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Bom dia, Jaraguá
Jaraguá do Sul, bom dia.

Bom dia pelos teus bem
vividos e sofrídos 109 a

nos de existência, que
este histórico 25 de juJho
registra no calendário do
tempo. Vigoroso e envol
vente, poderoso e poten
te, .teu povo faz, com ci
vismo e patríonsmc, o

progresso sonhado, por
Jourdan e pelos pioneiros,
honrando e dignificando
o dístíco "Grandeza' pelo
Trabalho" do teu Brasio
e da tua Bandeira.
A cidade .amanheee ma

is velha, é verdade..Mas
não pára. Altaneira, conti
nua cada vez mais ··ä bri
lhar na constelaçi� <

•
das

.
cidades catarJnenses·-e bra
síleíras como um exemplo
de trabalho, de perseve
rança, de amor e de. té no

futuro. Apresentas uma 11-
_, cão de um passado vivi

do que sorvimos para ser
vir de exemplo num pre
sente que se vive e de
prevenção para um futu
ro que se abriu à frente
de nós.

'

O "Correio do Povo"
circula nesta data com u

ma edição festiva, come

morativa a08 109 an� de
fundação de Jaraguá do
Sul, ao Dia do Colono e
ao Dia do Motorista. Não
temos intenção meramen-'

\..
"

.

,
Ganha corpo o movi

mento para a pavimente
cão asíáltíca da rodovia
Jaraguá do Sul-Pomerode.
de 21 quilômetros, que li
ga o Vale do Itapocu ao

Vale do. Itajaí, encurtan
co s.gnífícetívamente as

distâncias para quem' de
manda a Blumenáu ou a

outros locais via BR�410.
A Associação Comercial

\_J, .

,

.

te comercial. Além do ca

ráter informativo,' abali
zados artigos apresentam
latos históricos dei cidade,
além, de comentários e ó
plniÕe8 que enriquecem
a edição; que o leitor po
derá. julgar.
Estamos comemorando a

"Semana de laraguá": U
ma . grande programação
para uma grande data.
Desde o día 20, diversos
eventos vêm acontecendo
nos campos esportivo,
socíal, cultural e comu

nitário, com a boa parti
cipação do público e a-

AsfaltameDto
e Industríal de Jaraguá
do Sul, em várias oportu
nídades, discutiu o assun

to, 'e a própria Prefeitura

Munícípal ,de Pomerode

já manifestou interesse
em engajar-se ao moví
mento reivindicatório,

,

A rodovia é estadual e

no ano passado o Gover
no concluiu as obras de

retificação da. serra, tí-

�-------------------------------J

Jaraguá lOt;
_
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poíado pelo poder público gropecuäno e, às 19h30,
municipal, entidades e Im- abertura do IV TrofélUl
prensa. "Cidade de Jaraguá" de

O programa festivo mar- Bolão, na SER Vleirense

ca pará esta quinta-feira, e, no mesmo horàrío, lní
dia 25,. retreta às 20 ho- cio do Torneio "Cidade de

ras ne: Coreto da Praça Jaraguá -. Ano 109" - Tro
do Expedicionário com o íéu Durval Vaselde Fute

Conjunto "Quatro Bstre- bol de Salão, promoção
las". Amanhã, sexta-feira, da Indumak, Prefeitura e

às 17h, inauguração do UPS, no Ginásio de Es

calçamento da Vila Lenzt, portes Artur Mülle.r, com'
na esquina da José Em- estes jogos: Arweg x Ur
mendoeríer com a Antö- báno (infantil), Besc x Se
nío Carlos Perréírar 19h- leção Jaraguá' e Tigre x

inauguração' da sede da Bradesco/Atläntíce. .

Arsepum (canchas de bo- No sábado, d.ia 27, iOh,
cha, cozinha e bar), no A-· na Praça do Expedicioná-

da Jaraguá�Pom8rod8
rando a sinuosidade e per
mitindo um tranquilo tré
fego. No. trecho existem
empresas de expressão, a

lém de uma forte econo

mia primária que se utili
za desta via para o escoa

mento da produção. Três

empresas,' em documento
encamínhado a Associa
ção Comercial, ratifica
ram a necessidade de as-

faltamente daquele tre

cho, observando a SU"l im

portância histórica para
o desenvolvimento da re

giao. Uma das empresas
se propôs a, durante quin
ze dias, realizar o levan-'
tamento de veiculas que
nela trafegam,que se [unta
rá ao memoríal a ser en

camínhado ao Governo do
Estado.

rio, inauguràçlo do Monu»
mento aos Pracinhas é

contlnuaçÂo dos Tomei.
os de Bolão, Bocha e Fute..
bol de Sàllo. No "Artut
Müller", àS' 18h30. Urbà
no x Arweg (juveDII), se

twmdo à dedWlo do �.
ceiro lUgar e do Utulo do

. quádtangular de futobol
de 8a110, éIlvolveado as

equipes perdedor. e riã
.

cedoras dos jogoS de a

manhi • aoUe.·

E no domia�o, eDCet.
rando a "'Semua de J.
ragu'"'. 7 horü, iaÍdö cio
EDduro ttMU e uma Tr&.
lhas", do' laragu' .TraJi
Clube (JMC), COlD saa.
derroate o ltajárà e che
gada As lê, em freate,.
PreJeltura·. As 10 horaS,
defroate a Igreja MatriZ
S. SebaSuio, àp.rese.�
da Orquestra "O�

>Psaelze� Blam,nuslka.t"-,
da Alemanhã Oct",,'JI.
às 14b. no Estádio, ','MK
W'nhelm. juvenil cl. :.... : .

(leadi i D. Pedro ß .fÔ)-'
rupá) e, às 16h • Combi
nado Local x JoInvlHe
Esporte Clube, eom shoW
de paraquedlsmo COlD ..
'1caroS do VaIe", de 81u·
menau, no Intervalo· do
primeiro para . o äetUDdo
Jogo. Será de portGes •
bertas.

---------.-1'

"\
Também o Colegiado'

da Administração PUblica
CAP de Jélraguá do' Sul,
preocupa-se &>m aque1à
rodovía.: :.A.inda ne, sema
na passada, ÊmvioU oficio
ao

- Secretário. dos TTnIlS

porres e .obras,· Marcos
Rovarís, solicitando a in
clusão como mela priori
táría do. Governo, a paví
m.eJlt�ãQ. a.sfáltica da Ia.
ragué-Pomerode.
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'
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' '.' .'
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� Em �áC6ntecilí1ento concorridíssimo, domingo à

,péité: foi.;.-t��:I�a.�o o 'baile de aniversário da �idade e
,

-Concurso ·��lü).' .dos Estudantes, no Baépendi, com

��ú�ca dO"yrupo 4a Redençãc.T'oí sucesso total. Con-
Nasceu dia 10 de julho, 1� passado, no Sesi, o co- esposa do Superlntenden-

j."
' as 19h20, com 3kg 450 quetel de abertura da mos- te da Fundação Catarinen-

'rorrf!ram:.a�j�:y�ns Vera Lúci.a Corrêa' (Holando Gon-
no Hospital N. Sra, de tra índívídual v de pmtura se de Cultura, -Udo W'ag�

'i;alves), ;.Sq.lldra Margarete. Freiberger (Roland Dorn-
. ..... .

.

,

. . Fátima, em' Curitiba, Ra- "Paixão pela Forma", de .ner.

::busch), ��aI:l,dra. Mara Machado (Heleodoro Borges), fael Hinsching Bauer. E Vera Dornbusch, que per-
'

No dia .10 de agosto, a-

�aristelàl;:�a,tp.JllÜm (Abdon Batista), Soraia Salete '

)solani (DivH:iâ 'Providência) e Margarete Denise Sch-
o primeiro filho·· do quin- manece aberta ao públí- '.nive.·rsariam Eugênio Vic-

m,'ide"(sãô 'L,u,'.íS) .. À vencedora foi Martstela Ramthum. toenísta ríe medicina Vic- co até o día 28, das.14 às tor Schmöckel Filho e Or

.segunda cof6:éacta e.Míss Simpatia Leandra Mara Ma-
.

tor Bauer Jr. e da tercei- '21 horas. Parabéns Veral.. lando Gilberto Goriçâive's
_t:hado e a terceira colocada (segunda princesa) Mar-

roartísta de nutrição Ká- No dia 20 de setembro,' e, no 'dia 02,' a Sra. Mai-

garete Schmidt. No. ano passado a vencedora "foi Ná- tia Hínschíng Bauer e o Beira Rio Clube de Cam- ron Meister Marcatto. À-

día 'Behiêri:d:("d6 'Cólegiö 'São Luís.'
. neto de Victor (Elvira) po promoverá o 10 Eflcon· manhã; dia 26, a Sra. Ka-

Bauer e de Waldeburg tro da' Primavera, com à
.

rim "Htifértuesslér: -

.-iftUIO·llAINHA OA ASSOCIA<;ÄO � DE KÁnA'
_

(EiiClair)'llinsching, e .bís- Grupo Musical -Caravelle- Öütrö,_"nlver" foi o do
.

TECILLA ..
.

neto das Sras, Paula Pt1ei- dê �1'to' Alegre. Será um êmpresárJo Octaviano

Durante a festa julina da Assocíaçãe" d,0$, Morados : Jí'à 'Li� e 'M�� ltt�sçhei. �. -s, acontecímeüto't.e. tÖinbardi, día 23. Ele é Só-

res do Barrro Vila Nova, no Ag-r,Gpecuâ:r.io, .fQi anuns' lD.ar-abQn'S��
'.

• _ _ •
.�. llíe6aß__ 'deVerão -ser

' reser- cio-gerente da Metaíúrgí->
iciado o nome da vencedora do concurso Rainha da Completou 25 anos' de \ vadas na Secretaria. ca Lombardi e recebeu a

·Assºç�q_çãQ"nQ .. pß.í.l!;l animado pelo "Os Caveiras", sá- casamento .día 16, o cilSélJ •., :iE�tev.e �ealizande vísí- migos e famiUares segun-
-

bado ,A :n�t�e," FQr. maior, número de votos vendidos Wigando (Elfi) l\!elér, >�Ö�." ,�ta. öe -eortesía ci redação, . da-feira pata uma coníra-

�H),7.qPL']iéou conío tttulp � jovem Kátia Tecilla e eo- mercíantes no· :laragua 84� ......días passados, o Sr. Wal- ·'ternização,· no Baependl.

mô'j)rlnée���·_Ro·siléla·t,lirQdini (15;150 votos), Isaura ,. Um,jantat:p�.i.}amtli8i:es·;;\:4�.-QUOSl, novo �gente da' Nossos cumprimentos.

J(a.m'ir (6.200(e Sáridta 'Miua Wulf (5,215 votos). Os' e 'amtgC)s."l1tf-:SiÍb'itdo�;'�dia ".atáÇlQ"Ferioviárla de Ja- Formada por nove> a

,núíV,�T.ó.s �'rt�ado�, comvdireito á prêmios foram: 46. 20, .maie,
.,

·-:��tà-, ä.:ô -ra� . raguá.·· ,E!e ,é r:''''mal �c pên�i.pg· (Ip' v;pOf'n'> de

'600,Jiiqui,?rfiC-�d9f}l 30.19Q:,(mesa de c:ntro) e ,17.101
. :d9,.A�'.l " ;��;?M�rI(: C()rupá ·e· está"à 'testa da

. Santa Catarina. Ioí.Tun

�(e()l}Jy�tq d�: .a'�m-0{acté\Sl: .

A promoçao esteve bem ',·;(�!ísa��;:��>;t{êJiat(FftJ.dá- agência de��.e, �8 de ju-' dada a' União Ceterínen-

prl?�hglaqq. :: : :."'{i' , ,.

.

.

.
.

". ',.�W�':Wljän!'ló�pnb.();· Ad nho. SuceSSO!.·.··.· se de Agentes.de:Vtagenm.

hS';.EmÀCES MAt�IM(}NiAIS DO:FINAL�-SEMAN� ,;:���'�"l����/�'<�s I108S08
R

Já de re��rno.·a;JaragUá (Unkat.
,

, ...Tf0Cam.�aUançasi'para' a mão esquerda; amaIil{ã2:i';�"'��%ift��:);,.. _

., o�ana . �r�s, - Le?nora Da :Unicat participam, aS

'clia.l.OO: na:'Malfi'Z/às:':H�h :; Adilson 'Dias/Márcia Riei...;[,<».:F��l�$'i
.

��a ...�stao os �e s�r, Marcla .Negn, Jo- duas :agêndas ,de' Wris.mo

�eF.e,�<.;�s:',a.t)h...Edsbn :r.-ick.er/Márcia :Màba,-'Sábado, á'�:-{;��: ". \fJI��'�rto (A� �1é!�1l. Soare�, �lta G�ul�b�,
.' de ,Ja:taguá: a Cosm'0:S e

16h15, Antôme::JuIike-s1Hel:ena Ferreira ,A.dindo RÖl;.:.t:�.. "'):'};} r:Marcatto, Glor�a e. Emha. ChlOdml. 'a Jataguá Turismo. ".'

,pelatto/ Alvina Campregher, Arcenô"VIeiral JóceUt: ·':_C'�;;?:·;'éa:s8-.��nto db Ca�. Elé}� 'parhc�pa,ram em Sal- Michele-Schmid:;-,,"Diana

:PaUli;:��lvi(H;ZapeUniiJtraci Junckf'!s.e· Cläúdio da SÜ�;j;::'u.�?r;tt��?�·d�:"j�I.�o,.: com . �ador',:�!L�la, ?e 16 a 201 .:',SclÍweinle' e···.'Miu'rely

:ya/.iân. ,�tf.i; l:i1h15 _ Ilmar K;I;,en1çe/Sueli' Mans- . 2��9�.- l!�pltal �,o, ]ulh?, -:�? . 12 C;0ngl1esso Kamchen "f(Jrám�' peta "or-,

ke ""ê, 0Std.!.8b,....::\lialêrm Peltens/Maria de Fatima ·Rineos.
"

.

Jo�e./C, ,�}l�tg_J:!e Lo-
.

'. :NaClQ�a.i:'ßas ,APA!!s. dem, 'às rainha 'e' pdncesa'J

tJa.ifJap2fal-'da, Barra, às-lSh; Oílton Ranghetti/Elfi Mil- 'r�n(v,'t, (�.>.�'i-��rf�ttO:,� �: ? 3',,�n�o.Jlt�0. de Cora- dOs estudantes 'di!"Escólai

:pràh::i'N0s�;,parahêns"",-,,....
. de Vl:et�!, .{T1��en.?} tIan�., ,IS de J�r�bã do Sul, da Alberte> Bauer.; A. erttre";

.� JC<':'/;-;,r. ,.,,,',' < {""'é! : .•
sen. É 9' pruneuo fll-hQ. do > SCAR, rea:ltz�do sábado à . 'ga' das 'faixaS 'aC'onteceu,

;.1,.;�' DeooM�sç:de. Igreja e salão, buquês e.
cas'àl. Nossós�:p{irª,héiís·.�: no.!��, n.92Ba�Pendi, arran- iÍuraDte' o 'balle, na Aml-

.� �.;;lJ;"'ârmnjQst�para 'ániversârios e casa-
felicidades.'

.
. .

ço� :mpn� ':aplausos pela zade. A Direção 'da ESCQ-

.:'to;��.h{ '�mentos, plantas ornamentais é na
. A Prefeitura �uniclpal sua beleza e Interpretação

..
'

la esta agradecendo' ii . (l_i-

,.' e a'Associação Nacional imPeCáVel"dos' coralistas. vulgação
.

;;::.���': '. ";.' ... " '::iJ . ,

'F
. dos Veteranos da

-

FEB- Os organizadores estão de Termi;a' nesta quinta,

�sä::><'âas' . lores Subseção de Jaraguã do parabéns... ,"-� 'no' eine Jdraguá. a gxi-

�"i'::',::n\:,� ",{,��:, ,," e..
'

.

Sul, convidando para (í a- .Trocou í:dilde dia 1-7,' o çãe da fita pornogtá'Tica-

:";';':'('.1 ",,�.' (�R� .entregÇl à domicílio) to inaugural, dia 27, C\S 10 garotão Rodrigo Niväldo, "Penetrações' Profundas'.
horas, do Mon\lIPento dos 'filho de 'Nivaldo (Marle- éE, a partir de sàbá.do;:'até!,
Pracinhas ,n.a'pr-aça do Ex-

.

ne) Bauer; dia 21, Ricardo '::·0 ,(;)ia lOde' agösto, "Sl1e-:

pedic1onário.·
.

Schulze, em.' JÖinvm'e, "éha"; ,censura 10, an:os�
Da Associação Recreati- completou' ',4 anós·. e 'íl0je :"';'0 visual das asas deltas

va dos Servidores Pübli- festeja seu anivérsário a e o show Blumenátla, -no

ces Muni.cipais da Prefei- garotinha �Rafa'ela 'GQnçal,
.

'própriO:: campo de' pouso,
tura de Jar-àguá do Sul ves Piéper._,

....

_ ..

'(levoU' milhares.de pesso

chegando convite para a Foi muito éúmprimenta-
.

as a. a88isltl-lo8'.. Fol �. um

inau,guração .d·as' canchas do peJos -.;;eus '60 ranos de : gr.8nde .. sutlesSQ' e
.

quem
de bocha, amanhã, diá 26, idade transco-nld-bS .dia' 18 está 'feliz oom isso é d 'a�

às 19h, no Parque Agro- de julho, '0 Sr. Herald migo':Balduino.'Rauline";
pecuário. Após começa o Hesse, ceréado :Pefo carl- :" ,::; ...., .. I

.

Torneio.' 1tbo dtt-'esposa' lléa; Ida�fl- �·,,;.;·AHAs.,. v.erdade seja .di

lha Br1,lnhilde, e. genro J-
ta, Balduino é o grande

rineu Passold. das t�!!pJi,e- ':fesponsâvel 'pela progni
tas e do neto, além d�' :ft- ._...mação da Semana de Ja...

,

miliares e amigos. A co- raguá que vem sendo'

melJloraçã.o deu-se no cumprida desde sábado e

di 14 F li id'" S
. 'com ence'rtamenlö

.

mar-
a . e c. au�,· .r. �e-

raUll.
. 'cadö': para domingo,.'· -tlia.

t'28. Parabéns Badul. :.

.

Í\�:� �i;:'\#��J.lÕ;Q: :ri?, 1.121, ao lado da Praça'
.....

" .,

"

»
.' Paul �arris

•• � <> a'. oll

��:lflft�,;�: Coruja
, l.' ..•. Aftig(SS�lhfàBti8}· ';btj'outerias, perfumes e
I'�? . ;;,'>.; '."�".�':: .0",,,,, ,eösm.éticos

.

':'1>f.öffiÖ�ãó' eSpéê:ia;l'i de féi:ias. Tudo com 30% de
" desêô'fitO-"'i:>U::'trê%;;''-Vezerf s'em acréScimo.

l.��a. B�rao �� Rio Bt_��o, �68-Jaragua do ·Sul-se;

.

.� .•.e" )',\Ce,1i��.,Çabeleireiros
·�;:;:,�:ii.i�; �,d��,Ca,i�,a Econômica. Um requinte.
em' CÇ)'rtes,�no.yo,s, rtratalIlent<;>s capilares e, para

; .p;lf?)P9l a�dê;19�r �em .. "bIev�, atend:�rá em npsso

�,��. a�NezitÇ\•. :O :estetidstá.Dr. RàuI estará nos

�4s.,,:,1�!, 11': ß' 1.� _.de,júlho aqui. -

..
.

·:;J:�_'·ffesêÍ've jiliâ-sua höra peio,IFone 72�2165 ou
l'Iiâ,JRtta Gúmércindo da Silva, 119.

.

! O_" _
•

Edição Festiva dos 10n ANOS

&- I-....;..,;t '

�.
s , - , .

nrormaçoes

Retornam na próxima
semana de Dlsneyworld.
Flórida, Estados Unidos, o

casal amigo lido (Asthe-.
ria) Vargas. Foram acom-

panhados dos filhos Ales
sandro e Melissa nessa ex

·cul'ção. O embarque deu
-se dia 17, em Florianópo
lis.

Esteve <;lias atrás 'em Ja
ragúá, o advogado �. j-or- .

O Cilfé das Prlmas des-;,

nalis�� Mário
" :S�t:-g�o de ta: qutn,ta-fei,ra sßr-á' na' re-

.

Campos, do ,jJol'D,(,I,1 da ci- sidênCla da. Srã. Vera Màr-'
A Boate Caesar's Club, dade", de Bin;Íru-SP. ,Ele ..qu�dt.'Haáke. fi O Rota

prornover.ft dias -26 e 27 foi recepcionado' na çhá- .ry �Club. está distrtbulndo

(amanhã e sábado), uma cara do Bibi Kohlbach, naS �P:res.as "novos fo-.

gincana beneficente em onde a imprensa local se Ilj,etqs' da_-SM ca,mp"nha:
prol da APAE. Não será fez pres.ente.··

..

de. seg,ur�ça . ./I Lämen

c<;>brac,la taxa de inseri- Trõca' idade di� 29 a
'. tavelo pouco prestigia-',

ç.ão:_ sendo livr� f1 partiGi - .; Sra. Mä1J.r-iltà-'.Kitii8,:'esPó�T � :.!l'i;�j)l�f d()· p1):�ltc.()',sáb�48;L
paçao nas eqUIpes. Faça sa do industrial Raullno

. na.�eira de;A� e Artesa

a. sUa e participe tam:Pém,. Kreis e, no' dia 31, a ·,sra. , ...to. &é, ,.para. desanlmil1" ..

:BQst'ànte concorrido dla, . MargqH Nettt�.t Wagnt'�, .. JIleegl�� ..."',,, ,,-o . ,. __ .:
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P r i m ,ó r d i 0,8
ii· ';::. -,

OsAo ensejo da Semana de
Jaraguá que tem como

data mais marcante a que
comemora a fundação de

Jaraguá do Sul, trazemos

aos nossos leitoras notí-:
· eias sobre o princípio des
ta terre. então conhecida

por Sertão do 'Itapocu:
1) EMtLIO DA SILVA. em
seu livro "JARAGUÁ - 2°,
Livro - Um capítulo na Po
voação do Vale do Itapo
cu". editado em 1975. traz
o perfil do fundador de

Jaraguá do Sul - Cél. Emí
lio Carlos Jourdan à pág.
29, informando que quan
do ele (Jourdan) contava
31 anos, 8 meses e 26 dias,
em 15 de abril de 1876,
ano bissexto. seu sogro
Charles Caffier. com os

canoeiros Calixto D. Bor

ges, Trajano P. Nascimen
to, Justino de Oliveira

(paulista), João Paes e o

açoreano Alexandre Padí
lha, desembarcaram nas

margens do rio ltapocu,
no local onde hoje se si
tuam as propriedades de
Heinrich Geffert Jr. e a dade em toda a região re� . trímóní» dotal à Princesa

Companhia Máquinas Fa- produzido anualmente' Da Isabel e a seu esposo,
mac na Rua 6 (Cél. Proc. com generalizado júbilo Gastão d'Orleans. Já em

Gomes de Oliveira), "tra- popular. (Nota do pesqur- "1872;' 'sãö
=

tiütiadas 'as
zido do porto de Onofre sador: Na época do seu medições .deste patrímö
Francisco Rosa, da fregue- governo, ignorava-se, pois, nio. pelo engenheiro Mar
sia do Sertão do Itapocu" da exístêncía de documen-· tínho E?-U!'lli,�n$e Pinto Bra-
e completa com uma im- tos de transmíssão. entre ga, no vale do Itapocu
portante notícia: "Pelo re- o Departamento de Ter- que.. entretanto, ficaram
latórío da medição de E� ras da Província, conce- incompletas. Após mar-

·

mílio Carlos Jourdan. de dendo uma área, de 25 lé- chas e contramarchas o

11 de maio de 1876,' de- guas quadradas para o pa- Conde diEu contrata para
preende-se que na data de trimônío Dotal de S.A.A. realizar a medição o Co-
15 de abril ainda se encon- A. srs. Conde e .Condes- ronel Emílio Carlos Jour
trava no Sertão do ltapo- .sa d'Eu, traslado n" 55',. dan. que, reconhecendo
cu, dando execução ao datado em 24 de äb<ril de as terras ubérrimas da re

seu contrato". Presume o 1876, data essa, que seria gião, adquire em áreas
mestre Emílio que Caffier a verdadeira fundação da contíguas, terras para sí,
teria capitaneado a expe- Colônia Jaraguá, funda- o que deu origem a uma

dlção. da pelo CeI. Emílio Carlos demanda entre as partes
2) - EUGENIO VICTOR Jourdan) ", Esta informa- interessadas. Foi coloniza
SCHMöCKEL no mesmo ção foi revista, vez que

.

da por elementos de ori
livro de Emílio da Silva, Jourdan não comprou ter- gem germânica, que, ali,
datado com 13 de outu- ras dotais, segundo se

. .vê chegaram via Colônia
bro de 1973 encamínhou da notícia' histórica

c••

do "Dona Francisca" e, depo
ao autor do livro, dados Prof. novatrentino Walter is. por elementos de ori
sobre Artur Müller, fale- Fernando Piazza:' ,,', ,.'

gem italiana, que reimi
cido em 1957. Com os da- 3) - WALTER F. PIAZZA" graram dos .núcleos da
clos disponíveis na época,. em seu 11:vro 'Santa':Cata- Colônia "Blumenau".
um capítulo da nota dizia: rina: Sua História, (1981) 4) - JARAGUA - Notíci.a

.

"Concorreu (Artur Mül- ao comentar a coloniza- Estatístico - Descritiva, de

ler) com sua autoridade cão em- grande �s'cala, autoria da Prefeitura Mu
para a instalação do Dia sob o tópico 16, - COLO- nícípal, era a 5a mono-

· da Fundação de Jaragué '" Nl,J\. JARAGUA, à pág. Qrafia - a publicação n?
do Sul, (Lei n" 20, �ê;í1. .:, 39Ó, assim se manífesta: 22 do Departamento Esta-

11.1951); que fixa ii sua' "Pela Lei n° 1904, de 17 dual de Estatística, do Ins
data no dia 25 de Julho, -.. de outubro de 1-810, foi tituto Brasileiro de Geo
o Dia do Colono, festivi-

. estabelecido maís um pa- grafia ,e Estatistíca. edita-

d e

..

'.

",;.;� '- ::

Casal Jourdan. Eles deram início. ao-�.que hoje é

Jal'aguá do Sul, importante PÓl(t i��H�trial e uma

das mais importantes cídadés éatârínenses.

!r.-

s e a

QU ALIDADE EM AVES

., Unidade de produção e distribuiÇão eilÍ Jaraguá do Sul
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Jaraguá
do em .Florianópolis, em'

agosto de 1941. pelo seu

diretor - geral Virgílio
Gualberto e à pág. 10/11
ela fala da origem do po
voamento: "Nas matas

virgens do vale do Itapo
CÚ, em terras pertencentes
a Luiz Felipe Maria Fer
nando Gastão d'Orléans,
primogênito do duque de
Némours conde d'Eu e

consorte de D. Isabel, her
deira do- trono. do Brasil
o coronel Emílio Carlos
Jourdan recebeu 10.000
hectares de terras: ao nor

te da colônia Da Francisca,
entre a barra do rio Ja

raguá a leste e uma das
suas marzens ao sul e a

margem do rio Itapocú ao
,

norte. Há quem afirme se

devesse a concessão à i
níclativa zíe madame Eli
se Jourdan. esposa do _ co

Tonel Emílio, junto a do
na. Isabel. Emílio Carlos
Jourdan chegou em 1876,
trazendo consigo 60 tra

balhadores, dos quais 54

pretos e�6 brancos, todos
lavradores' e quase todos
orígínánôs do norte do

país. Os documentos guar
dam o nome dêsses ope
rários, 35 dos quais. pre
tos demandaram. mais
tarde, a São Francisco e

Parati" .. Não 'há citação
'

de mês e dia. Quem era o

prefeito na época? o Ten.
Leônidas Cabral Herbs
ter, nomeado pelo Inter
ventor dr. Nereu Ramos.
5) - WALTER FERNANDO
PIAZZA, em A Coloniza
cão .de Santa Catarina
(Obra

-

premiada pelo BR
DE no Concu rso Regional
de História). editado em

1982. ;..- pág. 197. trans
creve . a informação do
mestre Emílio Silva, dan
do como 1"5 de abril de
1876 a data da chegada,
"com seu genro (seria_ so
gro), Charles Caffier, ...
acompanhado de cinco
caboeíros. às margens do
Tio Itapocu". Mestre Emí
lio acha que a expedição
se deu como capitaneada
por Caffier.
6) - FREI AURE:uO STUL
ZER, em seu livr.o O PRJ
MElIRO, LIVRO DO JA-

·r·

E SUINOS

�dição Festiva dos 109 ANOS

RAGUA - (referindo-se o

seu livro ao' Estabeleci
mento Jaraguá, o empre
endimelilto do fundador a

qui na terra. editado pela'
,

Vozes, em 1973, ii pág. 4�,'
fala que "Jeurdan desco-.
bre o Jaraguá".

O Jaraguá estabele
cimento ou Jaraguá? No'
sumário: "A descoberta
do Jaraguá nas intuições
do Futuro. - Oito duros
meses para o laborioso
parto de medição fínaííza
da. e sua entrega. Mas a

burocracia amarra o pro
cesso nas suas escadinhas
muito conspícuas. Os ICm
gos vaivéns se descrevem
com minúcias". Na pág.
que segue a página 48.
uma fotocópia, que é

....

o

expediente n= 55 do Pa
lácio da Presidencia da
Provincía de Santa Cata
rina, em �4 de abril de .

1876, assinado por .Ioãó
Juvêncio Ferro d'Aguiar.;
O ano é inquestionável, l

o mês deverá ser. pesqui
sado e comparado com'
as notícias históricas, as

sim .acontecendo com o
dia que continua indefini
do.
É um bom começo para
uma pesquisa mais apu
rada, dentro ao tabuleiro
das hipóteses.
Eugênio. Victor Schmöckel,

.

Julho/85

EDUCAÇÄO CONVENIA
COM CORUpA

O Governo do Estado de
Santa Catarina. através
da Secretaria da Educa
ção e a Preíeítura Munící
pal de CQfU}:)á, assina
ram 'convênio no valer
de Cr$ 3.711.000, recurso
este proveniente cÍo MEC/

-

SEPS/85, possíbíütarä .

ii.
manutenção do Programa
Municipal de _Edueaç_ã_o
Pré-Escolar. em Corupá,
Do total. Cr$ 800.090

serão destinados pa,f'él a

quísíção de material 'de
consumo e Cr$ 2.911.0_00
para remuneração de ser

viços pessoais. Visa aten
der 25 crianças de 4 a' 6
anos, selecionadas dentre
as famílias de baixo ní
vel sócio-econômico-cul
tural. ....",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaia._guá do Sul - de 25 de julho a 02 de agosto de 1985.

Nova repetidora di TV em Jaraguá
'Para atender as regiões de Rio Cerro, Rio da Luz,

Thribaldi e parte da Barra do Rio Cerro, a Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul está implantando 'uma
'neva repetidora, num morro da Sons Tífa, em Ribei
rão Grande da Luz.. Segundo o prefeito Durval Vasel,
com o rebaixamento da repetidora do Canal 3, de

Blumeneu. os moradores daquelas regiões recebiam
o sinal precariamente e, diante das solicitações, a mu

nicipalidade decidiu pela implantação de uma repeti
dora, que a principio receberá os sinais da Rede Globo,
através da TV Santa Catarina, de Joínvílle.

Os investimentos devem chegar a Cr$ 10 milhões
e estima-se que quinze mil pessoas' sejam beneficia
das com a nova repetidora.

VlDEO-CASSETE
_

Já' foram iniciadas as filmagens dali realizações
da atual administração municipal,' que serão mostradas

a partir de agosto nas escolas do interior através de
um vídeo-cassete recebido em doação da Receita Fe
deral. O que se pretende, com isso, é dar oportunida
de as comunidades interioranas de ver o que o go
'vemo municipal vem fazendo em prol dos munícipes ..

PERSIAJiAS • BOI • ESO. BE ALOltHl1 -....

PERFLEX
RUA JOINVILLE. 1839· JARAGUA DO SUL • sc

FONE: 10473172-01195 -'

Persíanas _ horizontaiS e verticais, vidros

telJl���:os,-\box para banheii:os,
diVisões, t()}�ós-�' portas santonedas. luminosos

e serralhérta em alumínío.
Consulte-nosl Quálidade e preço é conosco.

Imob.-,: Morada do
.

sa Líder,
Rua :exp. Gumercindo da Silvar 72 - Fone 72.12;50

CRECI Nt 740-J 11lj! Região
VENDE

� Uma casa em alvenaria nas proximidades 'do P.Marcola.
- Uma casa: com 81m2 nas imediações da R.Rio ·Branco.
- Uma casa com 80m2 e o terreno com 996m2 no Bair,

.

to Amizade. r (' ,

- Uma casa em alvenaria com 123m2 e o terreno com
909m2 próximo aARWEG. .J

- Uma casa com 111m2 e o terreno com 779m2 na Rua
Preso Epitácio Pessoa.

- Dois pontos comerciais na Marechal com instalações .

. - Um terreno com 550m2 com casa mista na Rua Pe.
Alberto Jacobs (ótimo ponto comercial, fundos da Weg 1)
- Um terreno com 10.000m2 nas proximidades da Vila

Lenzi.
- Um terreno com 864m2 nas proximidades do Salão

Botafogo.
-

- Um terreno com 450 m2 no centro de Itajuba beira mar.
,

- Um terreno com 300m2 no Jardim FLANBOlANT
Ponta do Jaques _- Piçarras. I

- Uma casa com 80m2 e o terreno com 786m2 na Rua
.

Francisco Hruschka.
.

- Uma casa com 60m2 e o ter, com 450m2 na Vila Rau.
NECESSITA PARA VENDA: Cesas e Terrenos

.
CORREIO DO PoVO Edição Festiva dos ·109 ANOS

JARAGUA ANOSDO SUL _ 109

Faz tanto tempo... e quantas mãos aqui lutaram para que
esta terra, maravilhosa, tivesse hoje a idade que tem: idade do progres
so, idade da unidade, da fraternidade e do amor ...

O trabalho coloca um homem a serviço do outro. Forma
por isso a grande família humana. E .maís: o trabalho ajuda o ho-·
mem a realizar-se. Dá-lhe oportunidade de satisfazer a uma necessidade
ínterna, de dar forma a idéias que moram dentro dele, de dar ex

pressão a qualidades que Deus nele colocou. O trabalho faz do homem
o grande artista da natureza, que arranca a beleza em tudo e-scondida,
através de seu trabalho.

E o homem, abençoado por Deus, usou toda esta criatividade
e através do seu trabalho compreendido, bem aceito, bem orientado,
sobretudo um trabalho co-participado fez de Jaragué do Sul uma ver

dadeira e nobre terra. este gigante potencial índustríárío qUe faz jús
ao cognome de 3° Parque .Industríal de nosso Estado.

Jeraguaense, você Sabe que ser dinâmico é ser consciente,
sabe que não pode estacionar no tempo. Precisa caminhar. Progredir.
Precisa aperfeiçoar-se, humana e espiritualmente.

ParabéilS, Oúerlda Jaraguá do Sul! Feliz Aniversário!

Mensagem do

. Divina Providência
pela passagem dos 109 anos de Jaraguá do Sul.

Faz 1� anos que tudo começou ...

Cumprimentamos a' operosa comunidade de Jaraguá do Sul.

Votos extensivos ao colono e aos amigos motoristas ..

Carrocerias RiegelLtda.

Av. Mal. Deodoro, 1708 • Fone 72-0139 - Jaraguádo Sul - S. Catarina.

A união faz a força. E esta comunidade' demonstrou dia-a-dia

que ul'llda constrói a pujança destá cidade.

Parabéns pelos 10.9 .�nos de fundação de JaràgUá do Sul.

FRUET 'Lojas.
FRUET' Malhas'

_,

LOJAS E SUPERMERCADOS BREITHAUPT, INTEGRANDO-SE AS COMEMORAÇOES DOS ·109 ANOS DO

MUNICIPIO, A PASSAGEM DO DIA DO MOTORISTA E DO COLON 0, PARABENIZA A COMUNIDADE JARAGUAENSE.

SALVE JARAGUA DO SUL _ ANO 109 _ PARAB:eNS, MOTORISTA E COLONO: PELA TUA DATA.

� Lojas e Supermercados B'REITHAUPT
_ a .L·'

. .

SEMPRE: PENSANDOJ EM VOcS
.
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25SFS
A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. atra-

vés da Citur-Companhíe de Turismo e Empreendi- Fritz Rotermund escrevia
mentos de Santa Catarina, está realizando diversos em elemão à respeito" do
saminanos microrregionais em todo o Estado, 'envol- 25 de Julho de 1824 e seu

vendo -servidores públicos muníctpárs ligados a ati- sentido nacional e reflexo
..vídade turística. sobre a vida política, so-

Os encontros objetivam oferecer su'bsÚüos aos ád-' cíal, cultural e econêmí
ministradores municipais de turismo, para estrutura- ca do País, que foi tradu

ção de sistemas de informações, através do diagnósti- zido e complementado por
co da oferta e apresentar métodos para quantificar a de- Bruno Born e publicado
manda turística no Estado. pela Federação dos Cen-

O calendário está assim definido: dias 01. 02 e 03' tros Culturais 25 de Julho,
'de agosto será realizado em São Francisco do Sul. ' impresso em 1964 nas oíí
reunindo representantes de Joinville, Balneário Cam- cinas gráficas de Roter
boriú, Itapema, Garuva, Jaraguá do Sul. Itajaí. Ara- mund & Cía. Ltda, - São

quari, Barra Velha, Piçarras, Penha, Navegantes ePor- Leopoldo-Rê. O -Iívreto
to Belo.

"

lembra que ��após 40 anos

(de 1924 e 1964) de cons

tante, empenho para que
o' 25 de Julho 'sela reco

nhecido dla de importân
cia nacional, digno de es-

Que o exemplo dos teus colonizadores se
"
,," ,P�Ei.flLa"tenção. e comemo-

perpetue no trabalho de.icada um de nos., '. 'ração, senti" o ' dever 'de

justificar perante a co le
'"tivldilde iäs: ràzões que me

.Jevaram .,.àq��J!�,;�: propósi
to. Baseado 'em latos e

.

passagens históricas, e �:
poíando em: investigações
a pesquisas durante maís
de meio século, por parte
de renomades hístortado
res, est09 pJe,Haw-e\\te cod�
vencido'. �e'.·@e A:om a-
chegada . dos< p'i1ni,tàros iS
migrantes alemães ao RiQ

..Grande do Sul, se ínícíou
.

.. no 'Sr1i:sil;',lriefiiêUlNêfm1\n
te, o ciclo da ímígracãê
organizada. e duma colo-

'lllz�çàÓ',:p��!ti�#�hte pla-
nejada,"qu'ê', se' 'refletiu em

,I
t9dos os setores da vida
nacional" ..
Fritz Rotermund, em seu

prefácio fala sobre o sig�
nificado do 25 de julho
e diz que "é comum ou

virmos a afirmativa de

quê o 25 de Julho de 1824
" ensejou ao Brasil uma no

va fase na dinâmica de

desenvolvimento,,, <!t.rt�u
indo-se àquela data um

sentido de valor nacio
nalí,. Desta maneira se

tornou evidente o desejo
e a . influência de Dona

Leopoldina, de trazer pa
nl o solo pátrio o elemen
to teuto, por reconhecer
'�lhes .

inequívocas 'aptidões
pelIa a agricultura e, por
'cónseguiI1te ,tninsformou-
-se a primeira imperatriz

R el O j O a r i a' Avenida

A RELOJOARIA AVENIDA wmprimentét""
a comunidade jaraguaense pela passa-

,.

gern do seu 1099 anívétsário."

Av. Mal. Deodoro, 431 e Av. Getúlio Vargas, 9

Ja�äguá do Súi' SC.

Parabéns Jaraguá do Sul no seu 109«1 aníversárío.
Que a cada ano possamos comemorar o seu ani
versário como consequência de um esforço comum

para o progresso de todos nós:. São o� votos de

- - .':. ",

Louças, alumínio, brinque�Ö�; flores, talheres,
inox, y;idros, crüptais· e bijouterias.

Fábrica de calhas zincadas',:;alu:minio e inox;
, ..iforJIlas e PaJdes.

Av. Mal. Deodoro, 1.034 - Fon� 12,005�

Jaraguá .do, Sul SC.

em, padroeira do ímígran- que seguiu para São Pe-
te alemão. dro de Alcântara.
O Major Georg Anion _ Quando do sesquicentená-
von Schaffer" desde 1921 río da imigração alemã no

encontrava-se na Europa Brasil o Prof. Victor Pel
a' serviço do governo bra- luso Junior ,proferia brí
síleíro em importantes lhante palestra no Rotary
missões díplomátícas, en- Club Florianópolis, na reu

tre elas a de obter o re- nião de 26.0-7.74, abordan
conhecimento do novo im- do o ciclo' de povoamen- .

pérío por parte dos díver- to com imigrantes ale
'sos governos alemães, a mães, "que se iniciou em

.

íncumbêncía de aliciar a� 1824 e terminou em 1830,
lí imigrantes". Em íeve- quando cessaram as cré
feiro- de 1824 'ele conse- dítos para colon1za'ç�q;
guiu embarcar em Harn- compreende-se, em face
burgo 'a primeira leva da velha politica portu
composta de 4;J pessoas," guesa, a fundação da Co
que após cinco meses. de lônía do Rio Negro, no

penosa viagem (vide em Paraná, em 1827, e a da
outro local desta edição Colônia D. Pedro de AI
um contrato de transpor-' cântara, em 1829, em San
te na DEUSTECHE ECKE), ta Catarina, em consonán
desembarcaram em' São cia com o estabelecimen
Leopoldo no 'dia 25 de Ju- to da Colônia Sªo Leepol
lho de 1824. A 26 de no- do, em 1824, no Rio Gran
vembro .do mesme ano, de do Sul. : .

chegou a segunda leva, Também . o Pastor W1.
composta de 81 pessoas. Ihelm Pugmann abordaria
Estes ·1:24 alemães repre- no- "Das, Deutsche .Jahr
sentavam o elemento hu- hundertbuch" _, DIE DEU7
mane- com que .se iniciou' TSCHEN IN ,PA,:RANA,.
a-crmígrarão . e coloniza- ed. da Empresa)�,c:titor.iJ. Q�,
çã:0:iorganizada' no Brasil". líveíra, 192�k, IglJ.alm�nte
A,;'lpattir de então, novas os jornaís alemã�� de.C1;l':'
levas tíe imigrantes se su-. ntíba, ..o ,':�Der KOInPiJss",
cederam, alcançando o nos dos Irancíscanos .e .0 "Der
so Estado, através de vá- Beob�chteé' ·abrÚl.Ili espâ
rías etnias, preponderan- ço para-tr-conrentárto . ao

do a alemã em D.. Pedro. 25 de Julho.
de Alcântara, em 1829, O então governador dó
Blumenau em .1850, .Ioín- Paraná, dr. Bento Munhoz
vílle em 1851, 'a, it�liana. da Rocha, .numa íesttvída
em 1836 e a Francesa em de ah�síV'a�'

'

ein 'disc·urso
1840 (fracassada). 'Jara- em Londrina, referindo-se
guá estaria na esteira des- .. ,. à �i�guij ,e a.�s çO!'tumes
ta última, sabend'o'-se' que dos brasileiros de' étnia
o
....
Coronel EmíiJó Carlos germânica, "lembrou-lhes

Jourdan; naturalizado bra- .que. fariam ,b,e,m em con�

sileiro, era belga de nas- servar e praticar tão ca

cimento e contraíra casa- ras tradições, visto que,
mento com a francesa He- sendo fiéis aos principios
lena Agostinha Elisabeth de vida, certamente seri
Julia Caffier? Merecia u- am bons brasilejros, mes

ma pesquisa milis porme- mo porque, tendo renega
norizada. do suas próprias tradições.
Mas quantos dos al�mães seriam também capazes de
e "hungareses" ,através de renegàr 'sua, nOV:él rátria.
migraç�s internas te1;iam,' E :não é de renegadös que
vindo, ,até aqui? Os 'pais .. P Bràsil necessita. '''Dá o

de Arnoldo Leonardo 'Sch- que pensar quando se as

miU, do Curtume Schmitt, nala o 25 de Julho de
do alto de seus quase 94 1985!
anos (em 21.08,85), infor-
ma que vieram na leva EVI SINSVAL- Julho/85.

• " • �'.' \ F' :
•• �.

.: .� '_ � : •••• �'. ':- _ ..... �-- .. _'.

25 de Julho _ PARABÉNS!
Agricultor,
Motorista,. e -Povo Jaraguaense,

'

Por 109 anos de trabalho e progresso,

f
'5 A NT ?\1 . d!:A TA R I N A

,

e C'B
1',••.•

" .!'.•

a u e r
.' ."
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J Ai R AGmÁ ::DO SUL ..,:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.Jara�' 40 S� -- de Js de Jullto. 02 cl� ._0 de 1985. CORREIO DO POVO Edição Festiva dos 109 ANOS

::'�- .

Cl imax

Centre Espírita
o Centro Espirita, "Di

vino Mestre", de Jaraguá
do Sul, localizado na Rua
Presidente Jucelíno 208,
comemorou ontem, día 24
de julho, 23 anos de . fun
dação. Para marcar a da
ta foi realizado nos dias
20 e 21(sábado . e dom.)
a Feira do Livro Espjrit�
juntei) a. Feira de Arte e

faz 23 anos

Artesanâto, defronte a'
Prefeitura Municipal.

E no dia 23, terça-feira,'
o Sr. Avelino Alves, Vi
ce-Presidente da Federa

ção Espirita Catarinense,
de Florianópolis, minis
trou palestra no Centro
versando sobre a doutri
na espirita.

I
I

I
I

111

,ARTAMA,_ METALMECAMCA' .

.U .Q O O JLTDAl

Obrigado Jaragu' por nos abrígar.

Obrigado Motorista .por nos trazer.

Obrig�do Colono pelo alímento.

Magazine

.....::"

Felizis por integrarmos esta acolhedora' comunidade que
fest,ja seus�l09 anos de fundação. Unimos nossas mãos
e tom o coração vibrante prestamos 'nossa homenagem a

. todos os [areguaenses que tem dispensado calorosa colaboração
para o progresso deste município. .

.

ParabéDs Jarawuil nesta data festiva.

Vestidos de nOiva, .moda masculina; feminina e infantil, enxovais,
cadia, mesa, banho, cortinas,' calçados, cíntos, bolsas e malhas.

Jaraguil do Sul Guaramirim

Av; Mal. Deodoro, 260 - Fone 12-0968 __ Rua 28 de Agosto, 1.343 - Fone 73-0259

,

Se faz presente quando nossa cidade comemora maís um
,

aniversário, para prestar sua homenagem a toda a população e suas

lideranças comunítérías que labutam pelo constante progresso.

ParabéDsf

·LORi - Mar Lt d a I

Nos orgulhamos em
.

poder Seguir esta comunidade.
Queremos juntos com ,a populaçlo desta laboriosa cidade
e autoridades administrativas nos' congratular pela
passagem de 'maJs um anlverS'rlo de tundeçêo,

Jaraguà do Sul, 25 de julho de 1985.

Gráfica Avenida Lida."

.

Sentimo-nos orgulhosos de pertêenêcer a uma· comunidade
luta para, cada vez maís, se destacar no cenário deste país.

Parabéns Jaragui do Sol I
BAR E LANCHONETE DE

NIVA·LD-O B A_ U, É R
aos domingos, aquele, frango. recheado e aquela

costela .assada.
Av. Mal. Deodoro, 1.470 ..... Fone 72-2066 - Jaraguá do Sul - s.e.

A

Metalúrgica
"

Lombardi Ltda.'
�.�,

-
�.

Está lado a lado pelo progresso de um povo.

PARABSNS JARAGUA DO· SUL.

que

,.- .

------�--------------�--------------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edição Pestíva dos 109 ANOS

raalizaQUANDO OS "CONFRADES" NÃO HONRAM
ÉSPAÇO

.

Um determinado jornal da Cidade dos Principes, 'Qbjetivando proporcio-
dia 6 do corrente, na página destinada à Jaraeuä nar copdições' de atualt-
do Sul, acolheu assunto pertinente à denomina- zação de docentes e espe-
ção de um logradouro público na Pérola do Vale cíalístas para um� práti-
do Itapocu. O autor que escreveu mas não assí- ca educativa eficaz, esta-
nou, chutando um assunto polêmico pra frente, belecendo o índíspensá-
segundo se comenta na city, deitou e rolou na ,vel equilibrio entre os

:

sua coluna, transíórmando uma carta de esclare- meios e OS fins educacio-
cimento em nota oficial e teve a rara felicidade de nais, a 19a UCRE está pro-
ofender à gregos e tr.oianos. Como em jornalismo movendo e partícípaudo
é hábito dar espaço de resposta quando se agride em

.

conjunto com a Se-
ou mente, ainda que nas entrelinhas - e uma lei cretaría da Educação,
assegura esse direito - a solicitação de espaço dentro' do Sistema' de Des-
para ouvír a outra parte não foi atendida, o que centralização e do Sub-
é de se lamentar, tendo em vísta as boas. rela-. Projeto ... de .Recursos Hu-
ções que até então selavam uma longa convl- manos. vários 'cursos. No
vência. Dai a dúvida que fica: será que o encar- Ginásio de Esportes Ar-'
regado da sucursal esqueceu de levar em, conta tur Müller. rle 22 a. 2G 'de
o que é de hábito'entre '''confrades'', ou é aínda ,��,�íüiho;,: (10 ;gl:Upo) ,e de 29/
a dor que sente da paulada que levou na moleira, 07 a 02 dê agosto (2" g�u-
quando recentemente deu um enorme escorregão Pp),�'com a participarão
ao redígír uma desíníormada noticia sobre Jara- .

'j ôe.''105 professores sendo
guá do Sul ? '.I. ., 85 ;dà rede estadual e t20

da rede municipal. a-Uoresemestral prom9ve, 9- Furs<? d:! A�.
o Del, Reg.· de Polícia. Dr.. Adhemar Grubba, . in- alizaçãp ,em,Efll_lf.ªJ;;a.p<;J�.Sl·

formou a imprensa o movimento semestral da espe- comotora
.

p�ra
_ Proíesso-

res Atuantes i 8uL "E'sl:blascializada. O setor de registro e emplacamento' de veí-

culos licenciou 3.644 veículos, dos quais 1.840 auto- Reunidas e E�o)-QP I.isola- ,

móveis, 759 camionetas, 246 caminhões; 46 reboques. das, Já no C;qi€gr�.A�&lpnJ
13 ônibus coletivo, 35 jeep e 705 motocicletas. No pe- Batista. <;ie 2.2'ii\.e�6,.·:ç1�<'Íu-

.

ríodo também foram expedidas 1.162 Carteiras Nacio- lho, está, .senclo' .réalizado
nal de Habilitação, sendo 550 novas e 612 carteiras re- pa�a, 6$.<,pr·Çli��qf��:::· o
novadas. Damesma forma foram expedidas 2.936 Car- Curso de Atllallzaç� ,Qjltra

teiras de Identidade - 2.535 novas e 401 segundas vias. 'Pro!es.s9rEis.ic!de�;,�u���0.
. O setor de. armas e munições expediu 8 alvarás. Artística, , ,.ir ". .:'�i ,:

34 registros de armas de defesa pessoal 91 registros -.
'

Alél;Jl ,:�lE���is'.�� "'::<l;:::'�Rre
de armas de caça, 122 licenças para compras de armas, teve: professores .no .)C'.ur- i

36 licenças para compras de munições, 23 licenças so' .de 'EstaÜs.tft'á,�.Edúê�ci
para porte de arma de defesa e Bautos de vi�toria po- onal ", Mód'ilJo' Cem. Curi
lícíal. Já o setor de jogos e diversões' expedm 197 al-. tihà e,

.

no III Simpósio
varás diversos, 284 licenças diárias e 193 autos de vis- Sui�Brasi1eir6'. dé. Ensino

toria policial.,

O setor de expedição deatestados documentou 2

atestados de vida, 13 de residência, 124 de conduta e

22 de pobreza, No primeiro semestre. o setor de pro
tocolo registrou 898 expedíentes expedidos - e J .417
recebidos,

Pracinhas

DRP movimento

e pa�icipa cursos
de Ciências, em' Ponta
Grossa, E· de 29 a 02 de

agosto, em Florianópolis.
a 19a UCRE terá proíesso-:
res participando do Cur
so de Atuaiização para
Professores de ,10 e 20

Graus do Ensino de Lín
gua Estrangeira", além do
que, duas professeras da
região estão participando
desde o dia IS, até o día
27, de treinamento sobre
a língua alemã.

� EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA. Tabeliã

de Notas c Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de Jaraguâ do. Sul. Estado de S, Catarina, na forma da
lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital vIrem que
se acham .nesre Cartório para protestos os títulos centra:

Avelíno P��anel.o, Estrada Santa. Luzía.. Des.t" _

.

; Ertio' Kuster, Rio' da Luz II, nesta _ Elmo MáthJás, ,

Estrada Rio Cerro I, nesta. _ Francisco Horongo
so, Estrada Jaraguazinho, sn, nesta .; Hilda Gold·
berg Kunze, Av. Getúlio Vargas, 355, Corupá _

Hildegard Kwítschal Rocha, Rua Joínvílle, late
ral, nesta _ 'Julla Ranghetti Furtado, Rua Mas
saranduba Baixo, sn, Massarandube _: Joio Ora

.
vío da Silva Filho, Estrada Roseira, nesta _ José

·�',w>a"delnir de Quadros Pachíní; Rua Gullhetme
Weege, 2232, . nesta _ Líndomar Klabunde; ,:SQl
roedêr 'I, Schroeder _ Moto Schroeder Ltda, Rua J

Adélía Fischer, 239, nesta _ Renato Potapoff, Rua I

Emilio C. Jourdan, 175, nesta _ Valdir Kopsch. '

,'Estrada Pedras Brancas, sn, nesta.
E. como os ditos devedores não foram encontrados

:,;,� ó� sé recusaram a -aceitar a devida- intinl'aç5o, faz 'por
.

inte-rnédlo do presente edital psra que -os mesmos com
pareçam neste Cartório, na Rua Artur Mü1Jer, 78. no :

prazo da lei a flm de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o não faz, .sob pena de serem os referi-

. do,' títulos protestados na forma da lei, etc.

ns-Jaraguá do Sul, 18 de julho de 1985.
.

Aurca MÜlter Grubba - Tabeliã de Notas e

.)ficia1 de Protestos de Títulos da Comarca de Ldo Sul

A MARCHITEX sente-sé prazerosa em cumprimentar o simpático povo

de Jaraguá do Sul. suas autoridades e dínâmíco empresariado. na opor

tunidade em que condignamente comemora os seus 109 anos.

Seu atual estágio de desenvolvimento deve-se ao denodado trabalho

de seu laborioso 'povo.

Parabéns !'-

ganham monumento
Será inaugurado sába- Ia cá vieram' pós-guerra. '

do, dia 27, às 10 horas, na O programa festivo de

Praça dos Expedicionários, inauguração é da Prefei

o Monum�nto dos Placi- tura Municipal e' da Sec-.

nhas, que' é uma homena- ção Regional dã Associa

gem de Jaraguá do Sul . ção Nacional dos,Vetera- .

aos Veteranos' da Força nos da Forç:a' E:lfp�dicio
Expedicionária Brasileira nária Brasileira..
e uma reverência aos ja
raguaenses que -tombaram·
no cumprimento do dever O 'Círculo. df( Ór'�uidó
nos campos de batalha du- filos de Jaril-guá-- dp Sul
rante a 2a Guerra Mundi- (COJAS), .

.- já iniciou os

aI. Confeccionado em� gra- preparativos pará.' a 3a
to vermelho, o corpo pIin:� Exposição: d� Orqúídeas,
cipal mede 3',5m de altu- Bromélias e P4.antas 'Orna
ra, ostentando' no, alto, o mentais, a Fe�ta' das Flo
emblema da FEB e abaixo res/85, que acontecerá de
os nomes dos cinco jarà- 15 a 18, de nôvembro, no'
guaenses mortos durante Pavilhão Artur Müller. no
a guerra, na Itália e na, Agropecuário_ No dia 16
Normandia, Núm bloco (sábado), no Salão 25 de
do lado. direito _.' constam . Julho, vai ser realizauo o

nomes das quatro maio- Baile das Flores e concur

res vitórias da FEB na 1- so de Rainha, no quel de
tália e, no blo�o horizon
talos nomes dos sessen

ta e nove Veterahos - os

nascidos em Jaragua do
Sul, .os que residiam aqUI
no tempo da convocação\
para a FEH, €1,- qos -que pa�

.
.

Marcbitex. '. 'Malharia
'

.

8 Confecções Ltda.
Rua Jorge Czerntewtcz, 397 � Fones 12-0459 e 73-1216

Jaraguá do, Sul _ SC.'

TROéA, LOCAÇÃO,

INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

DE IMÓVEIS .

Av, Mal. Deodoro da Fonseca; sn. - Galeria Dom
Francisco - Sala 13 - Fone 12-0510 - Jaraguá do Sul

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

verão concorrer
.

várias

candidatas., caüdidatas es

tas que já podem _

rnani-

.
festar interesse a.trÇ!:vés do
telef0ne ,72-1730.. cora il

presidente Laurita ' Flan-
kowtak. � ., -

COMPRA cE VENDA,

l,ar Ißlóveis
Jaraguá Lida.
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.'<;.: .

Neste "25 de julho, quando se comemora os t09·

anos de .Jeraguá do Sul, saudamos também
"

"

. 'Os motorístas e motoqueiros, com um a-
.

:,',

,:", fetuoso e fraternal abraço.

"(1"
'

, ,

. ,',
" .

Aulo e Molo
Escola

J a'raquá
'Aprendizagem e carteira de habílítação em qual
';qtlêr categoríe, Em Jaraguá, na Av. Getúlio Ver
: gas, 26 - Fones 72-1261 e 72-2078 e em Corupá
na Av. Getülío Vargas _ centro.

'"

", Ja.raguá do Sul

Nos orgulhamos do espirito progressísta desta,
.

:_,' �entf:!. �:>�,
e . _.i

�; Dínamísmo. fé e dedicação

,Fatores predominantes que fizeram a ci

dade que completa t09 anos, progressiva

que é hoje.

Raeder
Plásticos Ltda.

Fábrica: Rua Clara Hermann. 90Q - Corupá - SC.
End. Comercial: Rua Amazonas, 29 - Fone 72-1787

, �

Jaraguá do Sul - SC.

Numa perfeita integração de �sforços de to

da uma comunidade, saudamos o Motorista e o

Colono pela passagem de seu día, como ao Povo

Jaraguaense que comemora o 109° aniversário

de fundação' da sua cidade.

JI1.• PEj;ÊRFEi.�L;t�
RUA JOINVILLE. 1831· JARAGUA DO SUL· so• FONE: (047317H111!6 ,

Persianas horizontais e verticais, vídros tempe
rados, box para banheiros, divisões, toldos, por
tas sanfonadas, luminosos e serralheria em alu
mínío.

, ,.; ::�.:di�L�:

Unimo-nos, prezarosos, à, triplice comemoração
deste 25 de Julho, que marca o 10911

aniversário de Jaraguá do Sul, o Dia do Colono
e o Dia do Motorista. A eles, a nossa saudação.

Restauraute e Lanchonete Ideal 'I,tda. '

Kriiger Comercial de Alimentícios Ltda.
Av. Mal. Deodoro 104 e Rua José Theodoro Ríbéíro,

1.633 ( Dha da Figueira) .

JARDIM SÃO LUIZ

Conheça, 6S nesses planos de pagamento e compre o seu lote no

JARDIM SÃO LUJZ a .sua opçao de morar bem.
"

Empreend. Imobiliários
Marcatto I_jtda.

Creci 093 - 11" Kt:'gJão
Av. Ma). Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72·1.t11 -- Jaaguá 00 Sul - Se,

Konell: ,houve sujeira e má fé
-

na
A eleição do novo Di- Konell que para trazer os da de elementos desco

retório Municipal do PM filiados à Convenção, os nhecídos". Muitos deles -

DB de Jaraguá do Sul, dia 'díssídentes dispunham de assinalou - ludibriados na
7 de julho passado, con- vários carros, "e, por .ís- boa fé de que a chapa se
ttnua tendo muitos desde- to, com a sujeira feita, ria de consenso, acaba
bramentos. Para Ivo Ko- conseguiram levar 191 ram descobrindo a sujei
neU, que integrava a an- pessoas à Convenção" ra e desistindo, dentre e

tiga executiva, "houve graças a expedientes es- les João Eraldo Müller,
sujeira e má fé e muitos púrios". Leopoldo Malheiro Filho,
que integram a chapa e Cláudio Finta e Álvaro
votaram foram iludidos Analisando [I 'chapa, Q Henrique Maia. O que a-
.na boa fé". Konell denun- ex-membro da Executiva conteceu é proíundamen
cíou que dS fichas de Ií- Municipal, também secre- te lamentável para o PM
liações impugnados pelo tário de Administração do DB de Jaraguá do Sul.
presidente do Diretório, atual Governo do Munici- Mas eles: não perdem por
sob a alegação de que es- pio considerou-a "recheá- esperar", advertiu Konell,
tavam fora do prazo, ain
da não chegaram a Car
tório pera registro, II'

mas
eles registraram 159 no

último dia (22.6.85), às
17h55, isto é, 5 minutos
antes de expirar o prazo.
E estes, eram Iuncíonaríos
da Nanete, empresa de
propriedade de Fogaça e
do Menel, que receberam
pressão para irem votar",

Convenção

GUILHERME SPENGLER: 93 ANOS
Deselamos abrir espace nara falar de um homem
oroflssionalmente explosivo e como humano. ex
traordinárlamente calmo. 'Referimo-nos ao Sr.
Guilherme Snenzler - o"velho" Wllhelm da Ma
rechal - defronte o Leutnrecht, seu antízo com
nanheíro de Ionaas palestras. Nasceu, aos 23 de
Julho de 1892, numa bela 3a. feira. em Brusuue,
filho de Henrlaue e Laura Viola Snenuler. Sua
profissão: operador em' explosivos de caça e mi-
nas. Em 1909 11$la-se a Fritz e Henriaue Rappe,
aue fnstalam a primeira fábrica de nôlvora; em
Rio da Luz. num pequeno caminho aue hoíe é
conhecida por TUa Rappe. Durante a Q'uerra (14-
18l ela foi interditada nornue díríaída por ale
mies e um día a fábrica foi nros ares, Do que
restou Mielke e seu $lenro F. Frederico Moeller
montam uma fábrica na nlanícíe do Ribeirão do
TI$lre - a TUa da Pólvora - a hole rua João
Doubrawa. A partir de 1..926 a fábrica passa nara
as mãos de Reinoldo Rau e. em 1939 ela é ven
dida nara a Pernambuco Powder Factorv. exulo-

.

,

dindo na noíte de 8 setembro de 1941, com 200
aullos de pólvora. No dia 6 de novembro de i953

, a fábrica vaí pelos ares pela derradeira vez com
6.000 kg de pólvora da véspera e a produção até
as 10 horas e 30 minutos. com 10 mortos. 12 fe
ridos e sobrando' apenas as sapatas. a prensa e
pecas medlnicas.
Em todas as trazédías o Sr. Guilherme' Snenzler
saiu Incólume. Quem sabe o seu anío protetor
fosse a extraordinária calma Que ainda carreaa
sobre o seu coroo Quase centenário.

,

'

Mas não deixou de desfrutar um bom convivio
na sociedade. Até poucos anos ele .era a fi$lura
central nas marchas e na festa do tiro de rei.
no Esolrlto Santo. sazrendo-se Rei e Cavalheiro
pelo Clube Atlético Baenendí, pelos seus nrecí-
80s tiros de esnínzarda, honrando a tradicão do
esporte do tiro em nosso meio.
Por esse motivo cumprímentamos a "Opa" Snen
gier,pelos seus' 93 anos bem vividos e votos de
muitos anos de vida, ainda.

Confecções S u--;1 i Llda.1
Veste bem Senhoras e Crianças

,

Fäbríca e Loja 1
Av. Marechal Deodoo da Fonseca, nQ- 1085 • F. 72-0063
Jaraguà do Sul _ SC.
Loja 2

'

, Rua,Reínoldo Rau, n° 530 _ P. 72-2911

, t,:: ,..;:::::::;,',==:::;.r' :' Ja�aguá do S1,l1 .... SC.

I � � _

Adiante, KoneIl disse
que de Florianópolis vie
ram 11 pessoas votar (são
jaraguaenses) e que ao
meio dia almoçaram no
Beira Rio por conta do
deputado Dornbusch,
"deputado este que com
os seus cupinchas, iguais
a matungos. estão a cada
dia mais se enterrando no
brejo". Acrescentou Ivo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia 30 de julho
Sra. Hildegard Bürger

. Raeder. Elcídia Lemke, I,
va Arildo Tomelin. Sr, Al
fredo Bonomini. Sra. 1-
delca Rowe, e� Gariàal
di; Sr. Alfredo Reeck.· Lu
Ís

.

Ferreira Simon, ·,srta.
Magali Menslin,' Sra. tu
zia Pahl Dii! Be110.

. "',. Ediç_ãe-· Festíva das ..•� ,.ANOS
_', •. ! _.

.

:�: ..

'

��__�_. o '_"_••• :�_:_�'l'�

chen, Sérgio' .
Norberto' "p

.....

I'
.. '.. .'

d'
.

C"a S""8'"m8 nfo'
.

solteira, do lar. 'iiäfúräl
.

de
» Schroeder, .

em' ':Rio' Ne- .,.' ·fOC· amas . e Corupá, neste . Estado.
gro-PR.;· Gilberto Francis- domiciliada e residente. na
co Bortoliní.

..' MARGOT ADELIA GRVBBA LEHMANN, Ofi-çial do Re-': ·�Rua. Lourenço I��n·41er.
•

•

� " .,0' .'�.'

....."._ ..
"

gistro Civil do 19 Distrito da Comarca ·dê Jàraguá do s.n, t:.s-·
� ..

427" nesta cidade,
.

filha -deDia 02 de agosto tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceràrn em Antonio Mokwa e. deSra. Marion Meister Mar- Cartqrío exibindo os documentos exigidos pela lt:,i:,aAiltl·de·s� ·"ClaiiLMok':w:a.:.:.;.ê":,. ,."

catto, Marêela HEHenä·"t;'fi-·' .: h��iH.t�retlíl::p'a�ajcasar, os sezuintes..
.

.

'. :Edital' J4;394·';a.e"�":i8.07·.8�lha Tarcísio (Cecília) Ma- EditaJ 1,4.385 oe }2.07.85 � ��sIdente ��n.. �_e�eu .-�a- ·':;'1on8(>n., 'Marques M,dh'r e
rangoní. Sra. Angela Pe- Jl10n Hoffmann e R.os�ne 1l19s, �e�te .dI$t�,It(.\ .... N\w .

-Vé'rii�lú.çj_à M�chI[(Íó":':::'reira Malocht Oldemar Lemke - Ele, brasIleiro,. de Otávíano Uber e de,:r�-. " . ...)

Klitzke, De'rc'I-'Q Becke : Ir- so.lt,e.iro. auxilíar r de caro
.. :resa.,.f.e... rr.,a�za:}J,.. ber.... ß1J.;í.. 'Êlé," braS'iléiro��"�,'söltêiio,

� . b I I
.

I "à:uxilüir de' esciit6rfà 'Iia�
ma H. Nunes Cláudia tono, natural �le .raragua " JasI eIra,: S? teIr.a\.,dQ 9r.
Henn e Afonso Blank FO do Sul. domiciliado e re- .natural' dé Jaragué .99 $Vll . traI, ��. ��i:�.Wã.� �� 4p':'�$uL

-

sidente em Rio da Luz III, domiciliada e residente.sm -:ct_om�eili?-dö. e. i'�\�id�t� ,��
neste distrito. filho de Ire-

. Nereu Ramos, ·.i:ies.�_e :'d�- 'Rua' José Téodoro Ríbeíro.
.•

N !:! c I M E NT o S
neu Hoffmann e ele' Elci- t:r�tc!,: ,fiJhp. de Bernardino

:'34ti ," nesta ê,ii:iâd�,.' 'fUho
•

I ria 'Hornburg Hoffmann. Bressanf e ��. Qdêt�. j''f�§t
. dé và1à�iiÍirb Mohr"� ''dê

Dia 26 de Junho FI b '1' lt
.

B······ .... ',:E'.. leo.'n'.·o··.;.'·!,'.a_·.'·.·.,R�",d,o,f,r. ;;"'_-Ã.. Ö.iu.·.·.'.:.�:·.·E_'. �.'José, filho Mário (Maria
' a, rasi eira, so eua: r��.sal)\L", -; '�, �,..:. '. ,;' . 1. 'Y . .

Lourdes) Petrv.. , ??. }a.r: "I?-���l_���...
de Jamgu.a p�J.�al )4}90 dé 15 qt,"�� 'la, ,.õ�as��e.ir'a: y;>t��}r��·':a:)J.:.

". :.' ",<;�, t·'�'�·é,,-·j 'ô6;'Sul;'''d6ii'Rci-h'ado e resi- Hílárto .Jõaquím", .C.Qu�a xíliar' dê"escritôriö, :tlatp�

��as��ode _mh�oAd;-' iVH- _ ...�L€m!_g. ,,�;gl, _Ri9"�sL�1h�= II!,
.

� ,R(m:.�ta �.él�i�,ta, )�j��\,�9 .:ra( �.� ·�I.urii�I!��'., ��S!� ;�s�
ma) Stassun. :,.>' ç-ç; C.::;. ,l}:�ste(d!.êtr�t�cJ�th9 de In- I;h�I.>}ras�lel�(), .i"0�!�.�r;o. -tado.I dbmlclllada e'lesi,

. .

.... "'i :". : n�l.li����e e ue Jurema operano, natural de M'as- '. dérífé' nà'R,"l'ereza:Fiseher]
D�a 02 de Iulho :.. ?,.�'" "':' Lei'rike:. �::�:,:

.

j,
. saranduba, neste:·.'Es'ia:ö6:. ��lwupaya:,CentTal.' eJIi�iBlu�

��ikrd, filho' Ivo (A-�Ice)", ·Êçljt�t"i.t,386 ele 12.07,85 domiciliado e resideme em menau fa de Olávio Ma�
,

.

,I J '.

Da:r�( Teodoro Picolli e Cõnjunto éOHAB,
'

;iua-
.

chádo' Ei de Adélína 'Maj
Dia' 03 d� iuthº. . .. LOll1des Xavier"--�-=�'��"'-�:�""="ti*' Ga; lote· 06;· casa n-9·""--Gbadll..,, .. ,"�'" '.� _�.��_ .. '.

JeãIi Edúardo,
.

filho In- Ele, brasileiro,
.

solteiro, 32, nesta cidade, filho de Edital 14:395 de 18.07.8,5Qomar (Crista) Gustmann.
motorista natural de Gua- José Correa de Oliveira Adelino Meurer e Iseld�

Dia 04 de iulIto '; ra1DÚ'lint:�Ieste Estado,' do- �ra�;"Ôd:êik,<�ç()rt-ea. Ela, Reinke _ Ele, brasileirot
�:nn�u���:. Elias (Ane� m�cÍ'Ü�dô\ e residente em b'FàsiÍeÍtà. /.soÚeiI'�', 'do lar . solteiro, motorista, natu-

'

Dia 27 de julho -:éãirrcr:,Cpsta eSil�a;.�em natural de Cedro Alto ral de Jaraguá do Sul. do-
Sra. Glacilcla Hamburg Dia. 05 d� hllho. , .

joinviÍlê!-��i ne�
.,.,.",.

�t,&'dº,): neste Estado.' dOJ]liciliada miciliado e residente na;
Schramm, Sr. Celso Perin. JUlIan? fIlh� Jo�e. (Lu<:i�) ,

filho �LA
..

\. ':". {f'. e residépte,Conjunto CO- Rua Irmão Leandro. nesta
sra Elida Bauer Sr Hum Panstem. IrIa, fIlha HIla-· , "",'!" , ,4,,< HAB d' 03 'd d flh d' J

-

M
.

� . ".'
-

rio (Leonia) Lemke. :, e. de;' �r�!e,.. mJ��fi' :_, ,

'"

;. qua ta ,lote 06, Cl a e, 1 o e oao e-
berto Rubini, Luzia Nico- �íç:oUt:�p\�iP,n, l� ,cC,asa- nO 32. nesta cidade, urer e de Márcia Zim-,
lini. Sr. Alwino Modro,. 1- Dia 06 de. julho .

, .teira,,:i�tlúSlt'·,· üfal ,ftlha de Joaquim ..Batista. mermann Meurer. Ela;
vete Panstein, Adolar E- ��ness?, fI�ha [)avid (Ce� 'pe Jàiàglil.�..,9�5·liiul, domi�

.

Ribeiro e e Augusta Ba- brasileira, solteira, operá-'
ger. Antônio Meurer. clha) SlOUeIra. 'C'ilia:dâ'é resid:��te-;nà Rua tista Ribeiro.

.
,

ria, natural de Guaram�-.
Dia 28 de julho Dia 07 de iulho Araquar'i 332; nesta. ci-' Edital 14.391 de �6.(J7.85 rim, neste Estado, düml-

Sr. Lothar Sonne'iIhohl. ��nM��liP�:�xtiie��ei� Jo- dade. filha' de VHor Xa- Rudiney dos' Santos. e
'" .eiJi�tl".e residentGe na Ru-:

Sr. H Ad Ib vier e de Alvina Gorges Maria Elisa VerbhlennJ,'
.

"a ?ã:rp:�4, em
.

uarami-i

G bb
arry

..

a erto. Dia 08 de iulho Xavier. Ele, brasileiro" soW�'iro. 'r-iii:(:"ne&�;,.;,Estado, filhairu a, Sra" �UCIa .espo- Anderson, filho Ivo ILuzi- Edital 14.381. 'de 12.07.85 digit�Qor. naiural d�' Ja-' de Ale'*:Riéf�ke e de On-Isa de Eugemo Stemma- a) Effting.MarildoJiltlo de Gilberto Rosa e Terezinha Faguá do SuL. domitÚiaclo da Sch' ;cher. Valmor Nicocelli .. Alvaro (CHi) Boshammer. Marlene Lopes e residente lia Rua Pará Edital 1 ;:'de 18.07.851GePda ReicheL Ricardo Ederson. filho Vianeí ' .

de Jesus, Srta. Marirl€j1 (Sirlei) Milan. Vanessa, Ele, brasileiro, solteir<?, 329, nesta éiaQe,. filho de Lindoma. ""
.es e Rosant!

Rozza, Sra.· Rosalina Wer- filha Inácio (Ma. Terezi- servente, natural de lara- José Alcides dos. Santos Ren( H@f.��� i
nha) Kath. guá do S{1l. domiciliado e e de Terezinha Bruch dos Ele, b,l',fii3iJevo. solteiro,:ner.

residente na Rua Domin- Sànto&. Ela, .... ·;l:JrasiÚ�í,r�;'. operá��f:�Íí�ttJ.ral de Por-:
Dia 29 de julhó ��n�9A�:s!:!�ia, filha de gas 'Rosa, nesta cidade. ,solteira" digitadb�à., u..aiÜ:- ;·'''t,o.,,:wW.ãÖ/:;-Íteste Estado,;
Sr. Hilário Bartel, Sr. A- Artur (Zenilda) Saganski. Hiho de Norberto Rosa e ral de Jaraguá do Su( :d0'-.. dómiCHíi(do e residente;
cácio José Ve.ríssimo. em de Maria :Rosa. Ela, bra- mieiliada e residente nà'·:na Rlia Paraíba, 147, nes-:
Santos-SP.; Marlene- Flori- Dia 10 de iUlho. .

. sileira, solteira, do lar, Rua Presidente EpHácio ta cidade, . ,f�lho de Lino:
ani. Luiz Hübner, Valae- Maike Marlise, filha Wal- natural de MassaI:anduba, Pessoa, 2709, nesta dda- . Soares: FHllv e de Izolde;, di (Marlise)' Hafemann.cir Schaldach, Diréeu. Fé- Cristian Alexandro. filho neste Estado, domiciliado de, filha de Alcebíades Soares. Ela, bras .. sol1.,:
lix Henn. Gerson (Ivanilga) Mathi- e residente na Rua Do- AbE!lardo Verbinenn. operária, natural de Ma-'

as, Wilhian, filho José C. mingos Rosa, nesta ·cida- Enital 14.392' de :16:07:85,.· rechaI .cândido Rondon,
(Diva)

.

Bemal. Valdemir. de. filha de Eduardo Lo-- Afonso Albino T()dt' e" em Paianá domiciliada e;
filho 'Ricardo . (Madal�na) pes e de Odeth Joana Lo- Marcia Euttendorf residente na Barra do Rio J

Herchen. pes. Ele, brasileiro" solteiro . ·GeFfO, ·neste distrito, fi-:
Dia 11 ,de lulho . .: Edital '14.388 de 12.07.85 'lavrador, natú�al de Jã.� Ihä de 'Arceno Augusto t
Jocimarij., filha Amarildo Vilson Fischer e Iraci raguá do Sill. domic,ilíado Herber e de Lucila Romil- ':
(Ivone) Vercino. Josiane G 1 'd d H bJuciléia e Jackson:jonas,' onça ves e re.Sl ente ·em Jaraguá, a er er.

filhos de Jair (Vil.2ã) Boh-' Ele, brasileiro, solteiro, 99; . neste distrito. filho de Edital f4.397· de 18.07.85 1

rer. Cristina, filha Salésio eletro-fécnico, natural de Bernardo Gustavo Todt e Sebastião Estevão Scheu-;
(Ivone') Kulkamp. Guaramirim. neste Esta- de Els'a Bolduwan Todt. er e Edite Kiatkowsky.

'do ( domiciliado e residen- Iná, brasileita, solteira'; : Éíe� ;':biasiÍ€ürO, solteiro,
DI'a 31 de julho

Dlà 't2 de julho te em Três Rios do Nor. lavradora. n.atural de Ja- 'lavrador, natural de Ja- .

ldali Filho. filho IdaIi (Ro-
Dr. Armínio Marqual'dt saIle),··da Silva. Cauêh, fi- te. neste distrito, filho. de raguá do. Sul. ,domiciliada c rag.uá.. do-' Sulr� >.domicilia�.
em Joinville; Sr"., Da.roldi. lho Pa�lo Robert() ,(Ana� . Wendelin.Fi§C;!ler e d�_A- e."re�ideIl,te ,em. Ribeirã.o do.�e, cresid.�t.e.,.e.m�..&t.Jél-
Bona, Sr. Werner Horst, 'if) MarcaUo: delaide Fischer. Ela, bra- Grande da Luz, neste dis- da Garibçildi, neste dis-
José Roberto Coelho, Ja- . Dia 13 dê iulbo

. ,

sileira, solteira, - do. 'lar. trito, filha' de,Ed-v:ino, ,��t-· ...t-�j,t-or; filho de Gabriel
nete da Rocha Marcos Si- Daniel. fílh® João (Rena-'· na't.uial (Ú� Ja.ragua' do'· tendorE e de ,Paula.,· :I9tä-� :Sç{1ie')1.er e de Maria Stein-

te) Klein. Jöhnriv, filho d-e Sul.' domiciliada e resi- g�t Butte.nd
..
,o.r...f.

'

mach.�er. Ela, brasileira,ewert, Diomar Luiz Zonta, A 1 (M R
.

) d .
.�

Sr. Jeremias Rozza: sif�:.mo. eQHla· . a·. denté rrà 'Rúâ:Afónso Bar-' Editál '1'4.393. de 17.07.85 solteira, do lar",. natural
tel. 156; nesta ciClad-e, fÍ- Viliam Siewett e Inez - de Jaraguá do Sul, 'domi-

Dia 01 de agosto Dia 14 de., iulbo. .. .

. lha' de Ademàr Gonçalves Mokwa' _." Ele;' hrasil'eiro. ciliado e residente em Es-
E

. Francieli, filha Geraldougênio Victor Schmö- (Doralice) SardaQna. Clei- e Angad'- Welker Gon- solteiro. lavrador, natu- trada Garibaldi, neste dis-
ekel Filho, Sr. Orlando ton, filho Nélson (Irene) çalves. ral de Guaramirim, neste trito, filha de Antonio
Gilberto Gonçalves, em Morbis. Herbert. filho de E'dital 14.389 d.e 15.07.85 Estado, .. d0tllicilia,do e re- Kiatkowsky e de Geno-
Tole'do-PR.; Sr. ptáv'_i'o' Mi�mel (RoseU) Lux. ",J.amb: U.b:�r,. e .Mã.tllete sJdente� na ,Rl.liil J'oinville, veva Tissi Kiatkowsky.José Vailatti, Rosana A- Dia 15 de iulho . �arl1. Br�sª�i :., .:, .

.

nestä .c,iqp.de: fiÍho de Ven,
.

E para que chegue ao c!,nhe- (
'd d

. Cleverson: 'filhó Al'efdes .

EI b
-

cimento de todos mandel paspareCI a Ro rigues, . Sra.
(I l' \.ri' d' N' 1, e, ", :rasi;lei;ro. splteiro, doHn Síewert e de Aga-

'

't d' 't I
-

E l' C se ma,I.'�att= MO.� �-� rva",.
t" t'

-

ti'" d' J�'
� ...

"t'-" E'l' b t· D b h
sar o presen e e 1 a, que se-rme ma at.toni Baumann do, filho,.. N,_iv.aL.d.!' _(Denata\ mo ans ai na ura e a- a Isa E!_�_.. ". _arm ,use. -�--IJl:ldB ___"."tir=-•. I$.Dr. Waldemuo' 'Mazure�' 'da"Siiva�

-:-- '.��'.c���'�-��.- -:-:'�'ràglfif'''élo-_''S'\tf, ãömicílfadõe.
.. ·

...'SlewéR�'EIã: -õi'asiTéíra,,-o'�rc:rr6rio, o;ser��o

ANIVERSARIANTES

Jaráguá do Sul � .de .25 de julho a 02 de agosto de .19�5. CORREIO D() :�OVO�-----"�-�

Aniversariaram ontem: 24
Sr. Harry Buchmann. Sr.
Curt Kuchenbecker Sra.Ca
rim Enke Pietruzza Gil-
mar Planinscheck. Iolan
da. Anacleto.
Aniversariam hoje: 25
Sra. Alice esposa. de Al
VAro Dipold em S. Fco.
Sul; Sr. Oswaldo Otto
Reimer �'r. Suenon Ma
fra Pinto, Sra. Ingrid Neít
zel Rengel , Cristina Sch
roeder. Carlos Alberto Go
mes, Sra. Dirce Henn Sr.
Anacleto Rozza Bertha
Vogel Eggert.
Dia 26 de julho
Sr. Ângelo Torínelli, Car
los MoaCir Chiodini, Val
demiro Anacleto. Olga
Machado, Eraldo Doubra-'
wa Sra. Karim. esposa
de Rodolfo Hufenues.3ler.
Sra. Anita Pí.ccoli Fi'lh;i'l
ne, filha Lauro (EsmeraI
da) Vegini. Liziana Stavis.

f
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. COllRmO DO POVO
,

.

Ediçã8 Festiva d�s 1'09 ANOS

Sindicato recebe' Cr$ -17,5 mi

Na preseDÇa do prelei..
to .{osé de Aa.uar, do
_Vice VICtor Kreme, do

préStdelde. do.Dlrét6no
'Muillctpal do POS- �I
do Oechsler e de vereado
res, o deputado estadual
Nagl� lattar eatregou lia

Manba cio dia ", ao Sr.
Joio Pereira, um cheque
ae Cr$ 17,5 mUhhs aes.
U.....08 ao SlDdkato dos
Trabalhadores Rurais de
Guaramtrtm. {)esse total
CI'$ 5 "1h6es destbWn
se a' reforma da sede e

Cr$ �U mJlhGes Para a

a-qu1BJçio de um pbblete

odOlltol6g1cp.
.

.

{.
O Slndlcito dos Trabél

lbacIores· Rurais de d1Ía�
ramlnm presta atendi
mento a três 1l'.I11 produto
res rurais, dos quaIS t .700
slo associados. E a1éJn, dos
17,5 lIlllhõeB, mais Cr$ 10
mJlbleS SéJ"lo' llberadoi
pela FuD.daÇlo Catartnen
se dO Trabalho [Pncet],
seguadó garailUu o depu
tado -Nàgtb lattar, que
prometeu ;iniUs empe..lio,
para qúe áovos recursos

sejam llbérados i\quelel
Slndlcato..

�--��--�----�----------------�-------

Illtéglalí(lo-se as comemorações dos· 109 anos de

JiU'8IUé do Sul, a plU!S8gem dQ Dla.do Motorista e do Colono, a

Domingos' Clíiodini .

Elnp.. Imoh, Ltda.
e a

CAHITE Emp� .' Imoh, Ltda ..
-

apresentam seus votos de feltcl�ades a comunidade Jaraguaense.

JORNAL _ O VEICULO DO SEU DIA-A-DIA. ANÚNCIO EM JORNAL.
MENSAGEM QUE CONVENCE E PERMANECE. PARA

ANUNCIAR, FALE CONOSCO. "C O R R E IOD O P O V O"
UM PÚBUCO LEITOR CATIVO, A VENDA CERTA.

CONTACTE PELO TELEFONE '12-0091.

. /

. Cídade feliz é aquela que, acada aniversário, sempre tem bons motivos
,

.
.

para comemorar. Porque está comemorando mais 365 dias de trabalho

E3 progresso. O Jtaú, que todos os dias está trabalhando

junto com o povo de nossa cidade, deseja que ela

sejasempre uma feliz cidade .. Com muita felicidade. .

.

Banco E'etronico
J

.

<.

" \':",

••

1
Dill Irmlll S.A. ,Jndaltril, Comércio· 8 ,Agricultura··

·Pâbrteante do Choco-I.eItet do lelte Sànt'ÂIIa e demais
. .

produtos SJat'AIla. .

Rua Gustavo Gumz, 488 • Rio Cêrro II • Fone 12-0122 • Jaraguá do Sul.
.

.

.,'
_ Santa Catarina __

) ,

. Na data em que todos os Jaraguaeases se irmanam

pere comemorar a passagem de mais um anlyersário do �9sso .

�unicipl0, ,GUJí1Z IrDllos S.A. vem de público, levar a todos
.

76 sua mensagem'de fé, esperançaI nc futüro cIe8ta terra.,
" .�.: : ..

J .".

. I
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'Fundado em. 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.

Dhetort Eugênio Victor Schmöckel - Jorn.Prof.DRT-SC

n9' 729 e Diretor de Empresa Jornalística n? 20. Mem

bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca

tarina. Redator.Flâvio José Brugnago - DRT-SC nl? 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/84. Redação Administra�ão e PubJicidade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, nl? 290 - Cx.Pos

tal, 19 - Fone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC
Impresso em Gráfica Própria

Assinatura para Iaraguá do Sul ....•.. '.' CR$ 20.000
Outras cidades .. , Cr$ 30.000
Número Avulso Cr$ '500
Número Atrasado

'

Cr$ 700
Representantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.

Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJOIU.

Relojoaria AVENIDA
As mals finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas -e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora fatBbém aquecedores a

-ereis solar.,

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster - Q SEU RELOJOEJRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos, para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNAST8R. fica na MaI.Deodoro, 364-Fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CJNDERELA. Vista-sé bem com a

moda V e r
ã

o da

ÇIND�RELA

Veste bem, -A moda certa, na Getúlio Vargas
e na Emílio Iourdan.

TERRAPLENAGEMVARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS: 'SANTA HELENA
Tubos de concreto pata todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Jolnvílle, 1.016 - Telefone 72-110t

I'
I

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

_.
'�

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas eequípamentospera escritório.

-

,

Asststêncía Técnica de Máquinas de Escritório
.

em Geral.
.

Edição Festiva dos 109 ANOS-

CONFIRA A HISTÓRIA ...
, '

Barão de Itapocu

...HÃ 40 ANOS

_Washington anunciava que os novos

automóveis construidos no decorrer do

presente ano, segundo as autoridades

da "War Production Board" norte-ame

ricana, seriam entregues aos. consumi

dores, sem pneus sobressalentes.. por
que o comitê de conselho da indústria
havia programado 800 mil pneus para
200 mil carros novos que deveriam

ser produzidos no ano. além dos 20
milhões de pneus já estabelecidos pa
ra as substítuíções civis. O 39 trimes

tre exigia de 5.347.000 pneus e a indús
tria se deparava com probleinas de es-.

cassez de mão de obra.
_ O Conselho Nacional de Petróleo
avisava: "Vai ter gasolina". Era o fim
de um sufoco sem tamanho durante
todo o período de guerra, quase 5 a

nos. obrigando o uso do rabo-quente.
o famoso gasogênio. Baixando instru

ções à respeito. finalizava com a al
víssareíra noticia de que, a partir de
I\} de agosto. ficavam dispensadas da

expedição de novas fichas de licenças
.excepcíonaís de trafeg�. "devendo, en
tretanto. ser guardadas as que tenham
sido até aqui concedidas, para a even

tualidade de qualquer nova restrição
do trafego". O Pais como vencedor .da

guerra, saia de um racionamento sem

precedentes, como se a guerra estíves- ,

se se realizando em seu próprio terri
tório ..•

prensa a Nota n? 002/65. para que com-: , -

parecessem 'à Junta de Alistamento
'

Militar, até 20 de Julho, os seguintes.
reservistas de 1� categoria: Douglas
Conrado Stange. Elio Correa da Silva,'
Eudoso Giovanela, Líndolíö Barg, Má-
rio Wasch, Mauri Bortolíní, Osvaldo
Sacht, Orestes Gruétzmacher, Paulo
.Scoz, Reínnldo Rudiger, Silvio Altímê- '

rto Schuíndt, 'VUaldo da Silva e Valdir'
Kanzler. Para fazer o que? Apenas pa-
ra atualização do endereço de resídên-.
cia, que constituía tim dos deveres

,

do
reservista.'

'.
,

_ Augusto Sylvío Prodoehl . fazia lon-

go necrolôgío de' Heleodoro Borges,
que falecia em fins de Junho de 196,5.
O .velho Borges, assim erao titulo; dí
zia do que foi em vida o homem que
completou oito decênios de uma proíí
cua existência. E finaliza: "Deus. na

Sua lnfinlta sabedoría, possívelmente
esteja a sorrir, agora: Você não me de-

sagradou. Heleodoro Borges".
'

•.•HA lO ANOS

_

' O Prefeito Eugênio Strebe remetia,
, à Câmara de Vereadores o projeto de
lei que instituia o Hino Oficial de Ja
raguá do Sul, 'cuja letra era do econo

mista e índustríal dr. Rudolfo Hufe
nuessler e orquestração de Aleeste
Berrí, E o prefeito sanciónava a Lei n9
564/75 obrigando "

e sua execução e
cante em datas 'cívíces e ocasiões fes
tivas no munlciplo.
_ No diél 7 de Julho Corupá 'comple
tava -

o seu
_

7� ano .de existência e o

sr. Oto Ernesto Weber, Arenísta, era
seu Prefeito Municipal.
- Na mesma ocasíão o prefeito san-

-eíonava a Ieí n� 565/75 doando ao Go":'
vemo do Estado de Santa Catarina u;.;
ma área de terras de' 4.006,75 m2., si
tuado -à Rua 120, nesta cidade, para Cl

construção do, Edifício do Fórum da'
Comarca de Jaraguá do Sul, que já es
tá em pé e servindo às suas finalidades.
Apenas carente de uma urgente con

servação, depois de muitas tentativas
de recuperação de uma mal' sucedida
cobertura.
_ Ainda assinava a Lei n\} 566/75 do
ando ao Estado uma área de 7.284,87
m2., situado à Rua, 4 - Presídente.Bpí
tácio Pessoa-, nesta cidade onde hoje
está construido um Ginásio de Esportes
Coberto, servindo para ö desenvolvi
mento de nossa juventude e outros
marcantes acontecimentos da cidade.
Foi 1lD1 período muito fértil este de do-
'tar a cidade de edUicações públicas,
para assinalar o centenário da funda
ção de Jaraguá do Sul em 1976.
_ O Ministro das, Comunicações. Eu
clides Quandt de Oliveira, inaugurava
o novo sistema de micro-ondas do Es
lado. ligando centrais' de DDD de Blu
menau, Brusque, Itajai, Jaraguá do
Sul e Florianópolis.·

...HA30ANOS
_ O vereador Augusto Sylvío Pro
doehl regressava de Curitiba. Na ca

pital paranaense o escritor realizava
no auditório da Bibliotéca Pública, in
teressante conferência sobre a coloni
zação estrangeira no Brasll. A palestra
era realizada sob o patrocínío da So
ciedade Amigos da Cultura Germãníca,
tendo merecido elogiosa referência da
imprensa paranaense. (Esta pesauisa e-

, ra feita no dia 31 de maio de 1985).
_ P.P. (não é Partido Popular) -ataca
va a politica catarinense, que chamava
de "Um saco de gatos"; com a candida
tura do ilustre deputado Jorge Lacer
-. correndo pela legenda da UDN às
próximas eleições. candidato aue era

pelo PRP, criando uma verdadeira con
fusão. Lacerda. comocandidato da UDN
não podia falar em nome de seu che
fe, �linio Salgado; o PSP deveria vó
tar em Adhemar ou pelo apoio de um

candidato a deputado federal e o PDC
'não podia deixar de votar em Juarez
Tavora. E a UDN? Coítada da UDN!
"Estava vivendo seus dias de amarzu
rar suleítàndô-se ao primeiro que lhe

faç� elogio. mesmo que seja funebre".
E hoje, como é?

...H� 20 ANOS
_ A�. Delegacia de Serviço Militar,
pelo seú delegado. o 19 Tenente Fer
-dínando Piske fazia' divulgar pela im-

Faça -.0" seu ·SEGURQ OBRIGATO RIO e deVIDA EM GRUPO conosco.

Ö�gani��çâoContábil " A, Comercial'lSf Ltda,
_�

__ • .....� __ ..:.
�'o,_

_. _��
c

__ ;
0'0 :'.::".�._.__ .:.._, ._ _:. ' ••• ; _'o • ,_

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, nO 290 - Fone 72-0091
Jaraguá do Sul SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Voz e s d a Cidade
ORELHÃO NA REINOLDO RAU

"

"

A falta de. um telefone público, tipo "orelhão",
nas imediações do Posto de Saúde,' na Reinoldo Rau,
foi reclamada à coluna por comerciantes e populares
que diariamente se dirigem ao Posto ou aos estab. co
merciais e prestadores de serviços das imediações. É
que para solicitar uma comunicação rápida, um veí
culo de aluguel ou mesmo outra condução, utilizam-se,
do "empréstímo'' de telefones particulares, o que tem

constrangido os proprietários, que não negam, porém,
no final do mês têm a conta telefônica aumentada em
milhares de cruzeiros.

"Vozes da Cidade" apela à Telesc para que inclua
a colocação de um "orelhão" naquelas imediações no

seu plano de expansão para o segundo semestre. .poís
pössíbtlítaré o atendimento a Uma vasta clientela. E
além deste, outros locais carecem de semelhante be
neficio.

CALCADAS MA CONSERVADAS _

E notório o péssimo aspecto em certos trechos dos

passeios (calçadas) das Avenidas Mal. Deodoro, 6etúlio
Vargas e MaL Floriano, principalmente. Além de má
conservadas, existem verdadeiras "crateras" que pro
vocam quando de períodos chuvosos grandes "lagoas",
obrigando os transeuntes a uma ginástica para transpô
-las: A municipalidade, que sempre foi solícita aD.S
nossos apelos e sugestões, quiçá olhe com mais aten

ção, notificando os proprietários. a executarem o con

serto e, não o fazendo, ela própria fazer os reparos e

posteriormente cobrar dos mesmos. Seria uma forma
de mudar o 'visual dessas calçadas.

Nossa cidade, sempre elogiada por ser limpa e

que se vocaciona para o turismo, precisa olhar com

carinho para este pequeno, mas importante detalhe.

REPAROS FEITOS. PARAB:eNS
O problema das pedras soltas originado pelo le

vantamento dos trilhos na passagem de nível da Ma
rechal Deodoro, foi eliminado esta semana. A calçada
'em ambos os lados, foi feita,' e, com isto, o trênsíto de

pedestres ficou mais fácil. O assunto havia sido levan
tado pelo "Correio do Povo" há três semanas atrás.
Muito beml.

No Instante em que todos se regozijam com o
.

transcurso dos 109 anos de Jaraguá do Sul e
pela passagem do Dia do Agricultor e do ..

Motorista, levamos a público o DOSSO Imenso or

gulho de fazer parte da grande familia

jaraguaense .

Salve o 25 de Julhol -

Wlldamar Hau " Cia LIda.
Rua Preso Bpítácío Pessoa, 3.550 - Fone 72-0894

,

Jaraguá do Sul Santa Catarina

A Jaraguá do Sul pelos seus 109 anos, nossos parabéns.

Ao homem do campo que labuta de sol a sol pela grandeza de nosso

,- } ;; ;

município, nossa homenagem.

Ao motorista· que aperta o acelerador do progresso, nossa

simpatia e o nosso reconhecimento.

Viação Cànarinho Lida.

JARAGUA DO SUL _ SANTA CATARINA

Nossa sincera homenagem à comunidade desta
progressísta Jaraguá do Sul, pelo 1090 aniversário de fundação.

J O ·ci 1 h e r i ,a Hardl
.
Jóias, relógIos, bijouterias, artigos para

. presentes e consertos.

Rua Joínvílle, 1878 - Fone 72-0715 - Jaraguá do Sul Santa Catarina .

Terraplenagem Vargas
Comereial Jaraguá
Tubos Santa Helena

Imobiliária Santa Maria
-Saúdam Jaragué do Sul pelos 109 anos de tundação e

cumprímentamos os Colonos e Motoristas pela passagem do
dia 25 de Julho.

Congretulando-se ao. júbilo da população pela passagem de mais
um aniversário de fundação da cidade, cumptímentamos igualmente
eo.agrícultor e ao motorísta, nesta data tão significativa. para todos nós.

_COSIDOS de ViagensAgência
Nló p;tr" no tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo pela
Agencia' Cosmos. Passagens aéreas, rodoviárias, marttlmas,
programas especiais de férias e cruzeíros marltlmos.

Rua Antônio Tobias, 50 - la andar - Fones 12-0520 e 72-1709 .. Telex
0474-230ACVL-BR - Embratur • 02714-00-42.2.• Jaraguá do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Correio do Povo, em sua

edição de S' .a_.: i4 do cor

rente (junho/8S) .. divulgou
num cunho ínsoíísmáveí

.... �:, q�,:.. bßtlquer�n,ça' 'os tra
, �:'�Ç;f;s·,Qi,ográficos deMANO-

·

: <. EL 'PÓVOAS -FILHO;· por
": ocesiäo de seu falecimen

.' ; �;tQ. E isso, Sr. Diretor, ía
t�> lou-nos alto.' Acordou a

.'. ,�,q";eJa edmíração protun
,;.;' da- que :' jazia latente em

::' llQSSOS;; .corações, . habitua-
o ••

·

,:, d.{;ls: a .ver. .nessa .críatura
, ,'·'admirável.. a. Imagem do

.

b..ßIl),. da compreensão. da

.paz ,e .da concórdia. Quão

CORREIO DO POVO'" "

EdIção'Pesttva dos 109 ANOS

"O inúmeras coroas e' rama-
" rlhetes e o elevado núme- I '�Os Herdeiros da . Duquesaro de pessoas que se fize-' 67.ERGELINO E MARIA 'ROSÁ' '.ram presentes nos Iunera-

)
,

Ele nascei, na 13á.tr� do Rio C�rro no dia 15
ís são provas inequívocas de setembro de 1907 e ela em' Nova Trento, noda �de que ele tão

dla 8 de [aneíro de 1914. Em 1929 veío para Sãobem soube cultivar.
João trabalhar nas' arrozeiras do cunhado; An-Os familiares do extinto, dréa Pavanello, Ali surgiu' à imperiosa neoesst-

esposa. filhos, genros, no-
dade de estender o Valo' da Soéiedade. Trabalhou'

ras, netos, irmã. cunhados também com o Luiz Ceccatí. Aos 23' de junho de
e sobrinhos agradecem as

1934 casou com uma iilha deste e. foi morar' ondeatenções. E eu, leitora do hoje é Rio das Pacas, munícípío de- São Bento doCorreio do Povo e sua ad-
Sul, onde ali tem o titulo de desbravadér.,Montoumíradora, deixo aqui con- uma ataíona e uma serraria..Colaborou na cons-

sígnada a minha 'gratidão trução da igreja e da escola. Em 1942· vendeu tu-
pela gentileza da publica- do e comprou o terreno que' hoje é 'do" Alvaro
cão. ass. Ztilcema Póvoas

Rosä: em 1947 comprou do .sogro Luíz Ceccatí oCarneiro".
terreno que 'boje é do Lides Borlnellí: vendeu eS-
te em 1965 a.comprou esse de Bruno Máss, ali on
de hoje mora- a Nona Maria. Eles dois com seus

filhos sempre trabalharam na lavoura; sobretudo
de arroz. Para tanto, montou â primeira: batedei
ra de arroz.

Ambos criaram uma família de 14:': filhos:" Al
vlno Rosá, casado cöm Vllma Bórtolini.;' Alva:ro
Rösá, casado com Irma Sevegnani; A:lido Rosä,
relígíoso, sacerdote: Lauro Rosá, casadö com Njil
ce

.

Bortolíní: Leonor Rosã, casada com Honório
Demarchí: 'Olinda rRosã, casada com Daniel Buts-

.
-

chevícz: Olga Ro"sä.,·· casada 'com Alexandre �a
vulsckíj Einilia Rosã, casada com Osvaldo Ber
nardi; Guído Rosa': casado' com Doris Tomàseãí: 'JAfonso Rosá, casado com Irene Wehrmeister; I�a
Rosá, soltelrar Inês Rosá, casada com Sebastião
Bona; Nídía Rosá, casada com Erivelto Girardi; e
--lvü--Rosá;-cä"sado"com"'RoseTy WalZ'.

- .. ,_. -'.

O Sr.: Bzelíno:Rosá -era ; nívelador proííssíçnal
e àj�dou n{úitO$::'plantadores d� arroz. Foi d;ire
tor da escölá presidente do Valo durante. 10 a-

..
.' ,

..
'

-

nos, Durante ;IDultos anos emprestou ßeu pasto
,

para o Ci:p(i��.E.C: jogai'; motívo pelo qual o

Clube gUi;l;rdir seu nome.' Faleceu no día 3 de de-
zembro de :1'9.72:

.

Escreve
Leilor

o

felizes são' aqneles que
vêem partir para a eterni
dade, alguém que, na ter

ra, se perpetua por suas

ações!

MANOEL PÓVOAS FI-

;:,:', -

'-�;., '.' ,;,,:,,:"'_';..:''_._;_._,._-.;;....;.,:".._-------------------� --_,--___..,-
,; ..••! ., ' .•• -i- '.: _

LHO foi, realmente, e

xemplo para todos os que
com ele conviveram. As

manifestações de pesar
demonstradas através das

:Agropecuária'. .

Lavrador
Casa
Lida.

do

Distribuidora exclusiva das rações e concentrados ''GUABr9•
.

Mantém completa linha de defensivos, adubos, sementes
r '.

.

. e ferramentas agrícolas.
'�' Loja 1 _ Rua Joinville, 1.l94-F. 72-0919-Jaraguá do Sul.

,;:,:.:::. ..::·.·.:_··,;._.,_...��_"""L_·_0:_Ja_:_'_2_-_._B_a_rr_a_d_O_R_io_C_e_�r_r_o_-�J_a_r_a_g_l_lá_d_o_S_UI_:_-SC-·-.-- _
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'ANà 40;�
1945 -. 1985

PRODUZnmO ALIMENTOS, .COM QUALIDADE '.' E
HIGIENE, COM INSPEÇAO. FEDERAL 3013. E9825
FRIGOFUFICO-SUPERMERCADO-FABRICA RAÇOES

.... ..;:'

.r-Ô ','

. SPEZIA ":?i LTOA.elA.
/

SERRARIA E SERVIÇOS DE 'fRATOR'

Madeiras para construção e .servícos de trator
com profissionais altamente especializados .

.
Rua João Januário Ayroso, 772 _ Jaraguá Es

,

querdo· _ Fone 72-0300, _ Jaraguá do Sul _. SC .

,

.

-,

Brandenburg &.Cia
Fábrica de vinagre e comércio de álcool à graneL

, Prefira sempre "Vinagre Brandenburg" .

, .�... .

Rua Joinville, Ii9 1.255 Fone 72-0239

Juaguá do Sul _ SC.

Foto Loss
,: -.: t'�t��a,,�ias::.,,:, '!=quipamentos de cine
.

foto _ som e vídeo. /

Marechal Deodoro 302 Fone 72-0181

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Viação Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

_

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dís-

_ posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422 r

.Jaraguá do Sul SC.

JARAGUA DO SUL
-

EDITAL DE PRACA
O Doutor Carlos André Moreira, Juiz de Di

reito da 2' Vara da Cqmarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER (em resumo, ait. 687 do CPC) o se

guinte:-Venda em la praça.- día 13.08.851 às 10:00
horas. - Venda em 2a praça: -Día 30.8.85, às 10:00
horas, por quem mais der e maior lance oferecer.
LOCAL:- Edifício do Forum desta Comarca. E

XECUÇÃO Nl? 1.072. - Exequente SUL BRASI
LEIRO, CRJaDITO, FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTOS S.A. - Executados IVO LENZ, EGON
SCHUMACHER E REIMUNDO HORNBURG.
-BEM A SER PRAcEADO:- 1) Um terreno rural
situado neste Município de Jaraguá do Sul, na

localidade de Río da Luz (fundos}, contendo a á
rea de 25.000,00ln2, fazendo frente com 125,00m,
com terras dos vendedores (o espólio de Sibila
F. Hornburg), travessão dos fundos com 125,00m.,

- com terras de Geraldo Marquardt, estremando
de um lado com 126,00ms�, com terras de Erwino
Gaedtke e de outro lado com 184ms., 'com ditas
de Leopoldo Barg. Registrado nesta Comarca sob
n9 35.700, livro na 3-R fls. 244, avaliado em Cr$
3.750.000,. - A penhora foí efetuada na parte i
deal do terreno pertencente a Reímundo Horn
búrg, que correspondem a 50% - Nos aütos não'
consta qualquer önus ou recurso pendente.- Da
dö e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos
14 dias do mês de junho do ano de 1985. Eu, (Ju
rema W. Sardagna), Escrivã Designada, o subs
crevi.-

CARLOS ANDRe MOREIRA...Julz de Direito

Desfil Máquinas Lfda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze:

Rua Joinville, 433 - Fone 12-1004
- Jaragué do :Sul ;;... se

-,.#-- •

I

/

f

Pomerodenses
fazem sezinhes

da
� .

-a qUina
Loto
O vízínho município de

Pomerode fez .no teste
246 da Loto, corrido dia -

14; os novos bilionários.
No total Cr$ 12 bilhões,
177 milhões, 368 mil, 281
foram divididos entre o

gerente, sub-gerente. dois
caixas, dois vigilantes da
Caixa Econômica Federal,
além de um totn@rtial'1tê,
qiie entrou no IJbolo�'� O
subgerente Aristides Nollí
leva quase a metade, Cr$
5,2 bilhões; o gerente Ed�
son Bez de Oliveira Cr$
2.1 bilhões; -os caixas
Cláudio Krambeck e tvan
Celso de Amorim (este
natural de Corupá] Cr$-
440 mUh5ês ê, ôs vlgiiäij.
tes bancários Bríco Bonãt
'tí e Aodelino Slomp Cr$
216 milhões, cada um. O

-

comerciante Udo Boss foi
também um dos felizardos.

Oito Partidos
disputarãe o

pleito --

em SC
Oito partidos disputa

rão em Santa Catarína
(na Capital e nos Muníci
pios considerado& de 5e4
gurança Naoional) as e-_

- leições de prefeito mar
cadas para novembro,
Dia 15/ no último dia pre
visto em lei para o regis
tro de novos partidos que
se dispõem a partíeípar-

do próximo pleito, compa
receram ao TR� os repre
sentantss do Partido Hu
manista. Agora, são três
os novos partidos habílí-
tados em Santa Catarina:
Partido da Frente Liberal,
Partido Comunista Brasí
'Ieiro e Partido Humanis
ta. Ao todo são

-

oito os
que pretendem lançar can
didatos a prefeito dá c.
pítal e áreas,de seguran
ça: PDS, PMDB, POT .. PT,

- PTB, PCB, PFt e PH.

.u.-. ....
-

p I •
.....,1)0 ....
..... "....._

Serviços
-

de lataria, pintura, polimentos em todas as linhas e carros-passeio

Motores à base ele troca com garantia de 20.000 km.

l_-_...... R_e_t_ff_ic...8_d_e_m_o_to_re_s_,__r_egUlagem, revi sões e demals serv_i_ç_os_e_spe_C_i...al_iza_d_o_S ...... J

-

-MecânicaOficina .TIBERIO
Rua Leopoldo Malhetrc Do 61 _ Fone 72-1059 _ Jaraguá do Sul _ SC.a

,

Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

Carl Delrüe et Comp, ges
chlossen worden, nachzu
leben.
In Kraft folgeden Con-

"tractes hat sich der Un
terzeichnete verpflichtet.
sich den 21 April '1845,
nach Dünktrehen auf dem
ihm angewiesenen Schif
fe einzuschiffen; vom Ta

ge' seiner Ánkunft an

wird er. auf Kosten der

Herren C. Delrüe et Comp.
in_Dünkirchen ?,ena"hrt-
hud beherbergt werden.
bis zum Tage der Abreise.
Die Auswanderer wer

den auft guten Schiffen
transportírt. und wie sich'
s gebührt ernährt WPT

den. Gutes Rind - und Sch
weinefleisch , Kartoffeln.
guter Zwieback, gedörrte
Gemüse usw, zu jeder
Mahlzeit eine Víertelmass
Bier per Kopf, aussetdem
eine Ration geistigen Ge
tränkes zweimal ih der
Woche, -und éine Víer.
telmaass Wei�' jeden .SOn
ntag, wird !hnen nicht feh
len.Jedes Bet1aget'am Boul
wird mit einem StrÖh;ack
und Kopfkissen versehen

, sein.
'

_J_ar-:-a_g_u_á_d_0_S_U_I__d_e_25_d_e_J_uI_h,_0_a_02_d_e_a_g_os_t_0_d_e_1_98_5...... .;.:-.,
..C.O_.._R_REJ_d_,_OO___;_.OO_v_O ..:......:'---'......._E_d_i_Çã_..O_-,_Fes_t_iv_a_dos__l_09_A_NOS_

Um motivo de orgulhoi

A cidade está de. parabénsl.
'

É com satisfação que saudamos
109 anos de Jaraguá do Sul.

a todos pela passagem dos

M,ARSCHALL Pclímníos
A especialidade está nas mãos de um profissional

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227 � Jaraguá do Sul _ SC.

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

Saudamos efusivamente a comunidade jeragueense quando
da- comemoração do seu 109� aniversário de fundação.

Aproveitamos a oportunidade para prestar também a

nossa homenagem �o Motorista e ao Colono neste 25 de Julho.

TÄSCHNER, Têxtil I,tda.Indústria

Rua .Jorge Czerniewicz, 1.120 - Fone 72-1988 _- Jarag.uá.do Sul ., SC.

PARABÉNS

Orgulhamo-nos em estar presentes na oportunidade .em

que a cidade explode de alegria em comemoração do

.. seu 109!! aniversário de fundação.

Ao Colono e ao Motorista o nosso abraço.

Luz ltdl.Serraria Rio da
Estr. Rio da Luz l, sn. Jaraguá do �"l ,

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

'25 DE JULHO
-_

-_

-�. .

Na data, em que Jaraguá do Sul comemora o seu 1099 aniversário,

queremos saudar todo este povo trabalhador e progressívo, , ./' '
'

Metalúrgica ,Cidival Lld'a.
,

,

Fábrica de esquadrias de ferro, portàsc paD;tográficas, janelas,
grades, cercas, portões, portas de tolo, etc.

Rua Preso Eptácio Pessoa, 258 - Fone 72-2754 - Jaraguá do Sul SC.

DEUTSCHE ECKE CÄNTO ALEMÃO

Wie Kamen die Einwanderer?
Aus einem AUSWAN

DERUNGS - CONTRACT
FUER BRASILIEN des
Handelshaus Carl Delrüe
et Comp. in Cöln.. unter
zeichnet mit dem datum-
12ten. April'1845, wurden
folgende bemerkungen
entnommen. in dem l l
Personen sich verplich-
hatten, nach Dünkír-
chen (Norden) zu gehen,
den und von ,da nach
Brasilien übergeschifft zu

werden.

"Jeder" Auswanderer 0-
'

der Familienvater muss

folgende Schriften mit
sich bringen:
1. Einen Taufschein;

- 2. Ein Zeuzníss guten Le
benswandels und reiner
Sitten, von den Vorste
hern seines Geburtsortes
ausgestellt, bescheiniged
ausserdern, dass erkeine
Gebrechen an sich hat, die
.íhn von der Arbeit abhal
ten könnten.

3. Éínen Pass in Ordnung.
oder wenigstens einen Er
Iaübnísscheín. seine Hei

math zu verlassen.

I 4.Jeder Familienvater o

der Auswanderer ist ver

plichtet, diesen gleichen
Contract zu unterschrei -

ben, oder sein Kreuz unten
hinzusetzen; dies in Ge
genwart, zweier Zeugen,
die durch ihre eigene Un
terschrift bekrãítigen.
dass obiger Auswanderer
sich mit allen Bedingun
gen vertraut gemacht,
und sich verplflichtet, fol
genden Klauseln des, na

chstehenden' Contractes,
der zwischen der hohen

Regierung von Rio-Janei
ro und dem Handelshause

Alles Gepäcke. Werk
zeuge 'und Kleider der

Passagiere wird gratis
nach Brasilien mitgenom
men.

Die Haushaltungen und
die Ansiedler von fünf
zehn bis vierzig Jahren
werden vorzugsweise an

genommen".

Der Auswanderungs-
Contract bekam den "Vi
sa" vorn Consulado do
Bra�il a Dunkerque.

E.V.S - Juli/85.

Tornaram possível esta Edição, além dos a

nunCiantes com a sua sustentação financeira, a

equipe da redação e da gráfica do "Correio do

Povo", formada pelos seguintes profissionais: Eu

gênio Victor Schmöckel (Diretor), Flávio 10sé
.

Brugnago (Redação, dagramação e revisão), J:al�
me Blank (Vendas), Rogério Luis Gonçalves e Eu

gênio Victor Schmöckel Filho [compostçê«, moii
tagem, impressão e acabamento).

Na data que marca o transcurso do centésimo-nono aniversário de

fundação de Jaraguá do Sul e -no dia consagrado aO agricultor e ao

motorista, constitui especial deferência' podemos saudar tão signifl�

Serraria e Beneficiámenlo de Madeiras Rio Molhá
cativos eventos.

Rua Frederico C. A. Vasel, 6�a 1 r"e 12:"0550 ', ".raguá do Sul - SC.

... .
-- .. _ -�-...'. _- - - - ---�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



..

J

Jár�guá do Sul:":_ de 2-5 de julho a 02 de clgosto, de llias. -CORREIO DO POVO Edição Festiva dos 109 ANOS:

o
. :,.,... ".:;..'_...__----,;,_---_;;._---..;,....;-------,....----":"---------;

'Desde o longínquo 1876i'quandó aqui Chegaram 'Jourdan e os
1

prímelros colonizadores, naseeu"-a "'J*'SpecUva do que

viria a ser esta cidade. Hoje, transcorridos 109 anos

e, no momento em que é comemoradó mais um ano desta ubérrlma
.

terra, o prÇ>gresso acelera-Sé de forma galopante, traduzindo o

esforço de quantos no presente. honram o passado'de

glórias e labór, Associando-nos jubilosos com a população'
� jaraguaense, saudamos também nesta data ao

o brave colono e ao destemido motorista precursores do ê

nosso progresso, reaflmiando nosso prOpósIto
de, como parcela do seu progresso, conttnuermos

....
-,

a trabalhar e progredir sempre mals, pela (rrandéza 'de

Jaraguá do Sul.

�a é a mmeasagetn da

COM ORGULHO /

Unimo-nos às manifestações comemorativas

. ao aniversário de fundação desta cidade, externando

.nossos cumprimentos e a afirmação de pertencer

com orgulho a esta terra.

Salve os 109 anos de' J'araguá do Sul.

CLINICA SANTA CEctLI�
,

.. " i
Rua Walter Marquardt, 284 - Fone 12-0101 - Jaraguá do Súl-SC,

. .

......... ' ....�. �1:-f-�

:.::,.

. ", " ..

� ,; ��
_ .. �.

Oficina o' Mecânica Ltda..
.

Rua LeopoldO Malhêtto Do 67 _ 'FoDe 12-1059 _' Jaraguá do Su'- _ sc..

Serviços de lataria, 'pintura, polímentos em todas as, linhas . de ..carros-panseío
,

- Motores à base de troca com garantia d� 20.000 km .

.

Retifica'-de motores, regulagem, revisões e demaís servíços especializados

I,

IARAGUA ANO 109

Saudamos àqueles que, a passos largos, caminham
em busca do progresso sempre maior.

o.A você .Colono .e 'ã você' Motorista o nosso

muito obrigado,

Latoaria e Pinlura
I p 'a vaLida.

'Servtço
.

de latoaria e pinturas em geral.
j ,

t

RUa Exp. Antonio C. Ferreira, 115- Fone 72-157fi'

Jaraguá do Sul/Se

TRABALHO PROGRESSO

Nós acreditamos que �ta é ,a.maneira mais nobre de gerar riquezas.

Hoje saudamos a todos os filhos desta terra, pelos 109 anos

de fundaçio"de Jaraguá do Sul.

P 'A R A B :e N, S
-,

,E

S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal 'de Jaraguä do Sul

DECRETO N° 1.169/85
Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação amigável ou

judicial, o imóvel que especifica.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. no

uso de suas' atribuições legais e nos termos du

Art. 60 do Decreto Lei N° 3.365, de 21 de junho
,de 1941;

DECRETA:

Art. 10 - Fica declarada de Utilidade Pública

para fins de desapropriação por v-ia amigável
ou judicial, a área de 524,44m2 do imóvel de

propriedade de NORMA KLITZKE SCHWARTZ
sito à Rua 11 - Roberto Ziemann registrado sob

o N° 39.845, no Livro N° 3-U, fls. 40, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul, para fins de retificação da Rua 1 L,Ro

berto Ziemann e implantação da praça pública.

Art. 2° - As despesas decorrentes do presen
te Decreto correrão- por conta de dotação própria
do Orçamento vigente.

Art. 30 - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Jaraguá do Sul,

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

12 de julho de 1985.

,\IVO KONELL
Séc. de Adm. e Fin.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura MuniciPtI de Járapé dó Sul

DECRETO N° 1.172/85
Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação

.

amigável ou

judicial, o imóvel que especifica.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do SuL no

uso de suas atribuições legaís e nos termos do
Art. 60 do Decreto Lei N° 3.365, de 21 de junho de
1941;

.

DECRETA:

Art. 1 ° - Fica declarada de Utilidade Pública

'Par� .tins de, desapropriação ,por via amigável ou
]U?lClal, a area de 243,15 m2 do imóvel de pro
príedada de REINALDO KOESTER, situado ao

la?o par. da Rua N° 40 - Victor Rosemberg, ma

tnculado sob N° 1314, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, para im
plantação 'de Praça e Jardim.

Art. 20 - As despesas decorrentes do presen
te Decreto correrão por conta de dotação própria
do Orçamento vig.ente.

Art. 30 - Este Decreto entrará 'em vigor na
,

data de sua publicação,. revogadas as disposi
. ções em contrário.

Jaraguá do Sul, 12 de julho de 1985.

DURVAL. VASEL
.

IVO KONELL
Prefeito MU!licipal, Sec. de Adm. e Fin.

Proteja o
que se descrevem as ca

racterístícas, síntomatoío

gías, prevenção e trata
mento da doença, ,com in

tuíto de .esclarecer a to-.
.

dos sobre a gravídade do

problema.
, CARACTERISTICAS \

O agente causador é um

vírus, do gênero Parvoví
rus, que se apresenta com

alta incidência, mortalída
de ,e contagiosidade, isto
é: transmite-se ,pOT con

tato direto, de cão
.

para
cão, ou de forma das ma
ís diversas. Apresenta
tropismo epitelial, isto' é,
sua príücípal lesão é a

nivel de mucosas, causan

do erosões das . paredes
internas dos intesffnos e

do estômago, além de
transtornes pulmonares.

.,

Apresenta-na sob dua!,
formas: .I-Porma Míocär
díca : Age de maneira, a::

guda, 'matando o animal
pratícamente sem sínto

:ma�oIQgla ou de . forma
�b�agtida,' que dura de
24, a 48, h. e os sintomas
dõ 'animal são de tristeza, PREVENÇÃO , ,

. ��,<>r�xia (falta ou perda ,

'Pani prevenção existe
do' apetite) e dispnéia [res- á vâdna" contra á' pàrvo
ptração alterada),' não a- �irose.", va(!ilÍllln�ser,': ôS
presentando febre nem vô-' cães' aos' 45 tlfas dê' id�dé;
mitos; i-Forma Gastroín- ,fazendo-se a primeira ",'��
testínal ", � o que se öb- plícáção: e o reforçb"'aos
serva na maioria dos ca-' 15 dias de idªde" segu,in
sos (80%)" sendo, portan- do-se de '\i�a:'

'

�a�iÍ1açí,o
to, a mais ceracteeízada. ,ao' ano. Além_ da vãélt;;á.';
O animal apresenta' võ-'. ção ,é ,"importail,té' ,que' �ê
mitos espumosos, qua 0- observe as nörmas. .bá&l�;
correm geralmente três cas 'dê': sâ(ide, .•a��l)dp:
días antes da diarréia. A- com qu'il' (> :�n�al ., (eDli�,
pós aparece um quadro de uma alilÍiehtãçiÍo tão. n1i7�
diarréia, falta de apetí- triÚvi{'�ii.ja .4.es��rm:inád�,'
te e tristeza, evoluindo e se fualiterlha '�II( i�al
logo para diarréia sangui- higi�Jlico: 'O ':z.elo p�io"a.:i
nolenta. Instala-se então nlmal fài p'arté de sua $ô�,
um estado de desidrata- brévívêncía". (Dr. Wald�:,
ção geral; os olhos se a- fitar Sch'weitter - Médlcci
presentam desidradatos; a- Veterinário' -' F.)rie "'1'2.''-
patía � fraqueza geral do O�t9). '.' , " :

SBU " cão contra
Edição Festiva dos ies ANOS

a Parvovirosa
:e uma doença infecto

-coneagtosa, causada pol,'
um vírus, que atinge ape
nas os cães, índependente
de sexo, idade ou raça.
sendo maís suceptíveis
nos cães jovens por não

possuirem uma resistência
orgânica formada.

.

Para se conhecer a do

ença instalada no animal,.
basta! observar os s,,j_n�o
mas, que geralmente são

,predominantes: vômitos,
d�arréia (que passa a san

guinolenta), desidratação e

anemia profunda. Multas
pessoas a confundem com

iqtQ�Jçação por dícumarí-
.

nà (veneno de rato), ver

nrínose; 'cfriomose (gripe
do ção},lngestão de vidro
quebrado ou "íntoxtca
ção qualquer", coníonr.j
<!.. "crença popular".
Para muitos o termo

, "parvovírose",
r àssím co

rno a patologia, são total
mente desconhecidos po
is se trata - de' 'unia doen

ça enzoótica no Brasll a

té 1'919.' Atualmente atin

ge. a maíoría dös grandes
centros do Brasil e com

um indice crescente de a

nimais acometidos e de
mortes. Recentemente, há
mais ou menos uns dois

meses, inú�eros casos

têm sido
.

d-iagnosticados
[na Clínica Veterinária
Schweltzer e na Cidasc
em Guaramirim) tanto em

cães oriundos de Jaraguá
do Sul e proximidades,
como de Guaramirim.
Apresentam na maioria

das vezes um quadro com

síntomatologtas alarman
tes e um estado de debili
dade acentuado .onde as

esperanças de sobrevivên
cia são mínimas. JE para

que este quatro tão desa

gradável _ não se repita,

Clínica Veterinária
SCHWElTZER

D R. W� A L DEM A R S C H W E I T Z E' R"
Clínica 'de pequenos e grandes animais, Cirurgias, vacinações,

raio x, internamentos, boutique. .
.

Rua Joinville, n� 1.118 .

(em frente ao Supermercado Breithaüpt)
Fone 12-0919 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

animal.além de Uma ane
mia profunda acompanha
da de leucopenia e .,emo-
concentração.

'

TRATAMENTO
Quando da aprésenta

ção de um quadro seme

lhante ou inicio dos sinto
mas da doença, recomen

da-se que o proprtetárío
recorra a um Médico Ve- ,

terínàrío ou Clíníea Ve-
terinária. ,Não é aconse
lhado que se faça

.

qual
quer' medícação ori,entada
por pessoas não esclare-

. cídas: o uso de antibióti
cos é impróprio pOÍs não
exerce efeito sobre os vi
rus; os medicamentos via
oral são na maioria: ex

pulsos pois os vômitos.
são jntensos ein quase to-
dos os casos.'

'.

,

O tratamento bäsíco se

rá a soroterapta endoveno-:
sa e tratamento de apoio
aos sintomas . apresenta
dos, além do acompanha
mento de !toda evotuêão
do quadro clíníco,

-:;
•...

.1,
l�

e o esenvolvimento desta terra.

o
Clube' A'lléf-ico

A DIRETORIA

perfeitamente integrado no contexto social, cultural e desportivo, une-se as comemorações

dos 109 anos de fUlidação de Jaraguá, do Sul, saudando a todos aqueles que fazem o' pro'g�essó
,

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

_._�---
_._--�� -.-
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.

Orquestra alemã é atração dia 28
levisão alemã. Muitos dos

.

participantes desta or

questra trabalham na fá
brica de caminhões Mer
cedes Benz, da cidade de
Woerth.
A apresentação em Ja

raguá está marcada pa
ra domingo, dia 28, de
frönte (escadarias) a I

greja Matriz São' Sebasti
ão, às 10 horas.

Para 23 apresentações
no Brasil, nos Estados de
São Paulo, Rio de Janei
'ro. Minas Gerais e Santa,

.

Catarina, encontra-se no

País o Orquestra "Origi
nal Psalzer Blamusikan
ten", da cidade de W0-

erth am Rhein, Alema
nha Federal. Foi fundada
em 1926 e é regida pelo
consagrado maestro in
ternacional OUo Dubon,
sendo composta de 26 mú
sicos do mais alto gaba-
rito.
A orquestra iniciou su

as apresentações dia 23,
em Aguas de Líndóía,
São Paulo e hoje, 25 de

'Julho, está em 'Campos do
. Jordão. Amanhã, dia 26,
se apresentará em Join
ville, dia 27 em Pomero
de e dia 28 em Jaraguá
do Sul e São Bento do Sul.
O encerramento da "tour
née" pelo Brasil será nos

días 02 e 03 de agosto, no
Rio de Janeiro e Niterói,
respectivamente.
A, orquestra vira acom

panhada por autoridades

municipais, jornalistas e

uma. equipe da TV Ale

mã, que gravará todas as

suas apresentações, para

posterior exibição na te-

EXPOSIÇÃ.U
FÖTOGRÁFICA
No último mês e março

o repórter fotográfico Pe
reira Santos lançou no

hall de entrada da Furb,
em Blumeneu. a, exposi
ção intitulada "Grito em

Preto e Branco". No mês

de maio foi transferida pa
ra Pomerode onde voltou
a apresentar o sucesso

que já havia alcancado
em Blumenau. E no últí
mo sábado, día 20, abriu
a exposiçao em Jaraguá
do Sul, no Centro de In

formações Turísticas, na

Av. Getúlio Vargas, onde

permanece até o dia 27;
das 14 às 20 horas. A mos

tra, composta por 30 o

bras,
.

traz desde. Iotos [or
nalístíces até o nú artís-

..tíco.

Mais 22 mi à Casa da Cultura

.

O· Superintendente da
�dação Catarinense de
Cultura, Udo Wagner e o

deputado estadual Octací
lío Pedro Ramos, entrega-

o ram dia 12, ao presidente
da Soe. Cultura Artís
tica Rolf Botho Hermann.
cheque de Cr$ 22.140.786,
destinado a construção da
Casa da Cultura de .Jara
gu'á do Sul. Tais recursos

fazem parte das 5.500 O
liTNs, oriundos do convê
nio celebrado entre o Go
verno do Estado de San
ta Catarina e o Fundo de
Assistência Social-Fá.S.
A SCAR recebeu, para

as obras, em apenas um

mês, cerca de Cr$ 75 mi

lhões, permitindo o acele
ramento dos trabalhos. Na
oportunidade da entrega
do cheque. foi estacada
a agilidade com que os re

cursos vêm sendo libera-

dos, "o que garante a con

tinuidade das obras", dis

se o Presidente a SCAR,
ao afraecer o empenho
de Udo e Octacilio para
com a entídade.

NOS$él saudação a todos os cidadãos que fazem

? engrandecimento de nosso
o

Munlclpio.

Laboratório Jaraguaense
Clínicas Ltda.

Análises

Dr-.Marlo Souza Dr. Irineu Pasold

I

O momento é de festas!

Uma cidade se íaz com homens, idéias e coragem.
Jaraguá do Sul fez ... e se faz;

Numa dinâmica que envolve a tudo e a lodos. .

Nós nos orgulhamos de ser parte dessa engrenagem.
Saudamos o· 25 de Julho.

D

Ccnstruícro Seria Lida.

Rua João Plccol1, 94 • Fone 72-0214 - .Jaraguá do Sul _ SC.

EMMENDöRFER COM.
DE VElCULOS LTDA.

. Av. Mal. Deodoro. 557 - Fones
'72-0655. 72-0060-Jara!;má do Sul

CONGRATULAÇÖES PELO ANIVERSÁRIO DE JARAGUA

Neste dia 25 de Julho enviamos um abraço especial ao povo de nossa

cidade, que segue '0 exemplo de nossos fundadores, com amor

Empreiteira HAWALtda.
Rua Joio Planlnscheck, no 353 _. Jaragué do Sul - Santa Cataríne,

e progresso.
, ,..;,:.:

',.;. !'-,.,

,/
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J�raguá':é O 3. ICM do Estado
Com um crescimento

de 318,63% na arrecada
ção de impostos. estaduais
no primeiro semestre des
te ano em relação ao mes

mo período do ano passa
cio O município 'de Jara
guá do Sul assumíu a ter
ceira posição na arreca

dação do ICM em Santa
Catarina. Somente no mês
passado foram arrecada...,
dos Cr$ 9.120.944:410,
contra Cr$ 1.844.389.294
de junho de 1984 (cresceu
394,52%). O total de Im
posto sobre Circulação
de Mercadorias e taxas
arrecadados de janeiro a

junho deste ano foi de
Cr$ 35.035.658.492, contra
es Cr$ 8.369.116.655 em i

gual período .do ano pas
sado. O superávit regis
trado foi de Cr$ 26,666.
541.837, ou seja, 3m63%.'
Os dados foram forneci

dos pela Exatoria Estadu
al de Jaracué do Sul. Pa"
ra o presidente> da Asso
ciação COmercial e Indus-

trial, Oswaldo Pereira, o

crescimento da arrecada
ção do IeM em índices
superíores aos demais
municípios catarínenses se

deve principalmente ao

potencial índustríàl de Ja

raguá do Sul, bastante di
versiíicado e menos aba-.
'lado pela crise económí
ca.

Segundo Oswaldo, a di
'versificação da indúetria
local possibilítou uma re�;
ação mais rápida e- efícaz.
do setor, ao contrário de
outros municípios, como

Joinville, bastante depen
dente da indústria auto

mohílístíce que além da.
recessão econômica so

freu com as constantes

greves. Em Jaragué do
Sul, ressaltou, uma evi
dência do grande cresci
mente econômico é a íal-:
ta de mão-de-obra exis

tente, principalmente a

especializada, o que ate

chega a afetar à. expansão.
de algumas empresas.

Nós moramos nesta cidade e esta cidade mora np
.

nosso coração.

,

Parabéns Jaragua do Sul pelo teu aniversário..

Ao Colono e ao Motorista o nosso reconhecí-:

mento.

Funilaria
Jaraguá I,lda.
Calhas para todos os fins e aquecedores a

energia solar

Rua Felipe Schmidt, 21� - Fone 12-0448

Jaraguá do Sul _ Santa Catartna.

CORREIO DO POVO
'.

,
.

• ..... �i

Edição .F_hra dos tOO .ANOS

P a r a ·b é n s

Aqueles que' com seu trabalho eontribuiram para
elevar este município ao lugar de'desteque em

que se encontra, os -nossos agradecimentos e admiração.

25 de Julho de 1�85. _ 109 ANOS

LANZNASTER
O SEU REL.OJOEIRO

Mal. Deodoro, 364 _ Fone 72..,1267 _ Jaraguä do Sul.

Jaraguá do Sul, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa:
,

Parabéns pelos teus 109 anos de fundação.

181&DE -JULHO 1 98-5.

,
.'

l'i ....

25

& Cia

PARAB:l!NS!

Brandenburg
1{ua Joinville, 1.255 - Fone 12-0239 - Jaraguá do Sul _ SC..

Ao tempo em que manifestamos nosso júbilo pelo

transcurso' do 109tl: aniversário desta pujante'

NANETE -·lVÍalh'as-
NANETE 'L'ojas ,i'_'·· ,',? __

..•. �

.. _ _ . . �._ .._:" ��_ .$PQlt _�- ..-----�-------_.�-_.J

cidade auguramos ao povo e as, àutoridades do

munícípío votos de confiança no -porvír e

continuo progresso de nossa comunidade.

Gr:upo
r • f

Que a passagem do 1099 aniversário de fundação de
Jaraguá do Sul represente o Inícío de uma nova etapa do '

desenvolvimento econômico, social e cultural de toda
a comunidade;

1" ,!!,_.-".
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Operário Padrão: SÓ, uma ins'crição
Na oportunidade em que Jaraguá do Sul comemore

seus 109 anos de fundação o FOTO LOSS saúda a efeméride,
rejubilando-se pos estar .partícípando ne construção da

"grandeza·pelo trabalho".

sentante de Jaraguá do
Sul à nivel estadual na Ca

pital do Estado, quando
todos serão recebidos na
FIESC, ocasião em que
será eleito' o Operário Pa
drão do Estado.

Encerradas as inscri
ções para a Campanha O

perário Padrão 85 em Ja-
.regué do SuL o Sesi re

gistrou a inscrição de uma
única empresa; a Indústria
de Máquinas Kreis (Indu
mak). que apontará até o

. final deste mês o seu O

perário Padrão, que será
.

também o legitimo repre-

L-o s s
A Campanha está com

pletando este ano, 20 a

nos -em Santa Catarina.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 302 _ Jaraguá do Sul _ s.e.

Estado de. Santa Catarina
Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N° 1.168/85
Reconhece as Ruas 580 e 581

À Ollca Hertel comemora com você, Jaraguá do Sul,
seus felizes 109,. anos de fundação.

Saudamos também o .Colono e o Motorista

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
no uso de suas atribuições e nos termos do inci

SO XXXV do art. 10 da Lei Complementar N° 5/75
e do art. 48 da Lei Municipal 'N" 575/15,

DECRETA:

Ofic'á Lida.
A\t•. Get6110' Vargas, 15 _ Jaraguá do Sul..:. Santa,·Catarlna.

Art. 1 ° - Ficam oficialmente reconhecidas as

vias de circulação localizadas à deriva da Rua 60-

Joaquim Francisco de Paula, Zona Urbana deste

Munícípío, atingindo 252,OOm2 do iII\óvel de OS
VALDO JUNKÊS, Matrícula N° 10.263; 42,OOm2
do imóvel de LUIZ JUNKES, Matrícula N° 10.262
e 139,10m2 do imóvel de JOSÉ LASIO GASDA/
MODESTINO JUNKES, Matricula N° 9.091.

.

Pelo transcurso do 25' de
-

Julho o nosso. preito de

agradeclm�to e respeito aos que co.. o ploneirl8�0
. coDStruiram os alicerces desta comunidade.,

,
.,

Salve JJ\RA(;U� DO SUL.• ANO 109 .

Art. 2° - As citadas superfícies. passarão a
.

integrar o Patrimônio Público Municipal. na ca

tegoria de bens de uso comum do povo, após o

ato de registro da Escritura Pública de Doação
em cartório competente, com base na planta a-

provada pela Secretaria de Planejamento em

01.01.85- (Processo N° 1.587/85), recebendo a la
via em questão o na 580 (com 294,0'0 m2), posi
cionada no índice H-li, e a 2a o n? 581 (com 739.10
m2), posicionada também no índice H-11 do ma-

pa oficial urbano.
.

Art. 30 - A Rua 580' possui extensão média de
30,00m, leito carroçável com largura fixada em

1,00m e passeios com largura de 1,50 m cada. e a

Rua.581 extensão média de 108,00m, leito carro

çável com largura fixada em 10,00m e passeios
com l�rgura de 2,00m cada.

"

,§ único - No momento, .da Rua 581 transíe
re-se à Municipalidade' somente a sua metade,

. concernente à doação de JOSE LAsIO GASDA/
MODESTINO JUNKES.

Conslrulola Jaraguá Lida.
Rua CeI. Bernardo Grubba: 2� - Fone 12-0014 - Jaragué do Sul > se.

,
.

Jarag:oá do Sul, o 'Expresso Nordeste Ltda. orgulha-se
em poder participar de seu desenvolvimento.

Ao motorista o nosso reconhecimento.'

Representante para laraguá do Sul e Regllo

Art. 40 - Este Decreto entrará em vigor na da
ta de sua publicação; 'revogadas as disposições
em contrário.Cia .. ti.da.&

laraguá do�Sti.I,

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

11 dé julho de 1985.

IVO KONELL
Sec. de Adm, e Fin.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 744 • Fone 72..0237 • Jaraguá do Sul _ SC.

·NI� \tlmos Jaraguá nascer, mas acompanhamos Jaraguá' crescer.
Parabéns pelos 109 anos de funda�lo.,
Ao COIODO' e ao Motorista o nosso reconhecimento.

M ' ·

. oveIS Ltda�Rainthum
MóveiS em estilo colonial

Fone _ 12-0322... laragua .do SulRua Rodolfo Hufenuessler, 196 ...... sc .

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Clube de ,Dire·tores Lojistas
\

NA DATA QUE JARAGUA DO SUL COME�ORA SEUS 109 ANOS

DE FUNDAÇÃO.
o CLUBE DE, DIRETOR,ES LOJISTAS

REJUBILA-SE POR ESTAR PARTICIPANDO NA CONSTRUÇÃO
. ." _"._- .. --_ -

DA "GRANDEZA PELO TRABALHO", NESTES 17 ANOS

DEDICADOS AO -CO�RCI()' ·'JARÁÚUÂÊNSE.

Estremosas vão colorir a cidade
municipais para viabili-
-zar -O> ceh�io. � ;O'\P.�e
feito deseja que a draga
permaneça durante um a

no em Jaraguá, .para reti
ficação de rios e, execu

ção de outros' .serviços
correlatos.

A Prefeitura Municipal
de Jeragué do Sul está

adquirindo, a um custo de

Cr$ 16 milhões, 'duas mil
mudas . de estremosas.
que serão plantadas no i
nício da primavera" nas

'ruas beneficiadas com pa-
ralelepípedos ou lajotas, '

na Vila Lenzi, Jaraguá do PROMUNICÍPIO

Esquerdo e Ilha' da FIguei- Os recursos da ordem

ra. além do centro �.e 'de Cr$ 16 milhões.que Jà�
substítuíção daquelas de- raguá cio Sul rece.perá do;
predadas. Com dois ,me- Programa de Desenvolvi
tros de altura, as estre- mento do' Ensino 'Munici-.
mosas, em pouco tempo, pal (Promunícípío), serão,
vão colorir a cidade e su- destinados a aquisição de

as belas flores mudarão material escolar e matert-
o visual de Jaraguá. al didático (Cr$ '1,4 mí-

A informação é do pre- lhão) e, os valores restan

feito Durval Vasel, que a- tes, para construção' de u

crescentou o recebimen- ma escola municipal e os

to de telex do Ministro equipamentos para o seu

da Urbanização e Desen- funcionamento. Ai escola
volvímento Urbano, Flá- a ser construídacseré. a das
vío Peixoto, íníormando proxímídades de São .Ju-

que com relação à draga' das, Tadeu e, além' dessa,
solicitada pela Prefeitura, a Prefeitura construirá _ a

o DNOS entrará em con- escola do Morro, da'Boa
tacto com as autoridades Vista.

- Curso de Contrele de P..erdas
Mostrar aos participan

tes um sistema de produ
ção que permita fabricar
produtos com completa
eliminação de todas as

formas de ' desperdício e

provocar no ambíente da
.

empresa uma verdadeira

"reação em cadeia" para
obter uma drástic-a redu
ção de custos, são os ob-

jetivos do curso-",�ç)ntro
Ie Total de ,Pendas''.,·. q,ue
será realizado ho1e e a

manhã (25i.e;26.), 'no Audi
tório .da -Assocíacêo
Comercial e Industríal de
Jaraguá do Sul, .das 8, às
12 e das 14 às 18, horas .

Salvador Balaguer Filho
será o mínístrante,

JARAGUAENSESI,
•.y'

Acreqitarmo$:' em, nós mesmos foi a' nossa "força.
E oresultàde aí esté;

Ume-eomunídäde-que nos orgulha, e faz ..'(i.esta cidade '

uni exemplo de prosperidade:

Parabéns pelos 109 anos..

Zanotti Iod. ,8.LColll,,:da :Eláatic·8S.,:Lf�a.
Rua Joinville, sn - Lat. Rodovia BR-280 - Km 6 - Föne 12.0766

Jaraguá do Sul Santa .Catarína.

Numa rotina infatigáveC.Jazendo o. q�e de melhor J�:x;is�e pa�a o

desenvolvímànto de Santa Catarina e' do Brasil, paremos neste
dia 25 de julho para homenagearmos Jaraguá do Sul, pela pa,�gem -,

do 109° aniversário de fundação.'
, �

Nesta data, também, O...n9SSO re,eonnecimento ao Moton��e, ao
Colono, pela sua perseverança e coragem na sua Íaína diária de
transportar riquezas à toda a Nação.

Melalúrgica .

,;Aneferro
Arteferro " -Vidraçaria
Rua Joínville, 1.990 - Fone 72-0911 - Jaragué do Sul - S c.

Ao comemorarmos o aniversário de fundaçio,·deste

pujante muaícípío, queremes-reíterar nossa
- fé no povo desta cidade.

Parabéns Jaraguá Ido Sul pelos teus 109 anos.

Spézia & Cia,
-

Ltda.
Rua Joio Januário Ayroso; '172 • Jaraguá Esquerdo - Fone '72·0300

- J8J:aguá do" Sul ,�.. ,Santa 'CatarJna '

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• � CC;>RREIO DO POVO Edição Festiva dos 109 ANOS .

NOSSO PASSADO :e UM EXEMPLO DE GLÓRIAS E TRADIÇÖES
NOSSO PRESENTE NÄO DESMERECE AS LUTAS DOS '

PIONEIROS E DESBRAVADORESó
NOSSO FUTtJRO HAVERA DE S,INTETIZAR OS ANSEIOS

HOJE COMUNGADOS NA TAÇA DA ESPERANÇA ..

PARAB:eNS JARAGUA DO SUL PELOS 109 ANOS DE

FUNDAÇÄO COMEMORADOS NESTE 25 DE J1ULHO.
TAMB:eM DEDICADO AOS MOTORISTAS E AOS COLONOS.

,;Comércio e Representações
de MaqQinas' Agrícolas Ltda"

Rua Jorge Czerniewlcz, �.4� -. Fone-72-0270·. - Jaraguá do Sul - SC .

. No dia em que todas as atenções convergem para o

trabalhador ,rural, apresentamos a9 homem do campo
J � ;.:'

-

••

a nossa',:mánlfes{açãÖ� de consideração, estima e' respeito

por seu incansável labor em prol da comunidade.
�i"

-

� ':. .�.

. •

.

'

Cumprimentamos também ao Motorista e a Jaraguá do Sul,

que comemora seus 109 anos.

e� .: São os augúrios da

�MENEG?�I�OI�Y�!�UO�� SIA

. I ..
'

" '. '.

.

U� . munícípío não se conströt de um dia para o outro.

••.• '! ""l!le"'é 6 'resultà:do de denodo e esforço de toda uma colet�ividade.
Hoje somos um- exemplo' e perseverança e fé.

FARMÁCIA S UE'LI . LTDA.

:M;at,lz: , Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 870

F1l1al: R'P� Adélla Flschet, Sn, sala 1 - EdU. Cipriani
"

... \::::
_- .

- -','
.'1. "Ô:

Jaraguá do Sul Santa Catarina.,-

Seja esta data para todos os jaraguaenses um motivo de fé
.

esperança e prosperidade, sob as bênçãos do-nosso Criador

Iluminando a Pérola do Itapocu e o seu povo, trilhando
o cammho da glória, da paz e da justiça humana. Que o

•

seu futuro seja o exemplo do seu passado para o engran-
decimento de Santa Catarina e do Brasil.

•

Parabéns Jaraguá do Sul pelos, seus 109 anos.

,SAMAE
Serviço 'Autônomo: Municipàl . de Agua a Esgoto

•

MAIS UM pdDlO ANTIGO gUE DESAPARECE

O clichê mostra o prédio que até há dias

atrásl,�brigo� o Bar e Lanchonete Ideal, de Ver
ner Walter Krüger, que coincidentemente há 11
anos passados" 25 de julho, perdeu num incêndio
sua padaria e residência, na Ilha da Figueira.
Era um dos mais antigos prédios da Marechal
Deodoro que dará lugar a uma construção em

estílo moderno. A arquitetura antiga da cidade,
JA totalmente descaracterizada, perde outra vez

lugar para o progresso. E com o prédio, que cal
cula-se tenha cerca de 50 anos, desapareceram
também duas frondosas seringueiras.

SORVETES?

Fique frio! Venha falar conosco

GELO E SORVETES
"PINGUIM"

Rua Angelo Rubini, 1.119 -

Barra do Rio Cerro (fundos do

Sup. Benthien) - .Fones 72-21.81
e 72.0599,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ÉIIl mats. �te- 25 de Julho levamos a toda a comunidade Jaraguaense
nossa homenagem de otimismo e fé, certos de que a cada ano que

pa_!�a, estareDl9tJ Plai� unídos pelo trabalho e dedicação.

Municipal·Prefeitura·
d e,

do Sul

F

Confecções Sueli

é destaque

Jaraguá

Na oportunidade em que .iaraglul cio sill é8iii@ölêr. éeUs 109
anos de fu'nClaçio, senUmo-nos na obrlgaçlo de enalteéêt 8§
valores e riquezas de nossa pujante cidade, que figura entre
as prlnclpals do nORO Estado, em virtude de seu acentuado

progresso e desenvolvimento.

Por oeasilo das festividades da "Semana de Jaragu''', que estamos

comeDloraDelo desde o dia .20, a nossa Administração, com Imensa

satlsfaçlo e aleg_rla, convida os munlclpes a continuarem
.

prestigiando as solentdades alusivas ao evento, que se estenderão
até domingo, dia 28 de Julho•.
EStamos orgulhosos pela colaboraçio que podemos prestar a

Jaraguá do Sul, Dlo só em termos de trabalho e organlzaçlo que,
mediante estradas, pontes, construções, embelezamentos e outras
melhorias, beneficia, constrói e engrandece o 3' Parque Industrial do
Estado, mas, sobretudo, no sentido de lDalor promoçlo humana.'
Nos 109 anos de l.araguil do Sul, o Executivo Municipal deseja expres
sar o seu contentamento pela colaboraçlo recebtda, pelo
apolo e compreendo de tod08. Continuemos Juntos, lutando por uma

Jaraguil do Sul mals educada, humana e. feliz.

Aos heróicos desbravadores de nOssa terr., às Incansáveis pessoas
que lutaram. pela expando e crescimento de nossa querida cidade,
àqueles que sempre se poslclonaram e atuaram, pela grandeza
e transformaçlo de Jaragoá do Sul, nossos sinceros agradecimentos.

.

Canários: Jaraguá
Bsfadual .�

Jaraguà do Sul, 25 de julho de 1985.

l>URVAL� VASEL

...

_,;.�--:.,... ",,*,.,
No período de 05 a 15 de julho foi realizado em

Florianópolis, no Terminal Rita Maria, .0 10° Campeo
nato Estadual de Ornitologiá, onde Jaraguá .do Sul

conseguiu o segundo lugar entre as sociedades do Es

tado, marcando 1.05S pontos, distante apenas 50 pon
tos do título máximo conquistado por Florianópolis.
Hoje, .seguramente, Jaraguá detêm o melhor plantel
de canários de cor e porte do Estado de Santa Catarí-

<, na. Em decorrência deste fato, é grande a afluência
de criadores de outras Cidades em busca de matrizes

reprodutores.
No Campeonato, individualmente destacaram-se

os criadores Nélson Barg, campeão estadual 85 e Lau
ro Stoinski conseguiu a terceira colocação entre,
os 43 criadores de todo o Estado que apresentaram
canários para o concurso.

Jaraguá do Sul partícípou com 38 variedades de

cores, através dos canários dos ciadores Alibert Ewald,
Ivo Pradi, Gílmar Píccoli, Bruno Leutprecht, Valcir Ci
mardí e Orlando Spézia. Esses criadores pertencem à
Socíedade Jaraguaense de Canaricultura e Ornitologia.

Prefeito Municipal

"POVO E GOVERNO UNIDOS PteLO.... T R A.B.A.L.H.O"

Sesi abriu inscrições para cursos

O Centro de Atividades do Sesi de Jaraguá do
Sul abriu inscrições para vários cursos que serão- de

senvoívídos. no segundo semestre. Nos dias 25 e 26

(hoje e amanhã), das 14 às 17 horas, inscrições para Q
curso de Pintura em Tecido no Salão Paroquial de
Guaramírím: no Sesí, até amanhã, dia 26, das 7h30 às
llh30 e das 13h30 às 20 horas, inscrições para os cur

sos de Corte e Costura e Tricô, que serão ministrados
no Salão Paroquial Cristo Rei.

O coordenador do Sesi, Ralf Egerland, lembra que
os cursos são destinados a usuários e seus dependentes,
empregados nas indústrias, comunicações, tranportes e

.

construção civil. Para as inscrições são necessárias a

carteirinha do Sesi e a carteira profissional.

Jaraguá do Sul

Uma' estrela que brilha na constelação

do progresso catarinense.

Gonfecções
Mivesle Lida.

Rua Mal. Floriano Peixoto, 103 _ Fone 72-1149

Jaragué do Sul _ Santa Catarina

Ltda.
Päbríee e loja na Av e . MaI: Deodoro, 1.085 - Fone 12-0603 - Jaraiud do Sul _ Santa Catarina.

Filial na Rua RemoIdo Rau, 'S30 ,. fone 12-291 t - Jaraguá do Sul. _ Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Federação das IndústrIas
-'

do Estado de
S'anla Cà'larina

..

,.�. " r ;

.

........ _

PARABÉNS, JARAGUÃ DO SUL

o TRABALHO DOS PIONEIROS

'. FUNDADORES DE J'A;RAGUÃ DO

SUL NÄO FOI EM VÃO. AS GERA�

ÇOES QUE OS SUCEDERAM

SOUBERAM MANTER VIVA A

CHAMA DA PERSEVERANÇA E DO :.

TRABALHO, HOJE, JARAGUÃ DO

SUL DijSTACA-SE COM UM IMPOR

TANTE CENTRO INDUSTRIAL DO

ESTADO, AJUDANDO A PROJETAR

O· NOME DE SANTA CATARINA
.

NO CENÁRIO NACIONAL E INTER

NACIONAL.
'i

AO ENSEJO DA PASSAGEl'v)

DOS 109 ANOS DE FUNDAÇÄO DE

JARAGUA DO SUL, A FIESe, o SESI,

O SENAI, O CIESC E O IEl, APRE

SENTAM EFUSIVOS CUMPRI

MENTOS AO POVO DESSA CIDADE.

PARABÉNS JARAGUÃ DO SUL!.

Bernardo Wolfgang Werner

Presidente

-:,. ,!':

"/'�." . .'....• .' , ...
. ,� .

CORREIO DO POVo../
-

A' - .Praça

-'_ • t
�- _. ····_·�:-.--:··"":..'-"""� ::·�r.!.�. ..r_ J\� :t.'" •.•.•'I:I_,,__.. :.. •._ � .:. .'r ..

Edição F�tiva dos 1
..

09 A�OS
., ';

.

. ..
'

'lo . "T'e', nossa-
..·· - .. seo .', .. >.. .

Bem que poderíamos apelar pa- algumas NOTAS de UM qÀ
ra algumas expressões nacíona- DERNO PRETO, no semanarto

· listas do passado, dessas que co- florianopolitano liA Ponte", do
meçaram com "o petróleo é nos- nosso querido amigo Odilon Lu-
so", Aqui a briga anda feia pe- nardelli.

.

Ia '9.enoIninação da,' prmcípal Pela'oportunidade que o m�.
praça da cidade �'a do EXPEDI - -.

mento 'enseja 'e porque também
CIONÃRIO, que até respingou ap(li�céti ·na quarta semana de

· nos nossos bravos e heróicos junho, vale a transcrição do se-
pracinhas, que entraram de gra - gundo tópico:

.

ç a num t discussão "Leio num jornal que a linda
'

p e I a pena de
.

uIJl deles praça que está sendo construí-
que, assim agrediu �::-tugp:,,(t,.a, da em frente aos palácios do Go
todos, deixando-os mal perante, vemo, do Legislativo e do Judí
os integrantes dos

'

,çllJ.bes ':cde' ciário se chamará "Tancredo de
serviço que tantos e t�q�; b'<?n�; Almeida Neves", Mais uma vez,
serviços vem prest�dp. à'··,ct;()ll6.tk� SOli obrigado a nadar contra a

vidade, não escapaw.I'9i:;·:�e,s.mq:i correnteza, Não consigo saber
os da praia, que ��{(lJtl:,� IJles�'i.;;.: a razão de se dar ao maís repre
ma farda verde 4�à,:�;:wa,:J��ts�.,. � sentativo espaço de vivência e

lação brasileira, "'�'" ::"i:nilita,Fe�;: lazer de Santa Catarina o nome
que serviram por, oêasi�:<}; ;dA';'$é� do inditoso quase presidente da
gunda guerra mundíal ... é .bem -', República, Afinal. sejamos Iran
mais ampla do que certos mili- cos: que elo une Taucredo à
tares ímagínam; Vários pres]- nossa terra? Esta aí uma home-

den.te,s , �� ße"p'�b1ica preocupa- .. nagem tangida pela emoção do
ram-se com ésses bresileiros.cdé! ,; mOlliéhtúf'c como for o' caso de

·

fíründO"cÔID tod6s··es "

"éffes" a' : João": Pésseà:�' 'que encheu este
�

':�rr�?,'" "O' que"séçonsideia . úmf'<pais"": t6M�6 seu- nomê,· e hoje
·

ÉXPEDICIONÃRID(
.

däs bbi:nà;s-�:·1iifigU-eih';saJje"a;.' razão dessa íú
azuis ou verdes. dos quepes de' kfí/l/1íórtiêhäge.ató"r-i-a:' Afinal Jo

-;. .outros 'que:' estiveyayl:;PJ? .. exteri-. '.;ãp'<l?eS5.Q'tõ( teve ,apep.as 9 mérito
. or. no., ar., nª, :J..�r�a . e,..H9 , I?,qr,:' ,::de,' ��.Xih,;$9ltir_(r,�Ç)rn:� candída

·

C�ffl·el;,äE)�;,0,;.b9,� sep..sP,a.rna��;; :tQ, .. � Y.�S�4?t�·s.í�;e,?}_�·ß�.,;Re!,úbli-
':; na:ra.�o:·�wp.et9�,:�a. ,9veHN,:Ar.s- .,�S�:' fl"l}QL.I??��!l1g�.: ..�, ...

razao,de
garrada.

.

.Quest�o de. p�()C\F�r: ;' ",s,eu,,; r:l,0��; .. ep,S:;��ßél�..;��; praças,
um dos três pontos de VIsta: O escolas, pvertú.las, .1(!ca1idades' e

- m-eú;'Q teu'e"Ü' certo, Mas vö que ruas d6��:Bl'a$.iP .r '-;;,: :.,'
'

.

nos leva â 'éscrever 'pão'.. e'; Sb,' Não. b"astitria.' ter". E?FJl]qli.estadc) '0

bre esse' ássúnto. que 'ja':'e:stá ,';úömé �à,,"capítal dO:'S��L'f:stado?,
bastante surrado 'e -PQdl1!rá'�' ser' ·Vtilta:fl.d0�,:aOrCom:e'Ço '<;l:J:li3tas con
melhor: escfarecídot pela pübli�'l";sidetaçõBs;" secá-. que;�'it:;:história

·

cação das' leis que' regem a-rna-". oatarinense é·,t�o .pobre- de valo
tériã. O; que nos 1€,Va.' a escre= 're:s-"qüe, não-possuí- UI):L- nome à

, vér: é 'sObre umä :öufi'a- pr'�ç�' 'àHura:' de".fiQm�naf a praça dos
" ,que também deuaum b'od�>t., 0."1.' '!'Três;:�P,?de:res'!? ".� é';;';

, ,
O

. jornalista s,Hy,eira.,:J}\pior'l," a,i,,_ �Pg:r� ;cr},�&:.p.ã<?, d,ar. �ssa �xata .de

· rl�" ,�izi,Il,J:.l.9 ,r_riWliçíp;i9, .�� I",Çi�la.fa,; ".rJ?-"';9,mr,úaF'�B-; .)?;�çf,ßo.�:''.·�!rês :Po
,

. ,11l,J.r,m} .> �aI�",w�c�salJl�W'.t.e,;,,:.' 98: .... d��!��fê}�!��l._ ��,t;la 3.ss�. -um .n?me
Núcleo. R1,9 .Branco -,auto.r· eiliso J;iO.lllto,"log,ICO e até·· funCIOnal?

.

"MeiÍíó�ia�';d� um Menino
. p'b: ßÖr

<

qJ.�' Tàncr�d6' :'àe 'Alm�ida
bre" e amicíssiIno do ex-alcaide Neves? Ifria por acaso �sse
Salim José Dequech, hoje resi- grande bra�\ileiro se lemb�ado

dindo na,Capital, que jA- cola- de um catarinense quando ;ela
borou com excelentes

.

artigos borou a sua famosa relação.! de
no "Correio do Povo", tàmbém nomes para os altos cargos' da
encontrou razões para dar um República? ", :

basta a c�rtas pretens6e's 'à t'àchíi EVI SINSVAl-JulhQ/ß5.

"',
", 'fr"abalhQ, esforço e dedicação são

os ingre<llentes' uÚ�lzadôs 'pãia
..

'0,' ,'-
-- -.--

.Parebéns .Jaraguá do Sul.,
, ,'.,.> ," ':' , .. J '" ;

;J�
••>' •

. .: ... ,' ... _

. Carroce:rtà��;;!.;
'��., ... ,·,:··H···C' ,:'�, .�;;:�,=

;"'_

,

.. ::. � -

__: ... 40'__' ."

AV"o.Mal DeGd.Qro_.<ia. .FoI).,'3eça,:,n� .1.,,4]9. ._:':::.'
Fone: 72-1743 Jaraguá dü Sul-SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_E X - C O m bat 8 n t e f a I a d 8 P r a ç a 8' M ,O n t 8 S8-
"Lendo o "Correio do Po
vo" deparei com duas no

tícias, que realmente me

surpreenderam, Uma na e

dição de 22 a 28 com o tí

tulo "Praça Central mu

dará de nome" e outra se

mana de 29 a 05 de Julho
"Em defesa da tradição",
artigo assinado por V,Sa,
Estranho, que a Associa

ção dos Veteranos da FEB
de Jaraguá do Sul tenha
solicitado alteração de de

nominação de Praça ti

rando o sugestivo e belo
.nome de Praça do Expe
dicionário para colocar

Praça Montese, e estranho
mais fato tão corriqueiro
e sem justificativa, ser a

preciado' pela Câmara de
Vereadores,

Expedicionário, segundo
a lei 5,315 são todos aque
les que lutaram pela Pá-

tria, seja nos campos da
Itália, seja no mar, no ar,
no Brasil, nas Ilhas Oceâ
nicas, no litoral. Montese,
representa apenas uma e

tapa das vitórias brasilei
ras na Itália nas lutas con

tra os italianos e alemães,
numa guerra que não pre
tendíamos entrar, umco

país sul americano a par
ticipar com homens. de
vido aos estranhos e até
hoje não explicados tor
pedeamentos de nossos

navios mercantes,

Quanto ao seu artigo, de
sejo cumprimentá-lo pe
las referências feitas quan
to a troca de nome, sem

sentido, sem justificativa
e inoportuna,
O que as regionais devem
fazer, e eu falo em nome

da minha Associação de
Ex-Combatentes, que re-

úne ex-combatentes de
terra, mar e ar, e mais a

Marinha Mercante, é. rei
vindicar beneficios, leis
não cumpridas, mudança
do Estatuto dos Ex-Com
batentes, isenção de im

pastos, gratuidade nos

transportes coletivos, al
teração na leí "Auxílio Es
pecial" do Governo do
Estado, permitindo que os

que paguem imposto de
renda, como o caso de
muitos, possam: receber
também a Pensão do Es
tado, hospitalização de
ex-combatentes, atendi
mentos às viúvas, bolsas
de estudo atendimento
jurídico, coisas que a mai
oria não faz e muitos vem

bater na nossa' Associa
cão. pois uma grande mai
oria das Associações e

. ANVFEB continuam o-

missas, sem que as dire-

R a
.-

ç, o

cões, em conjunto, rervm
diquem como nós temos

feito.
A preocupação
quenas coisas,

passeios
d e . nomes

com pe
jantares,

mudanças
de

ruas, não levam a nada.
Queremos é ação, pois a

melhor assísténcíe que
prestamos aos ex-comba
tentes mortos e a melhor
homenagem. é assistindo
aos que ainda vivem e

tanto' precisam de nós,

Perguntem ao ex-deputa
do Otacilio e ao' Dr. Udo

Wagner sobre nosso tra
balho,
Atenciosamente, ass. Gil
berto Nahas - Presidente
da Associação dos Ex
-Combatentes - Seção de

Florianópolis,
OBS: Eu sou Oficial da
Reserva da Marinha de
Guerra do Brasil",

Congressistas.
em Guaramirim
Foi realizado semana

passada em Blumenau, o

XXV Congresso Brasilei
ro de Olericultura. quan
do foi discutido o tema
central "Hortaliças, Saú
de para Todos", que reu

niu cerca de 500 partici
pantes de todo o mundo.
Um dos assuntos rnaís dis
cutidos foi o uso de agro
tóxicos na olsrícultura. O
coordenador do Congres
SO foi o engenheiro agrô
nomo Alcides da Nova
Peixoto, lotado no Escri
tório Regional da Acaresc
de Jaragué do Sul.

Os congressistas parti
ciparam no final da sema

na de uma visita ao muni

cípio de Cuaramírím. um

dos grandes produtores
de hortaliças de Santa Ca
tarina

e s G u b

Casa do·

a

É COM IMENSO ORGULHO QUE PARTICIPAMOS DO
PROGRESSO DE JARAGUÁ DO SUL. HOJE, 25 DE JULHO DE 1985,

NOSSA A:LEGRIA É IGUALMENTE IMENSA, POIS A
CADA ANIVERSÁRIO DE JARAGUA DO SUL .CRESCE CADA

VEZ MA.IS O NOSSO AMOR POR ESTA TERRA.
NESTA DATA, TAMBEM, JUNTAMOS A NOSSA FORÇÁ Ao SUOR

.

E BRAVURA DOS COLONOS E MOTORISTAS. DESENVOLVENDO
ATIVJDADES NO RAMO AGROPECUÁRIO, COM

.

DISTRIBUIÇÃO DAS RAÇÖES E CONCENTRADOS "GUABI"
'

DEFENSIVOS, ADUBOS, SEMENTES E FERRAMENTAS
,AGRICOLAS, NOS IDENTIFICAMOS PROFUNDAMENTE COM
ESTES DOIS LIDERES DO PROGRESSO E DO DESENVOLVIMENTO

RESPONSÁVEIS DIRETOS PELO CONSTANTE AUMENTO DA
PRODUÇÃO AGRICOLA E DO INTERCÂMBIO ENTRE AS

DISTÂNCIAS, NUMA BATALHA CONTINUA E
DE EXTRAORDINÁRIOS RESULTADOS.

PARABÉNSI SÃO ESTES OS NOSSOS VOTOS· E QUE
CONTINUEM SEMPRE COM O MESMO ESPtRITO DE DEDICAÇ_�O,
DE PIONEIRISMO E DE PATRIOTISMO, A CONQUISTAREM

SUCESSO EM SUAS NOBRES ATIVIDADES.

Agropecuária
RAÇOES GUABI

Loja 1 _ Rua Joinville, 1194 - Fone 72-0919 .

I ...avrador . Iltda.

Loja 2 _ Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC. -� ,:;

•

I

• tJ ,.

"

Quando Jaraguá do Sul comemora seus 109 anos de fundação,
aliamo-nos a esta comemorando, saudando o incansável

motorista e ao esforçado agrícultor, no dia a eles consagrado.

KUSZ Artefatos A� de Couro
Rua _Exp. Cabo Harry HadUch, 863 - Fone 12-0682

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Ltdei
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Peca elogia governo municipal
o vereador e 10 secre- descentralização adminis

térío da Câmara, Almiro trativa e do desenvolvi
Antunes Farias Filho (Pe- mento comunitário em to-

'

ca]. do PMDB; diante dos dös os setores de Gover
fatos polítícos acontecidos no. 'Ela está S€l nolabili
em Jaraguä do Sul envol- zando pelos ínvestimen-
vendo o prefeito Durval tos e pelas obras" - disse
VaseI e os deputados dis- o vereador - para quem
sídentes do partido, teceu "não são os belos discur-
algumas considerações a- sos, 'pronunciamentos ra-

firmando, a certa altura, diofônicos e jornalísticos
que a, política exige a atu- que conquistam o povo
ação .d� homens, que não, mas sim, a capacidade de
podein ,'ser comprados" construir, embelezar e

"homens. cuja consciência promover a nossa cidade.
esteja voltada às necessi- O governo' Durval Vasel
dades -reaís do povo". está de parabéns pois tem
Almire disse que a ad- a comunidade em 'primei

ministração de Durval vs. ro plano e neste sentido a
seI vem, se constit-uindo mudança política havida
em um documento histó- em 82, quando o PMDB
ríco e marcante para o de- assumiu o poder foi bené
senvolvímento de Jura- fica e enriquecedora para
guá do Sul, através da Jaraguá do Sul" concluiu
participação popular, da Almire Farias; ,

.JUIZq DE DIREITO DA COMARCA DE
laragoá do Sul

EDITAL DE PRAÇA

o' Doofer Rogério Mariano, do Nascimento, Juiz Subs
tifuto em exercido na n Vara da Comarca de Jarl!2WÍ
do Sul, Estado, de SaDta Catarina, no forma da lei, etc.

FAZ SABER (em. resumo, art, 687 do CPC) O seguinte:
V�da em 1\t praça: Dia 13.08.85, às 10:00 horas. Ven
� em 2(' praça: Dia 30.08.85, às 10:00 horas, por quem
maís der e maior lance oferecer. _ LOCAL: Edifício do
Férum desta Comarca. -EXECUÇÃO N9 9.791. Bxe,
qqente VILSON GUERINO DO PRADO e Executado
SlLVlNO CANI e ALVINO CANI.-_ Bem A SER
PRACEADO. -1) Um terreno de forma írregular, situ
ado as, margens da Rodovia SC-301-Waldemar Grubba,
em Jaraguá do Sul, fazendo frente em 11,00ms., com a

R.odoVia SC-301 Waldem.ar. Grubba, fundes em. 43,00,
ms; com aluvião Rio Itapocuzinho, estremando do lado
direito em 321,OOms., com terras de Metalúrgica: Zanoni
Ltda., e do lado esquerdo em três linhas, sendo a 1 ti. de
99,OOms., com aluvião _ Rio Itapocuzinho, 2a num ângulo
'para a direita de 47,00ms., e a 3a de 174,00ms., em di

reção à Rodovia SC-301 Waldemar Grubba, ambas com
, terras 'compromissadas à Indústria e Coméricio de 1I.fadeL
ras Eldorado Ltda., contendo a 'área d", 5.845,OOm2., 10-
caUzado no lado ímpar da, Rodovia SC-30t Waldemar.
Grubba, km. 5 e a distância de 145,50 ms., da Ponte
sobre o Rio Itapocuzinho, divisa entre os municípios de

""'Jatagú do Sul Guaaamírím, Título aquisitivo nQ Rl-
9,.960 .ficha 1 livro 2 do Registro de Imóveis da Comar
ca de Jaraguâ do Sul, avaliado em Cr$ 26.302.500. -Nos
lII.ntns hão consta -, qualrruor Ôl'lUS ou recurso pendente,
Dado e passado nesta cidade de Jaragué do Sul, aos 09
dias do mês de Julho do ano de mil novecentos e oitenta:
e cinco. Eu (Adolpho Mahfud), Escrivão, o subsêrevi.,

ROGERIO MARIANO DO NASCIMENTO
luíz ,-Substituto em Exercício

Edição Pestíva dos 109 ANOS,

O exemplo legado pelos fundadores

e antepassados, nos dá força para acreditar

no feliz porvir do amanhã.

Parabéns Jaraguä pelos seus 109 anos de fundação.

A rota da malha

Jaraguá do Sul sc.Rua' Carlos Blank, 229 _ Fone 72-0581
----- ----_._'----_._-----' --�----�-----------_,,_--

Para implantar esta cidade, o catarinense enfrentou, a mata
.

e a distância. O progresso chegou aqui pela fé e a

força de sua gente.
Parabéns Jaraguá do Sul, pelos teus 109 anos de fundação.

Ao Colono a nossa gratidão.

CASA COMERCIAL DE

,'Celso ·Mário 88rtoli
Rua Luiz Sarti, 1077 _ Nereu Ramos _ Jeraguá do Sul _ Sc.

25 de Julho

Dia do Colono

Dia do Motorista

Data dos 109 anos de fundação de Jaraguá do Sul, a
,

"Pérola do Vale do Itapocu".

Recebam o nosso abraço e o nosso carinho.

Walfer H iII e VIDRAÇA,RIA
Av. Mal. Deodoro, 401 -, Fone 12-0545 Jaraguá do Sul _ SC.

'Salvita

Colono: Hoje -é teu dia.

Agradecemos teu trabalho humilde e dedicado e nos faz

curvar dIante da importância e necessidade de sua xistência,
A você o nosso agradecimento. E ao motorista e a

.Jaraguá do Sul, o nosso reconhecimento 'pela passagem da

sua data maior, o 25 de Julho.

,

,

SOCIEDADE ASSISTENCIAL AO LAVRADOR DO VALE DO ITAPOCU

Aldrovandi

Tendo aqui sua fonte de desenvolvimento a Serraria Aldrovandl Ltda.
acredita no espírito empreendedor e no trabalho da

generosa gente jaraguaense.
'

Parabéns -L

Estrada Ribeirão Molha, sn'1 _ Jaraguá do Sui Sc.

Serraria Ltda.

------------------------------------�-----------�----�---------------------------�-----------------'�
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costamos da política do
Presidente José Sarney
que, vendo o .seu barco

perigar, chamou os go
vernadores, com eles con

versou longamente para
assegurar' medidas funda
mentais ao futuro do Pa
ís, de que resultaram cin
co pontos básicos e

recebeu a, solidariedade
dos mandatários estadua
is: 1°: Restabelecimento,
das eleições diretas, em

todos os níveis, e convo

cação da Assembléia Na
cional Constituinte; 2°

Negociação da dívida ex

ternã sem sacrifício do
crescimento econômico e

da Soberania Nacional; 3°
- Política econômica de
combate à iI'!flação. e es

tabelecimento de priori
dades sociais, de modo a

desencorajar a especular
ção financeira e estimu
lar a aplicação de recur

sos em investimentos pro
dutívos. geradores de em

prego e desenvolvimen
to; 4° - Implementação da
reforma agráríe. median-

. te o cumprimento do es
tatuto da terra e 5° - En
camíahamento da Refor-
'ma Tributária, no sentido
de assegurar distribuição
mais justa da 'renda nacio
nal e fortalecer os esta
dos e municípios. Acima
das divergências sociais.
QUE NÃO GOSTAMOS
Não gostamos da politica
do Governo Esperidião
e suas decisões de cima

pra baixo. As bases só
tomam conhecimento dos
acertos quando eles já

.

são irreversíveis. Modesta
mente, Jaraguá do Sul, a

lém de ser um respeitá
vel colégio eleitoral, é o

terceiro parque fabril di
versificado e o' terceiro
arrecadador de ICM do
Estado. Depois de Joín
ville e Blumenau só ve

mos Jaraguá do Sul na

bem maís abaixo de "me

nicípios catarinenses. E
o que recebe em troca?
Que participação tem ele,
na administração estadu
al, comparadas as partici
pações de municípios
que as brigas entre os ho
recendêíncia"? Notamos
servem de termômetro de
mens do PDS e do PMDB
DS e, concomitantemente,'
avaliação e de atendimen
to aos nossos reclamos.
Até parece que o gover
nador torce para que con

tinuem brigando, que aí
se recolhe na participa
ção ao restabelecimento
da paz, pelo menos no P�
mais quem é o PDS,ou PM �
esquece o município que
se estrebucha numa luta
sem rumo, porque lhe fal-

PoliticaI Que 'gostamos. Que não gosfamos
ta como aos demals mu

nicípios uma linha de ati-
.tude. Hoje não se sabe
DB e atrás dessas duas si
B e atrás dessas duas si
glas estão maís 20 outras

esperando a vez' de ma

mar. Do PDS sai o ilustre
prefeito do centenário pa
ra engrossar o P�1DB
porque o governo estadu
al até agora ficou 'só .em
promessas até que a coa

lizão se sedimente. Com
ele vai também mais .um
vereador do PDS para a

situação municipal. Estão
cansados .de esperar, não
recebendo o diretório si

quer respostas concretas
aos escritos que encami
nha. Já se fala no seio do
diretório municipal qUE> as

lisas palavras e orienta
ções não caminham pra
lugar algum. As' solicita- ,

ções .
do Diretório' são

transferidas de um día pa-
.

ra o outro, sem encontrar
definitiva solução. Os
bombeiros que aqui são
voluntários esperam lon
gos anos o restabeleci
mento da antiga cota de
particifação estadual, en

quanto o risco aos patrí
môníos é' cada vez maíor.
Ao invés de aumentar e

la foi reduzida e, no horí
zonte não se vê posslbiIi-·
dade de passar a receber
o que o poder público de
há muito deveria ter as

sumido por sf próprio. E
xige-se cada vez maiores
sacrifícios aos que produ
zem e, na hora dá recípro
ca, recebem em troca a

penas. vagas promessas. E
os políticos se' diluem l)OS
outros. partídos. .0 PDS
fez uma depuração em se

us quadros e em 70% ele
se renovou. Até parece
que as palavras elogiosas
do Presidente Regional do
PDS - Vilson Kleínübíng
não ecoaram entre os po
liticas da Capital '.e não
sensibilízaram o Gover
nador. Vemos que isso

se transmite aos demais nadar do Estado e peta Di

municípios. Que exemplo . retórío Regionel do PDS,
estamos transmitindo aos ínclusive. com à coloca
jovens que entraram no

.

ção à é11spüsição da decí
PDS? Como .rnotivá-Ios são do Diretório, dos car-

.

para uma luta que fica a- gas que hoje, são ocupa
. penas em promessas'? A dos por josefenses ne 1 a

.COISA ESTA FICANDO UCRE e Fucadesc. Tam
PElA, " GOVERNADOR! bérn o- professor Nilton
E olha que somos cahrito Severo da Costa declinou
bom. Mas, tem ·tempo que do convite para ocupar
ate este berra. Á propósí- um cargo

.

na Secretaria
to lemos o que acontece, da Justiça, porque o Di
com o PDS de São José.. retório considerou não
.Lá .nas barbas do Palácio. . ser posiçao à altura da
Sántä Catarina. Vale a pe- forca política que São lo
na a transcrição da nota sé detém, sendo o maior.

para evidenciar que não município do estado. go;·
estamos reclamando sozí- vernado pelo PDS. Por de�

.

nhos: "O Diretório Muni- cisão da maioria do .Díre
cipal do PDS de São Jo- tório o governo de coalí
sé _em reunião realizada zão foi rejeitado pelos jo
na Câmara Municipal, sefenses e considerado
contando com a presença um desprestigio aos poli
maciça das lideranças do tieos do PDS que lutaram
partido. debateu . a refor- .na eleição de 82, contra

mulação _administrativa do estes que estão ocupando
Governo do Estado e a hoje importantes Secre
falta de espaço oferecido tarias do Governo do Es
ao município pelo Gover- tado, em. detrimento de

companheiros do PDS.
Ficou decidido que nos

proxlmos días uma co

missão de pedessístes te
rá um contato com o Go
vemador do Estado, a üm
de colocar a posição de
São José e pela última
vez solicitar maior espa
ço no governo. Caso o ob

jetivo não seja atingido,
na próxima .

reunião do
Diretório que ficou mar

cada para o dia 1° de a

gosto, haverá uma toma

da de posição das princi
pais lideranças do partido.
Esta mesma comissão

_

de-
,

verá se avistar com o Pre
sidente do Diretório Regi
onal- do PD,S, Dep. Vilson .

}Öéinübhl'g, . 'ocasião que
exigirá a participação do

representante de São José
no Diretório Regional".
A . COISA ESTA FICAN
DO.FEIA, ClOVERNADOR!
Há que se tomar posições

=. concretas antes que a ca

.sa caia.
. , ....' Fritz Von Itapoc«

(Em homenagem a um ve-

lho amigo)., Julho/as.

UM DIA MUITO ESPECIAL.

NESTE DIA
' TÃO IMPOF.TANl'E PARA NOS, 'O ÖRGÚLHO E A

1
.

"

.• '

SATISFAÇÃO DE PARTICIPAR DESTA COLE-.

TIVIDADE ESTAO ESTAMPADOS NO FATO DE AMARMOS

ESTA TERRA E TERMOS SEMPRE ,EM NOSSAS" MEN-:
TES A �ROPOSTA FIRME DE SEGUIR A NOSSA MIS�O,
TAO BEM CUMPRIDA, ATÉ ÃGORA.

PARABÉNS, JARAGuA DO SUL, PELOS TEUS '10.9 ANQS.

PARABÉNS Agricultores E Motoristas PELA TUA DATA.

.�' ,

AlimentíciOS S ASS E
-

ltdal\
Fabriéante das Balas e do Café Sasse

,- ,

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

.-

.r.

PARA COMPRAR, VENDER, ALUGAR

OU ADMINISTRA.-R SEU IMÓVEL

PROCURE A

Imobílíérí«
....

'

'Agora em seu novo endereço..
, "

, � .�.

'Rua.Reinoldo·Ra\l, 61.':CREÓ M3iJ�" .�,
FONES: 12-1390 e 12-2321 Jaraguá DO SUL SC.. "_
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FELIZES POR INTEGRAR�OS ESTA ACOLHEDORA COMUNIDADE QUE -FESTEJA
j.

.

.
SEUS 109 ANOS DE FUNDAÇÃO, UNIMOS NOSSAS MÃOS E C.OM .

-

O CORAÇÃO 'VIBRANTE PRESTAMOS NOSSA HOMENAGEM
A rODOS OS JARAGUAENSES QUE TSM DISPENSADO CALOROSA

COLABORAÇÃO PARA O PROGRESSO DESTA CIDADE.

A DEMETERKO REPRESENTAÇÖES,. REPR:eSSNTANTE DA

BERUM ALIMENTQS QUE ESTA LANÇANDO NA .PRAÇA E

NA REGIÃO O SEU NOVO PRODUTO. "TORKI", t,JNE-SE AS MANI
R!STAÇOES DE JÚBILO PELA PASSAGEM DO 25 DE JULHO,
DATA CONSAGRADA A JA�ÁGUA 00 SUL,· Ao COLONO E

'

AO MOTORISTA. PAlJ.AB:e�1 é.,"

.Demeíerko Representações "Comerciais Lida.'

,;:", \

Av� Mal. Deodoro, 855 - Ap. 503 - Fone - 72-2398 -

- Jaraguá do Sul - SC�

"

No dia do: ColoDo.
,,:

. ",f

'.E'ßte
;

píoneíro que' ergueu -as beses da economia [eraguaense,
.' .

.'

- .

"(:omun:g:amos das homenagens que com .Justiça lhe são prestadas .
.'

neSta "data em que Jaraguá comemora seus 109 anos.'
r ,-'

i

2S 4e Julho de 1985.

MAURICI Agropacuaria ltda.

A história de uma cidade é feita pelo seu povo, pelos seus
"

lideres, e pelas suas iniciativas. Rendemos aS nossas homenagens a

-

esta operosa comunidade que está construindo hoi log anos o nrovres-

so dê. Jarapii do -Sól,

. f.

Arfefatos
·S.A.

Ne'les.
Madeira

de

. in

_ Jaraguêi do Sul SC. _

Corupá implantará . a ACIAG

MA·IJSCHALL PÓLIMENT'OS
A especialidade está

fias mãos de um-

. projisSiofiaJ
POLIMENTOS ,

........"--....,.Lavagem., limpeza de
tetos e estqfám�fIt(Js•.

Rua Ce't:' Procôpío'Gomes de Olivei;a, 227

_
Jaraguá do.�ll!/.SÇ

COMPRA E VENDiA DKCARRQS USADOS

Ganha corpo no vizi
nho município. de Coru
pá, o movimento que vi
sa a implentação da As�
socfação Comercial, , In
dustrial e' Agrícola (ACI
AC). Uma c6missão com

posta 'pelos empresários'
Ordelí Rafaeli Rodrigues,

-,

Hermes Raduenz. Curt
Línzmayer, José Norber
to Müller e Amo Neuber,
com. o apóio da Associe
cão Comercial, e Industrí
al de Jaraguá do Sul, co-

1 ordena os trabalhos e pre
para toda .a documente
ção para o seu regi.stro.

A propósito da iníor- ,

mação, que vem de en-

','

contro à classe que a a

brigará, Corupá já possu
ia a sua Associação Co
mercial e Industrial. O
"Correio do Povo", edi
ção 2.035, de 09 de maio
de -1959, publicou os es

tatutos, datados de 21 de
abril daquele ano. Carlos
Tozini era o presidente,
vice-presidente' Rudolfb
VIe, 10 secretérío Walde
mar Werner, ' 20. secretá
rio Werner'Weber; lO
tesoureiro _Walter Jark e

20 tesoureíro Alfredo
Langer. Conselho Fiscal:
Carlos Stern e Leopoldo
Seidel. O tabelião Aluísio
Carvalho de Oliveira ta
ziu o competente registro.

JARAGUÁ DO SUL

"-._
�

-
-

'.
.'

109 ANOS

De mãos dadas construimos o nosso futuro.

Nosso Município. nasceu pequeno, porém com trabalho e

fé transformou-se hoje num potencial econômico.
Dai a razão de nossa alegria, neste Dia,

Metabirgica ErwIDo ..Menegotti· Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Edição Festiva dos 109 ANOS

Cem motos no

.Ellduro do JTC
o Jaraguá Traíl Clube,

departamento do Jaraguá
Motor Clube, com super
visão da Federação Cata-

I rinense de Motociclismo,
realizará 'rfeste domingo.
dia 28, o"Enduro das t001
Trilhas". O Enduro, em

homenagem aos 109 unos

de Jargguá do Sul, rece

beu esta denominação em

função dos inúmeros ca

minhos e estradas que cor

tam o interior do municí

pio, formando realmente
mil e uma trilhas, com

passagem em diversos lo
cais do Rio da Luz, Rio

.

Cerro, Aurora; Alma. Sta.
Luzia. Nereu Ramos. Rio
Molha. entre outros.

A largada será defron
te a revenda Yamaha
(Breithaupt Motos), às 7h I

com chegada da primeira
dupla prevista a partir das
14 horas, defronte a Pre
feitura. O percurso total

aproxima-se de 120 km,
para os quaís os partici
pantes terão um tempo i
deal calculado em 7 ho
ras. Os resultados' serão
divulgados a partir das 18
horas, na boate Caesar's
Clube, onde será feita a

premiação .

• Segundo Sigmar Lucht,
presidente do JaraguáTC,
o programa prevê para
sábado, as inscrições dos
treeiros na Breithaupt
Motos, onde será feita. a

recepção. A noite. na AA
BB, haverá uma confrater
nização e sorteio da or

dem de largada das drver
sas duplas e também sor

teio de brindes. represen
tados por artigos e ohje
tos de uso pessoal e para
motos. próprios do endu
rista. As planilhas ou gui
as de bordo só serão en

trezues 10 minutos antes
da largada de cada dupla,
na manhã de domingo.

Pelo interesse dos tre
erros. acredita-se que cem

motos devam competir no
Enduro, em Jeraguá do
Sul. As provas de Enduro
vem reunindo ultima
mente um grande número
de simpatizantes e são de
senvolvídas quase que em

sua totalidade em estra
das secundárias , estradi
nhas abandonadas e tri
lhas especiais.

.

O prati
cante deve

.

desenvolver,
com a maior regularidade
possível, velocidades bai
xas, ter muita acuidade e

rapidez de reflexos e es

colher à opção correta das
dificuldades apresentadas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ja: aguá do Sul -, de 25 de julho a 02 de ágosto de 1985. COR-liÉIO DO POVO

Litorina trafega com do is carros
Desde a semana passada e até o dia 31 de julho,'

a lítorína que faz o trecho Corupá-São Prancíscó do
Sul trafega com dois carros, para dar vazão a deman
da, que aumenta no período de férias escolares, Sé
gundo o agente Valdir Quost, de Jaraguá do Sul, os

preços e horários das litorinas, saindo da estação fer
roviária local são estes: à Corupá - 14h05 e 19h -pre
ço Cr$ 3.00G; à Guaramirim - às 1h e 16h35 (Cr$ 3.000);
to Joinville (mesmos horários) Cr$ 4.000 e à S. Francis
co do Sul (horários iguais também) Cr$ 5000. A mo

triz sai de S. Prancísco às Ilh50, chega às 13h em Jo
inville e às 14h em Jaraguá; no segundo horário, sai
de"Joinville às 18 horas, chegando aqui uma hora após.

Por outro lado, chegou terça-feira, dia 23. novo

coritingente de turistas pelo Projeto Turísto Férreo.
A saída de Jaraguá do Sul está marcada para hoje, 25
de julho.

.
.

. I
i

I

LOJÄO DO POVO APROVEITE A

GRANDE PROMOÇÃO

Escorredor de'Louça

Potes para Freezer e Geladeira

Faqueiros 24 peças

Ofertes válídas somente até o dia 05 de agosto

do PovoLojão
é na Reinoldo Rau 86 - Jaraguâ do Sul - SC.

Descontos especlels em toda linhã de .

j6ias.e presentes na -

JOALHERIA "A PÉROLA"
Rua Reinoldo Raú 289 Fone: 72-1823

Jaraguá do Su J

Diálogo
O elevador me leva ao 7" andar.
tou na Secretaria da Justiça.
- Ás ordens, Senhor !
- O Assessor de Imprensa estár
- O seu nome, por favor !
- Sou de Jaraguá ...

-

.

Ab, sim', por aqui !

Na sala do-Assessor:

- Fot bom V. ter vindo !
:.. Graças ao telefonema do amigo !
- Leio regularmente o teu Jornal.
- Muita gentileza a sua !
- V. mostrou ser um democrata !
- Democrata, por quê ?
- Pó, o cara te manda aquele calhama-
ço, que V. publica, mesmo te agredIn
do com 4 pedras ?
- :e o direito de resposta 1
- Mandei carta, parabenizando-tel
- Então ainda nio recebi !
-, Vais receber uma cópia, já! E deves
publicá-Ia !
- Diga-me, como é esse capitão ?
- Ele mora ·há anos em 'Jaraguá, Con:o
com ele como pessoa do meu relacio
namento.
- Sempre fat o que tez ?
- Nem sempre, tem momentos que é a-

migo de todos, Daqui há pouco ele
.

está de mal com Deus e o díabo. Sei
lál

Edição Festiva dos lOg ANOS

Pergunto pelos que requereram auxi-
110 especial aos ex-combatentes:

Revelador
Es- nãríos j

·

- Os. artigos que assinei foram no sen

tido de apelo ao bom senso, de não
·

mudar o nome de praças; mesmo que
partam de alguns expedicionários. E,
ao que parece houve o cochilo dé al-

. guns vereadores. O Preso da ANVFEB
declarou Isso publicamente. Mas tem

gente que escreve coisas que não' aS

sina, o que não é nosso caso. Mas, dei
xa pra lá I
- :e verdade que escreveu um livro ?
- Escreveu!

.

- Da guerra?
- Anotações do "Front" Italiano
lestes?
- Nem sabía da sua. exístênc!a !

- Tem muitos jaraguaenses r
- Olha a 118ta dos que Já recebem I
- Ele também requereu! - Não diga !
- Mas tá dlf1cil - Porque? - for
cause do Imposto de renda I - Ué.
o que tem o "leão" com isso ? - Quem
paga não' tem direito I � Uma pena'
Ele até que mereceI Quem não gosta
de. uns 400 mangos I· -:e, o gover
nador não gostou do que ele escreveu!
- Também deu a bronca nele? -V.
sabe como é J Mas assim mesmo esta
mos motivando o governador para fa
zer chegar o auxilio mesmo àqueles
que pagam imposto de renda.

-

E esta
'Iuta é aqui da casa, entendeu! Diga
pro pessoal de lá que a nossa Associa
ção é mutto ativa e está aberta a to-

.
dos, Não discriminamos I
- Será dito!
- Diga-me uma coisa o teu problema
é a denomJnação de uma praça ou V.
está bronqueado com os ex-Expedlcio-

Já

- Pois, comprei um. exemplar e recebi
dele, posterJormente,

.

um iHltnq-rafa
c:ló: "Ao jornalista Eugênio V. Sch

möckel, com meu fraternal abraço e

meus agradecimentos pelos generosos
· conceitos emiUdós sobre o meu livro,
no "Correio do Povo'�, J:S. 10.1 t 8J.·
F. Piske".

- Mas como se explica, então, 'essa a

gressão ?

- Só, Deus sabe Em 16.03.64 enviou
me o seu diário de guerra, a' história
de um Pelotão de Fuzileiros da. PER
Pediu "ao amigo que dispense um tem-

pinho à leitura ... " I
'

- Como pode, né ?

_ Pois, él Ern. 22.11 84 recebi cartão,
ao "Meu caro' Schmõckel., , :. síncerõs
agradecimentos pela dívulgação . feita,
no "Correio do Povo". " suas aprecia
ções criticas sobre o livro, pois enten
do que em qualquer coisa "marlnheí
ro de primeira viagem" é,.· sempre, .

u

ma parada. Gostaria de saber, por Js

so, se na sua abalísada opinião o H
vro valeu, se presta alguma coisa, se

lhe transmite alguma mensagem, Tais

opiniões são de extrema importância
para um autor e, por isso mesmo, te
rão de ser feitos fazendo de conta que
V� não me conhece",

- Chi, e esse negócio de:" - diga-me
com quem andas e dir-te-ei quem. és!
'" Depois que me rotulou de panne-'
tärío ? Pois é!

Um aperto de mão marcou a despedida.

OINECUE
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Jaraguá do Sul - de 25 de julho a 02 de agosto de 1985.

Centro de
CORREIO DO POVO :edição' Festiva dos,l09 ANOS

ICAP pede
namento

,

a

Trei..
Aearesc

O Colegiado -�da Ádmi.:--'-:o�s- às suas atividades a

nistração Pública, forma- grícolas: servir como urna
do por órgãos estaduais unidade demonstratíva
baseados em Jaraguá do nas principais atividades
Sul, coordenado pelo ge- agrícolas,' possibilitando
reute da Agência da Ce- a transferência de tecno
lese, Udo Staats, remeteu logias adaptadas na regi
ao Secretário dos Trans- ão e gerenciamento agrí
portes 'e Obras.Secretário cola; e, servir a toda co
da Agricultura e Presí- .munídede. como uma u

dente da Celesc. documen. nidade para realização de
tos reivindicando melhori- seminários, encontros, e
as ao município, dentro ventos e outros.
de suas áreas. À Marcos ,A região administrativa
Rovaris, dos Transportes da Acaresc Regional. com
e Obras, o CAP solicitou sede em Jaraguá do Sul,
a agHização das obras de abrange 18 municípios,
asfaltamento da rodovia sendo oito do Médio Va
que liga Jaraguá do Sul a le do Itajai, seis do Vale
Pomerode. do Itapocu . e, quatro do
À Luiz Gomes, (Lula), Litoral Norte.

Presidente da Celesc, o Essa' região de abran-
CAP expôs e solicitou a- gência da Acaresc Regío-
tendimento à necessída- nal tem 8.295 km2, o que
de urgente da retificação corresponde a 9% sobre a
da rede de energia elétrí- área total de Santa Cata
ea e implantação de 92 rina; tem uma população
luminárias

.
na Barra do 'rural de 120.490 pessoas

Rio Cerro. E ao Secretário (24% do total estadual); .

da Agricultura, Odacir população urbana de 504.
Zonta, o pedido foi para 881 pessoas (8% sobre a,
a construção de um Cen- do Estado)' e 22.510 Iamí
tro de Treinamento com lias rurais, representando
abrangência para o Mé- 9% das 257.757 famílias
dio Vale do Itajaí, Vale rurais de Santa' Catarina.
do Itapocu é Litoral Nor- Essa população rural de-
te.

.

dica-se a cultura ou cria-
o Centro seria. para ção do arroz irrigado, ba-

treinar os. técnicos desta nana, milho, olerícultura, .

região e de outras, capa- mandioca, eado leiteiro e'
citando-os para o bom de- suínos, com potencíalída
sempenho de suas fun- des pj desenvolver tbém
cões: treinar os agricul- a apicultura, piscicultura,

-

teres, donas de casa � jo- bubalinocultura e Iruti-
vens rurais, capacitando- cultura.

.

FÁBRICA DE BATERIAS
"

VENDE_SE
Vende-se uma fábrica de baterias completa,

com todos os maquinários e equipamentos.
Informações _ Fones: 72-0091 ou 72-0363.

Miromaq Equipamentos pl
Escritório Ltda.

Máquinas de escrever Facit-Otivetti, Calculadoras Faclt,
Sharp e Dísmac, Móveis Esdi e Imalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven-

.

tíedores, Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitácio Pessoa 723 - Fone 72·1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, nQ 166 -

São Bento de Sul - SC.

Câmara de
. Vereadores

de Jaraguá do Sul

DO ESFORÇO DE 'UMA COMUNIDADE NASCE O
DESENVOLVIMENTO DE' UM MUNICIPIO.

CENTQ E NOVE ANOS ATRAS, OS PIONEIROS' COMEÇARAM
A. SEMEAR PROGRESSO, HARMONIA ,E FRATERNIDADE

.

EM TERRAS DE JARAGUÁ DO SUL.
HOJE PRESENCIAMOS o RESULTADO DESTE TRABALHO.
PARABÉNS POVO JARAGUAENSE E QUE A CHAMA DO

PROGRESSO SEMPRE FIQUE VIVA E EM NOSSOS- CORAÇOES.
NESTE 25 DE JULHO, SAUDAMOS TAMBÉM OS COLONOS

E MOTORISTAS, ARnFICES TAMBÍ3M' ELES DO·
NOSSO PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO.

.

Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1985.
-

ADEMAR BRAZ WINTER
. PreSidente

Em homenagem a quem não mede esforços, nem tempo para que
tenhamos sempre o aumente .em cima de nossa mesa.

.

,Parabéns ao Dia do Colono.

M'etalúrgica - leitzka L td a I

Rua JoinviIle, 2887 - Fone 72-"0526

Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

.25 de Julho!

Parabenizamos a comunidade jaraguaense pelos seus 109 anos de

luta, árdua pêlo progresso, O nosso melhor 'objetivo
é dar prosseguimento ao nosso habitual atendimento a este

povo ordeiro e trabalhador.

LUKISA
Distribuidora de Produtos ANTÁRTICA

Rua Reinaldo Rau, 414 - Fone 72-1271 - Jaraguà do Sul > S, Catarina.

BOM DIA JARAGUÁ DO SUL

Parabéns pelo teu extraordínárto progresso.
Estamos orgulhoso!__ por .poder participar
deste constante desenvolvimento.

Eminendörfer Lida,.Comércíc
O, seu revendedor CHEVROLET. .

'--cc <"":'It •

Av. Mal. Deodoro (defronte a Igreja Matriz) Fones - 72-0060, 12-0969, e 72-0655 .

.....

Jaraguá do' Sul

--------...;._----_.........._--"""""',..,.....,.."........- �..,......-.=....;-'--...-.-...;.;..;.;.;_'-"=_.. _=,.<=..

,.=--"'"".. """"""----............."""'... ".... ,-_"""'........_ .. -.. __-,.�.. _-.. __ ."

Santa Catarina. '",_=_,-;::..Z.-
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Jaragu' do Sul -- de 25 de julho a 02 de agosto de 1985. CORREIO DO POVO Edição Festiva d9S 109 ANOS'

lAPAS novos prazos
recolhimen to

o Decreto n9 91.406, de 5 de julho de 1985, alte
rou o prazo de recolhimento, das contribuições previ
dencíärías devidas pelas, empresas, empregadores do
mésticos e segurados autônomos, inclusive as inciden
tes sobre o valor comercial dos produtos, rurais, bem
como as arrecadadas por conta de terceiros.

de

Homenagem da

Comunídede Marista
,

e do

Coléqio São Luís

25 de Julho de 1985. t �_. • r--·,

seja esta data para todos os Jaraguaenses um-motivo de fé,

esperança e prosperidade sob as bênçãos do .nosso criador,

iluminando a Pérola do Vale do Itapocu e o seu povo,
-

trilhando o caminho da.glória, da paz e da justiça humana,

Que o' seu futuro seja o exemplo do seu passado para o

engrandecimento de Santa Catarina e 'do, Brasil.

De acordo com o diploma legal em questão, . as

contríbuíções 'deverão ser recolhidas até O décimo (lO?)
dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do res

pectívo fato gerador, ou no dia imediatamente anterior,
caso não haja expedíente bancário naquele dia.

Todavia, para o ano de 1985, as contribuições pre
videnciárias retro referidas deverão ser recolhidas com

observäneía do seguinte calendário: julho/85 recolhe
em 27 de agosto (terça-feirá); agosto/85 paga em 24 de
setembro '(terça-feira).; setembro/êô recolhê em 21 de
outubro (segunda-feira); outubro/85 recolhe em 18 de
novembro (sagunda-feira) é, mês de novembro/85 reco

Ih� em 13 de dezembro (sexta-feira).

PARAJmNSJARAGuA DOSUL PELOS SEUS 109 ANOS DE'FUNDAÇÃO

Que a cada ano possamos comemorar o seu aniversário

como consequência de um esforço
comum- para o

progresso de todos
.

nós.

Neste dia 25 de julho também nossas homenagens ao Colono e ao

Motorista.

" Marcatto Indústria de Chapéus Ltda. '

Empreendimentos Imob. Marcatto . Ltda,
Pedreira Rio Branco Ltda.
Cine Jaraguá S.A�

JARAGUA DO SUL

IRMANAMO-NOS, COM TODOS OS QUE NESSA TERRA

ASSISTEM, NOS FÉSTEJOS DE SEU NÀTAÚCIO;

laragUá .fLbrUs.a.'
UA toalba do café da manhã"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:.� ,

Parabéns Jaraguä do Sul, pelos teus 109 anos de fundação.

Parabéns Colonos e Mótoristas pela tua ctat�.
Brindemos juntos estas três efemérides.

r
:

Farmácia .ltda.
Av. Geúlio Vargas, 158 - Fone 12-0869. - Jaraguâ do Stil - Santa Catarina.

A
Jaráguá do Sul ano 109. '-'

A mensagem de amor e carinho 'de Móveis Pradi�'qMândo se

comemora tão significativa data. Votos e.x!en_�,vÇls .�J>s, colonos
e motoristas. .

.... -, ..' '.' ,- . ',' '
..

.
'� � "

Móveis
RENATO PRADI.de

Rua João Januário Ayroso, 2286 - Jaraguâ' Esquerdo. - !"Qne, 12-0104.
Jaraguá "do Sul

-

Santa Catarína' '::�;

Jaraguá do Sul-- 109 anos de progresso e 51
anos de independência politica.

-

�"';.':"='-�'=:�--�-�-'==---='- .,';_"---"---

Nossa sincera homenagem à eomunídadé deste lllU.lliÇíp.io ,," ......-"__ , ..", ..

pelo aniversário-
.

Oficina Bateriasda
de BELMIRO MAAS

Baterias novas e reformadas. consertos e cargas:
Rua Reinoldo Rau, 116 - Fone 72-1169 - Jaraguá do Stil - Santa Catarina.

Para Jourdan foi o início de um sonho que para nós'

se transformou em realidade.

A nossa homenagem aos amigos motorístaae aos bravos. colonos.

grandes precursores do progresso dessa terra.

Carroçarias Lida.
_., - j.

Rua Dr. Enrico Fermi, i ia ., J�raguá �uerdC?
. �' . ..", '.

;_: Jaragúá -do Sul- .... Santa Catarina.

Fone 72-1071

Ev.o Iu ç

ê

o da
Humcmtdetde

_
Neste mundo adverso, capitalista, competi

tivo e dísértmírrante, o .homem está, cada vez ma

ís, perdendo o sentido pelas coisas essencíaís da

vida, tais como a cooperação, solidariedade, o

amor ·á todos, em prol de uma supervalorjzação '

do "ter" mals,' ao
-

"ser" maís,

Esse Indívídualísmo acarreta consequências
desastrosas para a sociedade, uma vez que a valo

rização humana está' diminuindo em função de
um tecninismo exacerbado.

Não se concebe .mats, hoje em dia, pensar
ou se preocupar com o outro" com o risco de pre
juízo da .pröprta pessoa. Quando se vê esponta
neidade e, sinceridade das crianças, constatamos
como a nossa cultura é massítícanté e alienante.

As consequências dessas massífícação são
cada vez maís tensas e neuróticas, sem encontrar
o sentido real para suas vidas. E esse o tipo de
evolução pretendida pela humanida�e?

Se a humanidade não parar para um
.

repen
sar sobre a sua "evolução" em pouco não teremos

maís ·em· que pensar. (C.C.H. - AJAD_E).

,-

.

'Proporcion.
ao "ornem
do campo

.:ConfMto� já
usufruídos

pelo "omem

urbano"
�

Carta dos Catarinenses

A ERU sc comemora 10 anos
de atividades em 1985. '

33 cooperativas distribuindo energia
elétrica a 95 mil consumidores.

600 mil beneficiários atendidos cem obras.
subsidiadas pelo Governo Estadual.

Esse- é um patrimônio do povo catarinense.

ERUSC
EletrirlC8ÇãoRund de santaCatarina

.

Gabinete do Vice-Governador

�
GOVERNO ESPERIDIAo AMINIVICTQR FONTANA; ANO 3

Numa perfeita integração de esforços, de toda uma comunidade,
saudamos o Motorista e o Colono pela passagem- de 'seu

dia, COIIlO ao Povo J,araguaenSe que comemora o 109° aniversário
de fundação da sua cidade.

�

Metalurgica TRAPP Ltba.
Fábrica de máquinas defcortar: g·rama manuais, elétricas e, à gasolina,
e pulverizadores para agricultura.

Rua Jomvtlle, Di" 1.177 • Fones 72.0088, 72-0070 e 72-0317 • Telex 0474
511 • Jaragué do Sul. Salita Cat���.. "-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO '
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Edição Festiva dos 109. ANOSJaraguá do Sul - de 25 de julho a 02 de agosto de 1985.

JÃ. ViGORA O ESTATUTO' DA MICROEMPRESA--------------------��----�����---------------.---------
,

Estado- de -Santa Cätarlnà
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CUSTOS � 20/85;

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do 'Sul. através da Secretaria de Pla
nejamento e da Secretaria de Obras e Viação, divulga 'pelo presente
Edital os custos relativos as obras de pavimentação à lajota da Rua 334-
·P1.0RIANO FREIBERGER, e

.

esclarece: que os. valores, abaí
xo especificados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tributá
rio Municipal e Lei Municipal N° 945/83, de 29 de dezembro de 1983,
que versa sobre Contribuição de Melhoría.. regulamentada pelo Decre
to N° 901/83, de 29 de dezembro de 1983, e é devida por todos os pro
prietários de imóveis beneficiados por obras públicas.

a} MEMORIAL DESCRITIVO BQ PROJETO E CUSTO DAS O�R,AS
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus

tos abaíxo especificados:
ELEMENTOS QTDADE P.UNIT. P.TOTAL

01·TERRAPLENAGEM: Escavação,
carga, transporte 1.000m2

Com sua publicação no Diário Oficial do dia 27

_de junho; entrou em vigor a Lei 6.569 que dispõe so

bre o Estatuto da Microempresa Catarinense, que em

seu primeiro artigo assegura à microempresa tratamen
to diferenciado, .símplífícado e favorecido nos campos
adminístretívo, fiscal, creditício e de desenvolvimen
to empresarial.

Além da instituição do "

Programa Estadual de
Crédito-à Microempresa", a ser operacionalizado pelo
Besc. o artigo 14 da leí dispõe que compete à Secreta
ria da Indústria e Comércio a articulação com orga
nismos governamentais, instituições de ensino supe
ríor, unidades de ensino médio profissionalizante e en

tidades representativas das classes empresariais, no

sentido da formulação de um programa de formacão
empresarial para microempresários em Santa' Catari
na. Ainda na parte referente ao apoio gerencial,
a Lei n? 6.569 incumbiu o Centro de Apoio à Peque
na. e:. Média .Bmpresa de Santa Catarina - CEAG!SC -

.it articulação' de ações coletivas de microempresários,
em conjunto com entidades representativas de empre
sários, objetivando viabilizar o estabelecimento de
centrais de compra, bolsas de subcontratação. consór
Cios, para a comercialização de produtos, tanto no

mercado interno como externo, e outras iniciativas
de 'gêrrero. Este' imo,

.

a Junta Comercial elo Estado
já aprovou mais de 1 mil processos de enquadramen
to e de registro de microempresas de Santa Catarina
.antes mesmo da vigência .do Estatuto da Microernpre-

.

sa Catarínense. A legislação estadual considera mi

croempresas as pessoas jurídicas e as firmas índívi
duais que tiveram receita bruta anual igualou infe-
rior a 10.000 ORTNs.

'

1.840.0001.840.

02�PAVIMENTAÇÃO
2.I-Regularização e compacta-

ção do sub-leito, 1.000m2
2.2-Base: Material de areia, aqui-

sição de materiais e execução 1.000m2
2.3-Revestimento: lajota, meio-

-fio, transporte e execução .. 1.000m2

530.000

3.100.000

21.500.000

530

3.100

27.500

03.GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
3.1-Tubulação: aquisição de ma-

teriais e execução 1.000m2

3.2:Caixas Coletoras: aquisição
. de materiais e execução 1.000m2

6.090.000

- 1.080.000

6.090

1.080

SUB �_ TOTAL_ .• t ••
'•••••

'

•••••••••• li • • • • • • • • • • • •• os
ADMINISTRAÇÃO (5%) • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • ... Cr$

40.140.000
2.007.000 EStado de Santa Catarina

Prefeitura 'Municipal de Jaraguá do 1Sul
DECRETO N9 1.166/85
Fixa o preço da pavimentação à lajo
tas para o trecho que especifica.

o Prefeito'Municipal de Jaraguá do Sul.
no uso da atribuição que lhe é' conferida pelo i
tem, XXIX do artigo 10. da Lei Complementar
N" 5,' de 26 de novembro de 1915. e de conformi
dade com o disposto na LE�J Municipal. N° 699/77. _

de 22 de dezembro de 1917;
DECRETA:

.

.Art. 1 Q _ Fica estabelecido que o preço por
- metro quadrado. reíerente a pavimentação à la

jotas,' dos imóveis especificados no Edital de Cus
. , tos N° 20/85 de 02.01,85, será de Cr$' 42.147

(Quarenta e dois mil, cento e quarenta e sete cru

zeiros), o metro quadrado.
.

Art. 2° _ O preço. fixado no artigo anterior
� obedecerá as modalidades de pazamento fixadas

,
no artigo 12, da Lei Municipal n? 699/77. de '22.

1.2.71, pela Lei Municipal N° 945/83. de 29.12 8�.

"pefo Decreto N9 417/17 .. de 22.1,2.71 e pelo De
creto N° 907/83, de 29.·12.83,

Art. 3" _ Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrérío. ,
".

'Jaraguá do SuL 04' de julho de 1985.
DURVAL VASEL IVO,KONELL
Prefeito Munici}Jal $ecr. de Adm. e Fin .

Cr$ 42.147.000TOTAL ..� .

í

04 � CUSTO TOTAL: Cr$ 42.147.000 (Quarenta e dois milhões, cento, e
quarenta e sete mil cruzeísos).

.
.

4.1-Area à pavimentar: 1.000m2.
4,2-Custo por mi: Cr$ 42:147.000 dividido por 1.000m2 igual a Cr$
>.,.42.141 (Quarenta e dois mil, cento e quarenta e sete cruzeiros).

�

.

,_� r,_....

b) DELlMn�çÃO DO TRJ!CHO BENEFleIADO
.� beneficiada a Rua 334 • FLORIANO FREIBERGER, em toda a sua

extensão, ou seja, do entroncamento da Rua 15 - Rudolfo Huíenüs
sler até o seu final.

'�) CO�IBUIÇÂO DE MELHORIA
.

A contribuição de melhoria será cobrada, por unidade, levando-se
em conta a testada dos mesmos. '

FÓRMULA: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito
da rua mnltíplícedo pelo custo do metro quadrado igual Custo Total.
Q . recolhimento do Tributo será díretsmente ao Tesouro Municipal.

d} J! ííxadoe prazo de 30 (trinta) 'diàs à contar da data de publícação
deste Edital, pará solícítar por escrito pedido de informação, contes
tação ou impugnação de um ou. maís itens deste Edital, cabendo-lhe
o ônus da prova se necessária.

.

'Prefeitura Municipal de
'

Jaraguá do Sul, 02 de julho de 1985 ..

DURVAL VASEL ARISTIDES PANSTEIN AFONSO PIAZERA 'NETO
.

Pr�eit� Municipal Secr. de Planejamento Secr. de Obras e Viação

. HM CONSÓRCIO:'
'UM.·� T.o005,
TOfJOS�'POlfuMA

Certí1i�do pe: Autarizaçãa IÍ� 03JQO/'()4'6J8S�S�F/MF,��N'DA.
. , � �.;� "". 'i •

-_ �-! -
� .� - �."
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Edição Festiva dos 109 ANOS

QUADRANGULAR .os FOtE�
ijOL DE SALÃO COMEÇA A

MANHÃ ',,', '

,

.

··õ.'· "_.- ... 'O' .i-

fASE,CLASSIFICATORIA DO
VARZEANO QUASE NO FIM
Termina neste domingo, día

28, á fase élassifieatória das Chã-
,

ves Verde e Amarela do Campéo
rtato Munícípal Värzeano. quan
do serão advérsärías as equipes:
Nova Aliança 'x Fluminense,
Portuguesa' x Guarani, Corín
thians x Canarinho, Atlântida
x Cantareira. Saturno x , Fruet.

Pigueírense x . Independente e,

Santo Antônio x Arsepum. No

domingo passado.
'

fw:am reali
zadas as. partidas da sexta roda
da a:S Chaves Azul. e Vermelha.

SEGUNDQNA TEM, " CINCO,
PA.RTlDA$ MA�AJ)�:""�,,
MINGQ ".:..:.

" ; ,-
- ",_.,

Com, ii Iíderança tranquila do

Mercapaulo [Finasa], o' principal
credenciado, para conquistai' ,0

título, prossegue neste sábado",
dia 27, o Campeonato Bancário'
.de Futebol de Salão de Jeraguá
do Sul. A sexta e penúltima ro

dada tem previstos os jogos en

tre Bese x Sulbl'asUei-re, Bame
rindus x Nacional, Bradesco x

Mercapaulo e Bameríndús x lI
níbanco. A últilna rodada' está

.prevísta para o die <J3 de agOsto.

ENDURO 'MOVIMENTA O 'MO
. TOCICLlSMO" DOMINOO'

o Jeragué TraU' Clube, agre
gado. ao �é;lragu.a Metor Çltlbe,
promove.neste clÓPlil\go" �ijl.'2,8,

, o 'Bnduró "Mil�,.�,J11!la Tr.ilhas",
com salda às 8 horas defronte
,a Breithaupt/Motos, na Gume;
cindo da Silva e chegada às 16
horas, defronte a Prefeitura 'Mu
nicipal. Treeíros de todo o Es
tado virão a Jaraguá do Sul par
tícíper' do anduro, que terá uma

das ,Alais difieels prb_yasJ' rea-
,

lizädas em Santa Cata"!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,o 25
"

dI julho d8_ J a r a g u á
projeto. Na reunião de 13 Aliás, há que se ter em
de novembro de 1951, na vista que, Jaraguá passou
Ordem do Dia, foi lido e a ser Distrito, quando es

discutido o parecer da tas terras foram anexadas
ComiSSão de Legislação e ao Paraty (hoje Araquant
Justiça, .referente ao pro- e, em 14 de novembro de
jeto de lei que "Fixa a 1896 era' nomeado Max
data da fundação do Mu. Schubert, seu intendente
nícípío;", sendo aprovado Seria distrito de Paraty e,
o parecer e o projeto, em fazendo parte de um mu

"Lei N° 70 - Considera lá discussão. Na reunião nícípío, este era dirigido
feriado municipal o dia de 20 de novembro de 19 de sua residência, , cerca
25 de julho "Dia do Colo- 51, foi o projeto de leí a- de 5 km. do porto de bal
no", O Sr. Waldemar provado em 2D discussão sa de Victor Rosenberg,
Grubba, Prefeito Munici. e encaminhado ao prefei-' no então Czerniewicz, ho
paI de Jaraguá doSul, no to Artur Müller, que san- je a ponte Abdon Batista
uso de suas atribuições. cíenou a lei na mesma e o futuro Passeio Públi
Faço saber a todos os ba- .data, co da cidade. A sede ad
bltantes dêste Munidpio. Faziam parte da Cámara mínístrativa, já como in
que a Câmara Municipal Municipal os seguintes tegrante de um munici

,

votou e eu Sanciono ã se- velfeadores: Ney Franco, pio, era pelas alturas do
'guinte lei: i ,Mário Nícclíní, Adolfo atual Salão Amizade, oh- ,

Art. 1° - Fica cónsíderado Antonio Emmendoerfer, de, inclusive, existe uma

feriado municipal o dia 25 Frederico Curt Alberto escola com o seu nome a
de Julho "Dia elo Colono"; VaseI (avô do atual pre- lembrar a passagem des-

'

em homenágem é\ Iabörío- feito Durval Vasel) Octa- se homem público por es
sa' classe produtora do viano Tissi, Herbert Sch- tas bandas.
��idpiQ__� ,eMêio da nos- neíder, Kurt Herbert HU- Depois Jaraguá foi anexa
Ba vida politico e, econõ- lbrecht, Alvim Seidel, wu, da definitivamente à Jo
mico admínístratíva. ly Germano G.essner; Wal· inville. E, segundo Wal
Art. 29 - O poder p(ibUco, ter Jark e Artur Oscar ter F.' Piazza, em seu livro
nessa data, fica obriaado Meister. "Santa Catarina: Sua His
a organizar WIl programa Mais recenteIIiente, quan- tória" ,- "atingiu tal desen-

*** ;'C�iÍ1:iilUam"ds contactos 'e as conversações para de festívídades ipo qual se do préíeíte em exercido volvimento que era cria-
a fórftíaçãd"äö:"Pot' em Jàragua do Sul. Dias passados exaltará, dev.idàménte, ,o o Sr. José Alberto Klítz- do distrito policial nela
um grupo de pedetístas catarmenses, liderados pelo trabalho e figúra dó co- . te, na época Pr�sidente Resolução n? 1.311, de 20
crímínalísta Acácio Bernardes esteve na cidade, vísen- 1600. ,.; da amara de Vereado- de setembro de 1894, e
do t6hlar' realídede em Jaraguá o partido de Brízola, Art.�', • �està tei entrará res, sancionou a Lei n9 pela Resolução n9 1, de
que"âqui tem, comQ 'coordenador Altair Pieper. Conhe· elJl vigôr na d,ata de sua 892/83, de 11.12.83, trans- 22 de agosto de 1895, o

cido:P,91�ti�;�ativQ e'stá 'com um pé n� POT. Aguardeml publica.ção, re'!ogadas as ferindo o' dia santificado Conselho Municipal de
" disposições @m contrArio. de 8 de dezembro para o Joinville, alí criou um••• n: flagrante-, o �e.scontentamento no PDS pelo pou- �refeitura ,Municipal de dia 25 de, julho, para que distrito de paz". Seu pri-co aproveitaJJlellto�'de jaraguaenses no Governo do Es;.
Jaraguá do Sul, 21 de a· se pudesse comemorar a 'méiro intendente distri-'tadOyj'pelef governador, ,Amin. APfSar da lmportAncta gösto de 1950· ass, Wal- data da fundação da cida- tal por Join'ville, acaboueleitoral e 'econOmica (somos o terceiro ICM do Estado), demar Grubba�. de. sendo Victor Rosenberg,a ooSsa representatividade é balxlssima. E a cada dia '

d
'

Pel 1 it d I
que :passa confirma-se, a máxim,a de que, Jaraguá sé Um lUlo, epois, com" no- ,

,8 ,e ura as :peças e- que administrou o distri -
vo prefeito, Artur Muller g8is,o dia 25 de Julho ad- .

to durante 11 anos,serve para: f:ontrlbulr ào Estado com, votos ê com ICM.
encaminhava cip léglslati- qutriu um simbolismo pa_ Desnecessário dizer que"'.* Âpr6�Ósit91 :��'pãgina interna desta êdição'r Fritz, 'vo um. prOjeto (Ie lei, qüe ra Jaraguá dó Sul e se e- durante muitos anos os

'Von ItapQcu emite a smi opinião sobre o que gosta e
'

posteri<?rmente 'se trans- nminarmos com mais dois municípios disputa-
o que .AA0,:�9sta ;na, pplí�ica. O Fritz, analisando os úl- formoll, em �ei:

,

profundidade a lei saneio- vam o privilégio na co-.

timos,: '!icQritedmeIitos" desabafa e, reclama que o Go- "Lei NC> 20 - Fixa a da- Dada por Artur Müller, a brança dos impostos, qdo
:vemo'do Estado não prestigia os políticos jaragúaensés ta da fUndação do Muni- Lei nq 20, de 21 de no- não o cobravam os dois
do ;s�u.p.artido, além de alertar o Governador quanto" dpio.

, ',vembro de 1951, ela fixa ao mesmo tempo.
ao d��prezó a correlegiónárjps. Artur Müller, Prefeito Mu- • data da fundaçlo do mu- Aliás, isso se observou

"niclpat de JaráguA do Sul, nldplo. O município, a ri- auando da aoresentaC'ão••• 'Análisàndö' sob 'O prisma politico em cargos de' no Ui() das suàs atribui- got, foi criadó pelo Decre- do Relatório Municil?al deimportênCia, quais os jaraguaenses a integrai' o "staff", çães' to n9565 de 26 de março 1897, aue o .Suoennten-
do �overJiädort: Udo ,Wàgner' chegou onde estA pOr Fàçc; saber a, todos os ha- de 193�,' cuja instalação tl:rJeleuF�:�:��oo ���::=obra'e. g'iaça'de Artenir Wemer, Paulo Roberto Bauer bitantes dêsfe ,municipiö, ocorrenno dia 8 de abril lho Municioal de, Joinvil-foi indicado pelá PDS de Joinville, sobrando o "Che- qUe a CAmara votou e eu do mesmo ano, já, comen- Ie, em 11 de i!lneiro -de
fe", que' há';mais de dez an08 presta serviço ao Gover- sanciono a seguinte lei: tado no ano passado, por 1898. Naquela epoca Jara-
no, ná"Bêscoh E álém deles, quem mals em cargos ex- Art. lq) '. Fica, fixada em ocasilo do cinquentenário 2U� DertenciB: a Par�tv,
pr�ivOsf'. ,:,,';'

"
"

25 de Julho a data da fun- do município e comarca h�le .Araauan. Mas dISSO
',,' "." ,. ,., '1.

'I" f'
. {Jomvllie nem fez caso al-

m ;Munioipios' d� menor expressão têm uma baita daçlo do-municlpio. amp ame�te estaJados" 2UIIl, noraue ouerava a-

represen��tividade,r' cargos importantes no Governo e Art. � • Esse dia será cujos limItes 'eram bem bertamente e realizava 0-
, ' ,

feriado munid.pal.' - ,
mais amplos, do que as á- bra_s e construia várias a-em empresas estatais. E a região do Vale do Itapocu,' Art: 39) � Bsta lei entrará reas requeridas por Jour- bertu.ras oara estra�as e

apesar- 'da- sua':jUlpOrtânçia(' nada. Só leva na cabeça. ',' 'd A I 1 I f 1 d d mantmha outras eXlsten-
Agora estir�p_érdendo: <r:d�putado Octacílio Ramos, que em vigor, na data de sua an. e n o a a a a� tés. Este é o cinoal de u-
vai para o Tribunal de Contas e fica .por isso. EMamos ,publicação, revogadas as ta da fundação de Jaragua ma intrincada história aue

muite:'mal"Iilesind,: e 'parece qqe, vai ficar por isso. 'disposições epi contrário. do Sul por Bmilio Carlos Sé criou ao lomm do te.�-
" i:"': ", ,:;,' .,',.' i' ',","'''. ',' ,', , ,

Prefeitura Municipal de Jourdan, motivo de muita D?, aue acª,ba sendo �lfI-....

.Qe);9,c��lrft� JJJ�r,��çà1l41dato a prefe.ito� Industri- Jaraguä do Sul, 21 de no- discussão n�sses últimos cIl �aber c7que data .fIc�r
ai, 80AA�:�� :����e�t� c,?�c�r,rér ao Paço Municipal.

,

' v_embro de,1951. asso Ar- temposd' fA, dlei ãdiSdciPlina J�'����� ddee re}e:r��:DesbLt�ll.�, ,p�lét. Jeg��� �o ,Pattido da Frente Ubéral. tur M�l1er'." ,
a dat� a � �ç o ,o mu- da fundacão do Estabele-Queg(�!rêr�:;xet�,�.,�. ,::0'" ", ,: ,: "

"

'

,,'
"

"

O proJeto de lei foi enca- niciplo. Havena aI uma ciêmento Jaraquá _ a usi-
'�\;i>'!.�) " r;,;'i� :' "

minhàdo à Câmara que, diac.repância? O que im- na de acúcar do ,Cél. E-
.,

'11�
"

"

'em sua reUi),ilo de 6 de porta mais? A fundação milio Carlos Jo_y.rdan' ou",-r,,: ,ti ��M ,E" CfU'.c S A S,S E "

"novembro de .1951 o pIe- de Jaraguá ou a fundação a data da fqnd�cao do mu-
'>n"'",�," '.

:
• ."

'
.' "f"

,

nicÍoiodeJaraguádoSul.
.�"T :,:. 2 :,;:, :'.�-; "�'��> "5Ö, �M� DE FA�: náno, desJgnou a ,Ordem do m��c pio que, contu-

Estas são alQumas 'contri-
,

"
,: tL';: ,-�2.' r::BEM;PEITO; ,',' "

,", '�,., ",', :un��,�ese:�t��l�an�: �! d����::t�� �3��uO� 'f���;: �:tt:rio:�tabelecer
��;;�,��ß �:��!�\:;!i�,i",gVB,',:: �

r_,'_i': __ '�: ':'i ':':'! ó> '::incl�fi='_:(t ;pret�idÓ 'ltiar4ar 'as d�s datàs?
"
,'
..

,

B.V.S. '. Julho/85.,
-

-_ - �

.. :.'F;.t:r.!;:� ...>;��� :1""'·rj'i."'·'."i:�.::r., l 1.:';;;: :".,. -'Ci ,«•• ,.......

•

_;___...'Ooi::-......;.;.;;;'.-'.iioo' _'..----------------�------�----------_.

As Anotacões de Flávio José
I

"O dia.. 25 -dé Julho entrou
'ofidalmente para '8 hiSiâ
ria de Jaragué do Sul pé
los atos -praticadOs pelos
seus administradores. Nu
ma, primeira constatação,
encontramos o prefeito
Waldemar Grubba, sanci
onando a seguinte lei:

*** C 'desfile cívíco-esnortívo realizado na manhã de

domingo, 'propordonou uma vez,mais um boníto es
petécuíç

,

com, -muíta originalidade e criatividade. A�

gorai!'O que os organizadores deverão observar para os ..

próxímos anos, é deixar primeiro os escolares desííla
rem - Ei: após ,ag" entidades, e clubes. As crianças ficam
horas, de p� e muitas delas, sem lanche, sentem-sé mal.

••* 'Co�eç'am 'ne:-;'ta' quíntà-Ieíra, se estendendo' atii
sábado, 08 exames supletivos de l' e 2',graus. Em Ja

raguä do "siii os candidatos inscritos na ,19' UCR�
prestarAo

.

exämes no ,CIP, iniCiando às 7h3Omin. Fo

rainit29 ,a,s Inscrições ,das quais � para o I' grau, 93
para ó � :grau 'e 6 para os l' e 'l:I graus. E a exemplo
do vesttbular, ,havérá. também prova de redaçlo.
*** O':Campeonato :dé. Vôo Livre, levou .mílhares de

pessoas à pista de pouso das asas .deltas, .onde domín- '

go ii- tarde,o show Blumenália, com os grupos Folha,
ReaIC�, Código das Aguas e Semente da Terra reuniu
maís de' Cinco mil pessoas;, Segunda à noite, no Artur
Müller"; os grupos' Mac-Rybell, Grifo e Arco-Iris reu-

'

níram cerca de mil e' quinhentas pessoas, Valeram as

promoções.
'

. ,

'*... ���iéUJ novldads .surgfndo 'nos -basttdores pollU
cos, Circulam ,'jnslst�ntes rumores de que o,ex-pre- ,

feito: Eug�nio Strebe, tandidató 'e. 82, tená sido con

vidàdo. ii,'assumir" a: díreção do Samee, pelo prefeito
Durval v,�el.<O Prefeito não confirma nem desmente.
E cóin Stl:ebe�' cOJ.Ilenta-se 'que Iri para o PMDB um

,

vereador, dQ PDS. 'o 'nome ventilado é, o de Atayde
Machado, 'o Ditdi.

"
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