos julho, nasecretaria .executiva

do Clube Atlético' Baependi, as inscrições para o Torneie
de Futebol Suíço, destinado aos essoclados e dependentes
do- clube, Segundo, o vice-presidente de fufepol suíço, José
,Cildo Kuhn, o Torneio será lnlcladc de imediato (agosto),
com

_ jogos sempre nas tardes de sábado, no Estádio Max
Wilhelm. Por. outro .Iado, o clube azurra encerrou o seu

Torneio Interno de Tênis, dia 15, onde na final simples,
Wanderlei Modro, garoto de 14 anos, venceu a, Allder
Lueders, por 7x6 e 6xO -, Wanderlei foi. o- principal desta

que do Torneio e hoje já ocupa posição de destáque no

"ranking" da Federação Catarinense.
VARZEANO PROSSEGUIU lHO DOMiNGO _::' �oi reali

zada domingo, dia 22, no Est�dio do Figueirense, na Ilha
da Figueira, a 4a. rodada das Chaves Azul e Vermelha do
2.° Cempeonate Municipal de Futebol. Varzeano, rodada .

que havia sldo adleda do dla 15, no Baepen<ili:, devido ao

mau tempo. Jogaram na oportunidadé ·Malvice x S. Lu

zia, Canarinho x Jaraguá, Astronauta x Figueirense, S.
Paulo x Atlântida, Pinheiros x �io M�lha, Super Lenzl x

Pinguela e Afax Fluminense. Dado ao fechamento ante

cipado desta edição f�stiva, os resultados publicaremos
na edição de; sábado.

.

'

NORTE CATARINENSE DE CJCLISMO � Dia ts reali
zou-se em Jolnvllle, a terceira etapa do Campeonato Nor

te Catarinense de Ciclismo, com a reellzação da prova de
resistência. Na categoria novatos, Valdir Hornburg ficou
ne 3a. colocação e

-

na .princlpal, Sílvio Roberto Ewald ob
teve também a mesma colcceção .. No domingo' último,
dia 22, foi r.eafizaáa :nova, etapa, com a.prova de monta

nha, rumo a Serra Dona, Frantisca.·
vOO LIVRE e A GRANDE ATRAÇAO - Será inatJgu

rada às 9 horas de sexte-feire. dia 27, 'as rampas de vÔo

livre junto as antenas e peralelemente será abe�ta pri.
meira etapa do 2.0 Campeonato' Catarinense de VôO Livre

(Asa Delta). Mais de trinta pilotos catarinenses, parans
enses e cerloces participarão durante três dias do �am
peonato, que terá, além de vôos panorâmicos, provas. de
cross-country. A coordenação dos festejos dos 108 'anos

'da cidade tem todos os detalhes acertedos e e' vôo livrei
ao lado dã, amostra agrop�uária, constlteem-se nas prln
cipais atrações de vulto da programação festiva que vem

'sendo desenvolvida desde sexta-feira' à noite, quando no

Estádio Mâx Wilhelm jogaram o Selecionado 'de Jaraguá
do Sul x Marcílio Dia,s, de ItajaL

DBTAQUES ESPORTIVOS FINAIS - Começam às 19

horas desta terçà-feira, dia 24, no Ginásio Artur Müller,
as fi"1ais do Campeonato Citadino de Futebol de Sá.lão,
das categorias Adulto, Juvenil. e Infantil. O encerrarríent�
dar-se-á sextafeira, às 19h. e AcaraI, Seda, Clube Ardul

nó Pradi, Weg e Papp Sport, são as equipes finaJistas do

Campeonato Municipal de Bocha, que iniciou com .90 e

quipes. Es.5as equip�s jogaram na quarta, !>exta-flelra e

ontem à. ncite, devendo a" finalfssima acontecer. dia 28 à

tarde.' e A atleta Clari.ce Kuhn, únic!l. ja,raguaense a par�

ticipar dos Jogos E&colares Brasileiros,· no atle.tismo, e,m
Bras(lia foi medalha de prata no. salto altura, além ae

obter boas marcas em outras provas. que participou.,
• Foi encerrado dia 15, o Campeonato Estadual de Tru:
co para Agricultores, em Florianó!,olis. A .dupla ca�pea
foi da região de S. Miguel do Oeste, a vlce::ampea da

região de Lages e a tercetr.a colocada, da reg,lao de� �ara
guá do Sul, representada pelo município de Guaramlrlffi·

COMBINADO PERDE. A DECISAO' DO FUTSAt.
(Leii à págin�. seguinte)'
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sa- fez presente quando nossa .cidede comemora o- seu 108.° aniversário de fundação,

para prestar a sua hornenegern a toda a· população e' suas lideranças comunitáris que laoutam peJo

constante progresso e desenvolvimento. Nossa homenagem também ao Colono e ao

Motorista, pela data a eles consagrada.

/
"

Não fazemos mlleçres e nem prodígios, mas nos esforçamos para qUe

tãmbém sejamos dignos da gratidão do povo de Jaraguá 'do' Sul e;

neste momento dos 108 anos de história, esperamos que o futuro nos. traga

einda melhores dias pers todos nós.

Cönfeccões Sueli Ltda
,I •

'

,

Matriz:: Fábrica e Loja

Av. Mal. Deodoro, 1085 - Fone: 72-0603
Filial: Rua Reinaldo Rau, 530

.

Jaraguá do Sul � Santa Catarina

Na data em que se comemora o 108.° aniversário dê fundação
de Jaraguá do Sul e no 9ia consagrado ao Agricultbr e ao MotOrista, constitui

especial deferência podermos saudar tão significativos eventos.

Casa Schmitz
de HILDEGARD L. SCHMITZ

. Av. Mal. Deodoro, 226 - Fone 72·0838 � 'Jaraguá do Sul - SC.

..
. ,

No momento em que Jaraguá do Sul comemora o seu 108.° aniversário,

queremos transmitir a nossa mensagem de confiança

e manlfestar nossa determinação de con tinuar participando do
desenvolvimento constante que apresenta esta terra.

Construtora
SerIa Ltda,

Rua Jo�o, Píccolli, n." 94 - Edif. Carlos Spézia - Fone 72-0214 Jaraguá do Sul

Spézia & Cia., Ltda ,

"

Rua João Januário Ayroso, 7�0

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

Fone 72-0215 - Jaraguá do Sul/SC.

o momento é de festas!

Uma cidade se faz com homens, kIéta$ �

coragem. Jaraguá do Sul fez ... e se faz.

Numa dinâmica que envolve a tudo e

a todos.- Nós nos orgulhamos de ser parte dessa

engrenagem. Saudamos o 25 de julho.

Ótica Hertel Ltd�.
. """, , .. , , , .. , , ", , .

Av. Getúlio Vargas, 15,

Jaraguá ,do Sul - SC.

o progresso, de Jaraguá do Sul é realizado pela

fibra, coragem e capacidade do povo

jaraguaense, a quer;n registramos os nossos

cumprimentos pelos 108 anos de

fundação da cidade.

E neste 25 de julho, homenageamos também

.c Colono e o Motorista, pela, passagem da sua �atél.
e»,

Desiil Máquinas ,Ltda.• <:

Rua Joinville, 433 __... Fone 72·1564

Jaraguá d� S�I ...:.._ SC .

.' .. :...-:

Agência
Cosmos de
,-Viagens Ltda.

Não �är� ,,0 tempo, viaje! Conheça o Brasil 'e o Mundo
pela �GI:NCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
merltlmes, programas especiais de féri:as, cruzeiros ma

rítimos e passagens das empresas Catárinense, I tapemi
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.
Rua Antônio Tobias, 50 - 1.° andar - Fones: 72·0520 e

72·1709 Telex 0474·230 ACVL.BR. Jaraguá do Sul.
Embratur 02714·00-42.2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Anotações de Flávio José
• A FERJ está iniciando campanha pera a construção
de duas novas -salas de aula, de 160m2, que deverão ini
cler ainda este ano, Dles passados, o Conselho Curador
,e representantes dos cursos de Economia e Estudos So
ciais, reuniram-se com dirigentes da Prefeitura Municipal,
para ()s acertos preliminares' e estabelecer planos para a

consecução das metas.
.

• Diante da crescente probabilidade do curso de Admi
nistração vir ,a ser aprovado, a conitrução' das salas tor

na-sé imperativo necessário, devendo, para tanfo, a Fun

dação iniciar campanha 'para compra dos materiais' neees
sários, haja vista que a planta, trabalhos de engenharia,

. terraplenagem e mão-de-obra, ficarão '-0 encargo da Pre
feitura.
• A FERJ já disp� de Cr$ 2,6 milhões recebidos do
MEC e sorteará dois ,equipamentos recebidos em doação,
além de leiloar o seu jeep, cujo lance mínimo será de
Cr$ 1,2 milhão. Este ano forma-sé a última turma de
Estudos, Secleis e a FERJ já devolveu à FURJ, o curso de
'Economia. O de Ciências Contébels tem tudo para seguir
'o mesmo caminho. Mais tarde comento os motivos.
, • O Departamento de Estradas de Rodagem de Santa
-tatarina decidiu ,prorrogar até o dia lS de agosto o pra
zo para a execução dos serv.iços de ter.raplenagem, obras,
arte corrente e serviços complementares na rodovia SC-
416, trecho da serra entre Pomerode e Jaraguá do Sul. A
firma Hayashj, executora dos serviços, solicitou ao DER
a prorrogação do prazo contratual.

.' • O vereador José Alberto Klitzke - que retorna a su

.plência no final de agosto com o retorno de Älido Pava-
nello '- move processos alegando irregularidades centra

· o prefeito Durval V&sel e contra os vereadores Alvaro'
.Rosé e Ademar Winter .. A informação vazou dias passa-'
.dos e, segundo consta, os processos i.6 baixaram na pro-
motoria de justiça.

'.

• Embora as eleições de 86 estejam longe, postulantes
buscam a renovação à Assembléia Legislativa.' Pelo PMg,B,
o Dr. Fogaça não esconde o desejo de candidatar-se, en

quanto· no PDS, o meio do' campo está embolado, com·
Dávio·leú, Udo Wagner, Paulo Roberto Bauer, além de
Salim Dequêch e Aldo Pasold, que também são 'lembra
dos. Com tantos "deputáveis", hajam votos ...

.... Realizam-se amanhã, 25 de julho, as eleições pera
Co Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catari
na. Duas chapas concorrem. Jaraguá do Sul tem três vo-

·

tos, todos do "Correio do Povo", único órgão de impren
sä da cidade com profissionais regularizados junto ao Sin-

·

dicato e a Delegacia Regional do, Trabalho.
,

• A Kohlbach S.A., num gesto que deveria ser seguido
por outras empresas, adotou até .dezembro a equipe de
volibol masculino de Jaraguá do Sul, qUe em agosto dis

puta es Jogos 'Regionais, em Brusque, O técnico é o pro
fessor ,Ariovaldo' Xavier dos Santos. Existem na cidade
várias t!quipes é atletas a' espera do "ad.ote", que pode
ser' inclusive abatido no imposto de renda.
• Sobre turismo." Empresários paulistas que axploram
,hotelaria estariam dispostos a construir em .Jaraguá do

..

Sul' um hotel quatro estrelas. Pelo' que se soube, já hou-
ve a sondagem e outros entendimentos estariam sendo'
entebolades para a concretização des planos. Não se tem

maiores detalhes sobre o assunto.
'

'. DE COCHEIRA: Um poderoso grupo industrial de SC,
que recentemente ádquii'iu o controle acionário de uma

empresa local, deverá' transferir a Jaraguá do Sul a sua

Matriz, em razão da' posição estratégica do município,
.entre eutres atrib�tos con�iderados( após pesquisa reall-

t zada. E çcm. essá'tran�fe..ênC:ia, ria1uralment, surgirão no

vos empregos e a con��ente expansão da �mpresa. A

l guardemos, pois, os .aC:9,nieci!"entos.
"

}

.SASSE
,

Caf� e Balas
PRODlIl'OS,' 'COSTQSOS

'----------------------------'

Aberta festivamente a programação
'd

• ,.

. e anIversarIO'
elérn disso, mais Cr$ 4 mi
lhões aplicados na melhoria
'qa.;iltlmi,nação da Epit. Pes
soa e na iluminação dos
trevos e do viaduto.
A Bernardo Dornbusch

tem 1.530,70m2, a Tuffie
Mahfud 2.780m2 e a Epitá
cio Pessoa 15.632m2. Dorn
busch, Luiz Henrique e Va
sei falaram no ato inaugu-
raI.

'

Novas inaugurações acon

tecerão dia 25 (amanhã)
'11 h, a Ponte da Ilha da Fl

gueira (Cr$ 12.999.444,80),
die 26, 17h, a Ponte do Ja

raguá Esquerdo (Cr$ .; .. '�.
6.241.311,65), dia 28, lOh,
Posto de Saúde Municipal,
na 'Vila Lenzt (Cr$ ..... ;

6.200.000;00-) e. dla 29,. n
horas, pavimentação a lajo
tes. das ruas Lula Kienen e

Ferdinando Pradi (4.230m2
e custo de Cr$3J>.731.362.)

Combinado perde. A - decisão Ifutsal

A abertura solene da Se
mana de Jaraguá, comemo,

rativa aos 108 anos de fun

dação da cidade e 50 anos

de emancipação do municí.

pio e da comarca, aconte

ceu na manhã de sábado,
,defronte â Prefeitura. A
Banda Municipal executou

o Hino Nacional e posterí
ormente ouviu-se os pro
nunciamentos do Preslden
te da Câmara Ode Vereado
res, José Gilberto Menel e

do Prefeito' Durval Vasel
de saudação pela data e des
tacando o trabalho. arroja
do dos antepassados, hoje
continuado pela geração pre
sente, que sempre com â
nimo renovado busca me

Ihores dias para a comuni
dade e para a nação. Den
tre as autoridades destaca
mos o Ten. CeI. Sílvio Ca.

sall, Comandante do 62.oBI�

Na sexta-feira à noite,
dia 20, no Estádio Max Wi
ihelm, dentro da proçrama
ção dos 108 anos da cida ...

de, o Combinado de Jara

guá do Sul; dirigido por R.

Rodrigues, jogou 'diante do.
Marcílio Dias, de Itajaí, com
portões abertos e, apesar'

Dr. Sérgio Luiz Rosa de
Bem, Juiz de Direito da' 2a.
Vara, Vice-Prefeito Décio
Piazera, Deputados Luiz H.
e Roland Dornbusch, Dr. A-

"dhemar Grubba, Delegado
Regio_nal, . Wittich Freitag,.
Prefeito de Joinville, Udo
Wagner, da FCC, Secretá
rios Municipais, Professeres
e Vereadores, Clubes de :

Serviço e O Coordenador
do CAP, Geraldo ToneIli.
PAVIMENTAÇÃO
Na mesma data, foi inau

gurado oficialmente o cal
çamento das' ruas CeI. Ber
nardo .Grubba, Tuffie Mah
fud e Preso Epitácio Pessoa,
construído de 6 de março
a 16 de julho. No total são
19.942,70m2, que obriga..
ram a aplicação de recursos

próprios do. município de
Cr$ 102.482;93\],00. Foram
800mil pedras assentadas. E

das forres chuvas que ante

cederam' o espetáculo, cer

ca de mil' e duzentas pes
soas foram ao Estádio pres
tigiar a. partida, vencida pe
la equipe marcilista 'pelo es.

core de
.

2 a 1, marcados
por Jair, aos 6 e 26 minu
tos do 1.° tempo, descon-

Milhares de pessoas naAmostra
gricultura, Vilson

bing, convidados,
kleinü
também

Domingo de muito sol e

muito 'colorido. Como cená
rio de fundo Q rio Jaraguá
e os montes que circundam
a região, o Parque Agrope
cuário amanheceu em festa,
com a abertura da Amostra

Agropecuária,' que levou mi

lhares de pessoas a visitar.
até aqui, Os mais de duzen
tos animais, ós estandes e

os produtos agroindustriais
e a presencrar as inúmeras
outras atrações, como a Fel-

.
ra de Arte e Artesanato, o

Varal da Poesia, o Boi-de
Mamão do Itacorubi, atra

ção muito aguardada, os

cavaleiros do CTG Laço Ja

raguaense, entre outras,
Antecedendo a abertura

oficial e o corte da fita, o

Padre João Heidemann e o

Pastor I ngo Piske, das. duas
maiores confissões religio
�a's do município - a ca

tólica e a evangélica lute
rana - procederé!n1 ao cul-

.

to ecumênico, acompanha-.
dos Rela platéia presente e

pelas ,autoridades.' Foi mui

to- pouca a presença de au

toridades, nem mesmo dos

municípios da microrregião.
O Governador Esperidião

. Amin. e o Secretário da Ao

lião compareceram, mas [us
tificaram a ímpossfbilidede,
desejando sucesso a Amos-

. tra, promovida pela Prefei
tura Municipal de Jaraguá
do Sul, juntamente com a.

.

Acaresc e aCidasc.
'

O coordenador da Amos
tra, secretário Balduino
Raulino, mostrava-se no do

mingo muito satisfeito com

a presença do públ ico e pe
la receptividade. do ac�te··
cimento. O jaraguaense, a

pós doze anos, está tendo
novamente oportunidade de

participar de uma 'Amostra

Agropecuária (o correto se

ria a ·14a. Exposição Agro
pecuária) que será encerra

da às 22horas de amanhã,
dla 25 de julho, quando
lambém serao entregues os

.trofé.us e certificados aos.
expositores e partidpantes
cuja nominata o "Correio
do Povo" - único jornal a

cobrir a Af'!lostra - publi.
ca nesta edição, em página
interna.

Nesta Jerça-feira, a Amos·
tra fica é!berta das 9 às 22
horas e amanhã; dia 25;
das 10 às 22 horas .

tendo Amerlldo, aos 23 mi
nutos do 2.° tempo para o

Combinado Local, cobrando
muito bem uma. falta da
intermediária. Alberto Ta

ranto foi o árbitro, auxilià-
do por João Nunes e Wal
demar Vieira. Na prelimi
nar, os juniores do Baepen
die e Tupy empataram: 2x2.
A Associação Lar das Fló

res montou uma urna para
arrecadar fundos à constru

ção do encianatc, mas a

renda foi aquém da espe
rada, apenas Cr$ 138 mil.
Oswaldo, Gariba, Floriarii
Renato, Joel,. Benê, Ziza,
Tato, Amari1do, Maurício e

Aldinho, depois Rose, Jair;'
Tubarão e A,rizinho jogaram
pela equipe jaraguaense,
enquanto o Marcílio foi de
Nílson, Manoel, Küster, Ma
cister, Fagundes, Róger, An
derson, Schullemberg, Jair,
Edjson e Zé Carlos. Após>
entraram Gunther, Edson,'
Jorge e Paulinho.
URBANO E FABRIL
DECIDEM

A Copa Untbanco de 'Fu
tebol de Salão, da LJFS, co

meça a ser decidida na noi

te, de hoje; terça-feira. No
dia 20, houve a dedsão da
fase semifinäl" onde na pri
meira partida, a Urbano
venceu a AABB por 3 a 1,
nós pênalti's e na seguinte,
Jaraguá Fabril .2xO Mirtes,
na prorrogação. Assim, Ur
bano e Fabril decidem o tí

tulo, hoje e sexta-feira,'
quando também aconteê:e
rão os :jogos decisivos das

cãtegoría$ juvenil e infan
til, a�ém do :feminino.
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