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'Hoje a Rádio .Jaraguá COMEMO:RAÇAÔ

., ",

4U ANOS DA Zyp-g nas redönde�a�' � i�t��b"'�::
tem coino prefeixo: ZYJ-, 'S'�.a·,lv.'e·.··' a ;,

..... ,'.,.�,.'B,. 'a"d,·1·0·.' " . .: Ja'.'ra"nu'a' feria,xld-estaçà'hfi:iciäC.'
764' e a potência de 1.000 _. ,. ", / '" O' dono da rádi,Q�é1and'es�� c>
watts naantena. No día .

" tina, dado:à oUYi:r a.'en,·''.; .<�

31, de 'julho de 1988, a- No recente flashes da em seus aparelhos, e' gramas de ' audítôrlo no tão RádiO:: Tupy � de. São", !:,'
manhã, completará .o seu cídada (XVJI)',. estão con- já� em: caráter pré-íneugu- salã.o .Buhr e ao lado da. Paulo, uma. �O!ênC.iâ::::de:' ,,�

jubileu ,de rllQi:, de acor-_-, tidas .&s razÕes que 'Íi� ral, aceítando ,conttaths' Rãdío, na ,Cêl. Emili.o �o- :eI?iss,ora, '�esoi.v:eu.!> ta1n-, 'ó
do com a etiqueta .' _,da zeram Werner ,stange 6!;' para propagap,da, c;oDler�. urda,n,.,: as" !r,ansmlssoes - béia, dar 'a ,hQ1ià -certa: c,:
revísta

.

Moda e Bordado Homero Camargo de Ó� cíal, ;', , .. -' ,"
-

, esp;�rttv.�� até, es díes �e aGIS seus ,()ú.vi;lites-�·, Na::;; .:
da época de

.

1.950,
'

da.' líveírä decidir pela ins- Fihalmérite; às.ú'naoJ):ün. hOJ� e. o dep�rtamentJct sala de lÓC;\ilç.ãõ, pendurouf
S/A. "O Malho"/'ou O' talação da "radiodi.usão "de '3f de. julho de 1948 "de..r��lO ,o?vela ,q1.le. � um relógio na parede i e. ,[

ju1?ileu, de
' éshi�ralda, em. Jeraguä do SuL.'

..

tinhà;lugar a, bênç-ão e ; poeira do tempo engoliu. certa .vez: numà·'sexta.,
'Segundo' Q mestre Auré-

.

<, Ó. "Correio. do Povo", inauguração- da R.ádio. - Jovens' da cidade re�i- feira, 'na hore da limpeza/'
,

lia; de 1986� _. .. .

participou do .nascimen- - com � �preti_xo�,iYP-9,- 'e: am-se em tomo da Rác::f.lO, ,alg�ém. tira. o relôgío e

"De' qualquerlDimá" é toda-Rádio J�raglJ:;i. Em: os q.�retoFeS�E:lrn�r Stsn-
'

COmo, locutores, comen- esquecede rf'{olocar' ()

fo�te-' motive- para- assí- 10 de agosto de 1947.. ge.,e Homero Camargo de .' terístas esportivos e ra- "speaker"
..

"t.�t;nünad�'�
maUlT' e festejar e . cum- Werner Stang� �,HQme- Olíveíra- organ,iiavam. um diono�elás, elJltre outros música, ;ôa ':prtf dentro.
It>rfinento dê "oito' lustros ,ro Camargo de Oliveirà.>; e�p'lênd'ido' - -

__ programa, . Antönte, (Ico] Zímmer-' da cabine,,'p.:g� -o míero-
'

de!:,,:\iida.- ;: toda cleäiéädn sócios da Rádio Jaraguá tanto, o ato tnaugural, na: mann, Senísa
_
Mafra. E-. fone. a''-v-al' etar' a hera

ii J-�rä.guá do Sul
;

e 'fe- Ltda.. comunícavam ao parte da manhã coma as d�th Silva, Ruth Braun, certa. Não,"�ºcÖn1ia, Ö re-' ;'.

�oridezas, onde rri-Hhat.es ho le "mais antigo" Ó Ie-
.

írredíações à noíte, nos RI:tta MalIere• José Cláu- Iógío, e' se' sát "com. 'a �se�
'.,

4e 'radio ouvüües ;"acom- g'i�tro da rádio. '.

"

s,àlões do' Clube. Atléti.. dia Giostr�, S�uza �i- guinte frase·'�', ;eS-pàntô. ;:

panham·fielmente.os,va--_ .·Em 11 de,':i.aneirQ;�;,qe:',�ÇR,,_Ba,'el?��9:i,;;ti:veram a randa, Jose Ca&tilho Pm-'. ouvida pot todos: _t( p;' ",

, fià.dos programai de uti- 1948, o sr. Celso 'Kuss,: assistência . das autorIda- to, Senizia Mafr_a Pinto, merda, quem Uralt o:: re�
lid�ä,�"i?úbl:ica,- tnformät1:-: representante ,da ,Rádio des e o éü.úlparécimen- 'Olíyia Wunderlich, Arle- logio da paredé? 1' .... Na-

· V02, 'reportagenS e, entre-' J�raguá, em çompanhié!- t? simpático dOelenco, �r- : te Müller, Eugênio Viç- qúelé data; ele' nio,i)deu
lerii11iento,' a> ,.sentinela' do.'d);�, Príamo do 'Ama- "tlhsco da. PRB-2, , R-adlO tor Schmöckel, otto Mey, as doze b�cI!ét,laQaJ:" do
fadiofô�i<:a do vale sem- ral e Silva, comuniéavam Clube Paranaense, de Ademar da Silva, Neide, meiö dia. ,-_$YiawJ>ém; J

pr� prqnta � entrar ;' em. pessoahnente o furiciona� Curi.�iba. ..

.

.

Helena e Aldo Práda, ,E- deixou., de irradiar,· ,.os

, açao' quando uin fatö no- riiento da' esta,ção:, . em FOI
.

o malür. acontecl- v1nira. e· Cloti'lde San'" programas de gentile-'
YO"�stã'prestes a ,aeon-. fase 'experi�entà.l, u'rn ao, mentöda,ép'�ca, () mais 'sao, MIlton Ad;blar Stan- zas para as fãiócas. ,Oe-
tec�r.' ",.' .'

.

" �a.relho moder!lQ' J�ê1 'comeIl,t�do �� todas as ge e We�rßtãnge com. pOis_- 'a est:àc;;ão: "deixava""São" Os dias de hoje, �ynhgton & Cia., funcio- ro�as' s�clals, a venda' a '�ho'ra alemã" e EVS de funcionar... ··
.

flUin revesameritö
.

coris- nando em ondas IOn,gas, de aparelhos receptores, com jl "cr,ônica da sema� A Rádio Jaraguá
-

tem

tante �'. de' pessoas 'que. 1.510 quilociclos, ,i98.ó:,:,<'para Guvir os l()cutores na", aos do�íngps, 12lro� Como diretQres Aryber�6
prestam os seus serviçOs, metros, antenà instalada Cicero, Motta, Arruda ras, o Dadl com o pro- Leo Bartuscheck e Mar·

�orihecidas ße todos 1),elo no morro do. Br&1}ns; mó- ' Neto, Antonio '. Per�ira" grama ,sertaIlejo -e por cos Dal Prá. Outros dire-
, çontató . d�áJ'io Com '.� a

.

po-,' dulos mont�dos ao lado· da radiofonia paulista., ai afóra... '

. tores também particip 't-

p�la:ção local é. regiónaL, da rádio, no
.'.

dizer df. Lembramos ao correr 'do Ao ensejo dos 40 anos ram eIn diversos períodos
llessoas, aizíamOs" óc:ú-;·Milton Adolar Stan,ge, e . pensamento' d.e progra- da Rádio Jaraguã,

. vale que nos éscapam a' lem�
·

,padas 'e
.

preocupadas no que. fQ� Jransportag,a até madores e loéutores do lembrar. um capítulo pi� '. braIlça.
gereUeiamento cOmerei- a,quele Mcal, ,u,In, aconte- naipe de Walter Franco. "J()r�sco, acontecido: .,

a: Assim, mesmo nos é

al� nas pl'ogFanl'açÕes
'

a
' cÍJ.nento qu'e fez uma mul- de Augusto SylviO pro-. Rádio Jara�uá, U!Il certo grata a passageIl). dOs 40

sonoplastia e à locução' tidão sair pra rúa,- para döbl e .0 Capitã'o Ferdi- t:mp.o, re�bia in��r�e:::,. '�l'l.Os;, da �R�dio ,):arÇliuá,
d� �comerciais,' de' .liok. ver passar aquele 'tínons,�

. na�do ,�lske"e�tre.�utr�s: renclas- em.:_suéI&. ",traps- â. qUäl'Saudã)riös:, 'efusi-

C10�O� e os intiormes ';es-- tro" descomunal. ..: o. P-9 (Pr<:>dohl Ja fale rp'issões, o que foi Ionga- vamente, aos', "seus pro�
pottivos. B a presteza' e

.

A p�iniefro de fe\Terel�
.

cldo)., .' ...
' !TI�nte. procur.ado" sem prietários, diretores, ge-

'& 'ex.:atid�o de tudo que 1;0 a Rádio 1araguá éomil" Como a t�IeV1são aInda ex�to. ym dia se d�co- rentes e todo o corpo de,
o

_ �parelho ou cönjun'{o. ilicavá o' término da ta- era um son�o. e o� apa-. b,JlU que. na Campinhà,' !�ncionár�()S, que a en

de:-r.'àpafelhos emitehi e se expe�iméntal EI deixa- .rglhps de radlO na.o �l- lJ.m la,vradot, montara u...
·

grandece,r,ªIJl até hojß'
· recebem tle sinaIs raöo' va de irradiar' durante' A:;\lnçavam . grandes dls- ma pequena estação, FeUcida,des' a todßs!

',f��!CdS". .

:.:. ."\; ,

.

alguns dias pará 'ret6ques tâncias, nascerq,m Os pro-
-

que fazia muito �UC��S0. Eugênio VIctOr Schmöckel' ]'

!;u.':::-�:�'� BR:'A';":siL' ��.-:;>,;'xO· �RO·'M:Ill.ITER·O OO.E NÃÔ'��I REAUZAR, 'A�,R",', 1111'.," ,'.XPosrrORES
-
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Gente;:::& Informações " tr:;,dje;",��h30�n�c!:;.
a Xi 'Noite<'do Pra'W 'TI-'" .

. Coelho / Rosana Costa; '-;pico' I-tàl�a:áo� d;ra ·'1-9 de -ç�_ ..I.....'.....�;_."
16h15 - Renato RUIllPh/,agosto; ;:no Baependr. A ventus. com o Conjunto do C��M JY.f-etet' 88/ eM �- - �. ��,. Ma..., ....músíea Será"da Banda S.. Aquaríus Band,

' ..

89. Sígmar substlart
:

a cíonal empresa Marcat- TomazellilZenaide Bison!A. (Londrrna) e '�ntre Os LIBERAIS'_' O Cen�IC> :> Carlos Moacir Chiodlni, to.
e João Martd�y/prêmios .que -irãer ''â S0'!'-:0 de Profissionais Liberais .

o Kíko. Aos reteracna- <P1.tES11GI.f.\llOS _,. Os Ana Lúcia 'b.iJrert; '!isteío ;constäm' duas via" dte Jaraguá dô SU'l (advo- anos q\re '-aSsumem uma \"áriss ahows levados il lah
.

� -Márcio 'ButttiJae;·gei\$ eéreas :' a :,�U�'1OS gados, en-genheiro.sfarqul- � ótima. 26tão, deseja- efeito -pela Fundação Cul- víts/Joana :Alves PeJlII'Iia. �
Aires', 'çénjU:áto dê :'eg,- tetos, médicos e odontó- :� mos. -

_.
tufaI, para marcar os � 12 Na Barra, às 17h __ ;,

t()facilO� ,Mal'li1e�':.����ll}.�a
.

_ logos], marcou para'6 de � EM: SCHR�)� - anos. de Jaraguä, defron- lio Ceêh/Jrací H.... ·fde -êertaL
.
gFaJ:ßa, ..T r-ap'P:. 'agosto, ne Armaíwee. 0._;' �Oillunlda�e.São \� ende- te·l).. EstaÇão Ferroviária, meier,' 1'1�O � JiiJaIi�:'pem6:�ê>

.

no;,ltàcjar�:":, _-:,:E't·· primeiro encontro de in- ��; h�o, ae S�rgea�,
.

�0n- foram prestígladíssímos, Ba,rbosafSílvfã�' .equa�kb;':'de-''R'dSi -Dai'l\!s i· "': tegração- -Haverá . com- .� vídando ..pe_r-fl.;a 5�. Fes' correspondendo-es expec- às 18h - Osní- Spézia!�RllÄN�f.lRAINHA:�i; petições 'esportIvas '€ <�w· c ta d'OS �tofistas"e�'�oto� tatívas. O que é nn,.i.1;o Rozal] Drae!'lter. '� 19re-·Fol�ifuêêSS6'- ii)·jant.é\r, da:ri�
.

d.neio dia contráterníze- " ciclistas, J.leS't�. sàba"ào po.$itivo.
./

. ja' Invangél1ca .

- 'Oscarçante, e, o baile da ·r..ai"" cão com 'almO'ço-C'hnljras- : e domíngo (3� e.31), com
: DA APAiE .:._ Para o H'ar�s/:Sojange .de $QÚza.nh�';aos 'esttldéfrites', '·dê co.

,... ...� uma ótima 'pto�ranraçäo,_ dia .27 de �gosto, no en- Claúsír da Silva/Miltla'Baepen�Il:;" 'Esté{ �'àconte- DESTAQ1:1E' _:; - Itma :" churrasco, galeto, strudel cerramento da Semana Sacht e Roberson Wdff/cidôuSiWdo ii. Beite, ele." Marquardt, conhecida mo- -� e no domingo, após a mís- do Éxcepcíonal, a APAE Elísabeth Eichstaedt. ,�_',geu;Aariana 'Vlêira' {{'Ab... <,
delo }araguaense, foi a':, sa das Iüh. o famo.so ar- de Jaragu� do Sul vai Iícídades aos 'noívosl.,'

"

don:;nâtistitf/'la·� prjne�-·· representante. dó Estado '

.. � r�z carreteiro, já tradi- promover feijoada, no LEILÃO
sa

.

é 'simpati��: ,�17ssa�- :de Santa Ca�a�tnn _

na ',�' cíonal do �qg_ar. .
Juventus , Os cartões já U.ua dos grandes acon-;dra �?LRb�l'tijl'''Pl_adl ..(S. etapa de Curitiba aa m-

.' CO�çÃO ..... A começi4ß ,a' serem vendi- tecimentos -de i!gõsto, .���:"'�� LuiS)·'e c 'a '2à'. princesa .

lus Löóking, onde tum:- Metàlurgica Trapp Uda. dos, eto custo uni�ário . de ,:rá o 5:1i! Leílão de Art:eS
' �

Roseane Lúcia Panin'i- priu destacada
-'

p�rfl)r7 _.vai realiZar. nos 'dlas 1.9 Cz� -500;00.-
.

\
.

àe Jaraguã ào -Sul, mar-C::(Divina ProvidênciaJ', Pa- DÁance. COm J.esen:ipe-
.

'e 2 'de agost�, a 2a. Con�
.

CA� .-C�RA.l _.. -A /'

caao -pm 'O'�ttajara, com.

,rabén�.,. ;). u.�,
\ ..

, ;, �;';f;ho "intntb 'bóhl�trd� :'pfl�- Trapp-Convenção Nacio- Sed� RecreatIva �ansol _

acervos das Qalérias�ISS,3iARAßtJA - :A.-::.:9�drelas. e talento, a "Se- nal Trapp. que r�unirá sera o. l�cald� reahz.ação .L�caux e Açu-Açu, qU1,l
,

tél 5' ,de:.ag-osto, na . Se:7 '-ca' . t�fil tWiai;; ca.frei'fa Os seus �sentantes, da. elImlnatóna, ,r-eg.wnal cti'tecarão mais de cem

iafia,
;de' ;r�tismQ(;:�brrríiãÍÍ1e' pelª"-'tl�p-r�,� •

, â�sâe. (l' Am�zon�s ao 'do. 1';9�i Ue -Can� dbl'as à. disposição <Ie888)", ': est@.o· - abcl1as �: ;. ROTAiU\.eTJ _'" ��SStl:- RIO' Grande do Sul. A Coral Ca.tannense. Se:rtí colecionador:es e admi'1 rições 'a0��iss jara-" me às '20h des�f,' 'sábado '. finalidade principal é a dias. '�9 e_;QO de a�.osto, radores. A promeção é.8&...·;· Q..�l[Cll1;:'SO acon:: . 'na recre'atiVa :CÍà 'l\1arisol, de aperfeiçóar'a sua e- Partlclparao -Os GOfCUS da da - Ação Social ode Jac,a-.t��rã "DO �ia '::'12, ·nö·' ,Gi�: "a Ptesi�R�ia' .
do Rota� quipe -de vendas.' infor-·· região Norte do Es�a- guá do Sul, que paftici-n'sro Artu'I'M\!lller e p@s- .

Taçt êhrb .tie 'Jêrt"aguá �äo ma Renato Trapp'. do.
_ pará cqm. parte da .r�dél_t�ria�ß.te: ,há'M��á b�i-

.

Su1;' Sfg_�r.�U�1:er,;ju'Í1� GREMA·...;.. O 'Grêmio LOUCADEMIA.,....., Para do leilão.IEt .'�com.'"a.1ilartl.qpaçao /)'to'com-'os âettraH� 'pares Métreatt-o, pro'gra�nou pa-, qUem gosta de boas gar- -..,----.--------

d s
" �;;cándid:at�, no ,J:u� , ': .;:;:. ,,::." . ra q de, agosto,- 'feiJoa- gâlhadas, o (:ine :rara- A PatUdo

I ,.,'�'. ',.,., .i· ,
'
.. :.� c;. �<,é ..

·

da 'em sua 'recreativa, a- guá exibe de sábado (ho- ,
Referente aOs shoW.i:

,I ""J6"fu, relógios; :�p�ls:e1ras� � �éts,· ';àflan$ts; � berta, a :Cz$ '350,00 o je) à quiIita�feira, no ho- acontecidos no último
; PJ'.�arla, ârUg08 e� óUro e -tUdo. 0,- �cíis 'para cartä'o. E para '15!autu- rário das 20h, "Loucade' final-de�seman�, é bom
, .' , . .. bro, 'O. Baíle do Chapéu, . mia, de Polícia 5 .:...... Mis- lel1lbrar qUe �em um

o.I p��ent� ,:.. ""'.
.

- ': - '.

que marcará es �'@5
-

anos säe, 1\?kami $B�' .
velho ditado que diZ:

! ,.,ReloIOana '. 'Iveâida ��s� l:!�n�ve�i��� .

! Marecbaí Deodoro 443 .� Getiil10 VMgas na 9 O" _. �.C' •_
..

i1.�
'.

devido a mera ,poli. •!
-
.'. ,. '. "·r;...,. .

. OhO' .FI 1"1 "ta . -. ._ ticqgem. ó lQcutor .lo· ,
..

..

Cl tA. � 'wu. \, ,,�",.' c.al ,� um . prQgrama

'Mamãe ' Co.',T.··.,u.,.·'ia é�=C�::h�:-.::�:� !���:::a�:::.ên��,.
,� ,." .

.

.. "J .

- espeCtai' para .0 S�Q bom ,gosle. .' -gel, ,além.ele cortar
,

'; �<.J5eas filhos merecem ;uma 'loja sq _para· eles. Na Ma-rechat'-Deodoro, 819 _ Jara�uá.dÓ Sul _-SC. '0. show de uma Banda
.

Loja Mamle Coruja o entelo de ,seu ,reltlnb!l e
aqUi da cidade, que

...,'.pr.IDcestnha. Enxovais. para bebé. 7toupas Jn� " \

pOr sinal vem se . a-
rilDto-juven1s. perfume&, 'bijouterial, ·.HlVOf ::para �

.

presentando em diver'
pres�tes. - ,:," ,

.

. .',

""Q':1tinßos"O sas cidades do EstadQ
- .Rua'Bario d.o Rio BraMO 168._ ·F.Q.� '?<�� "

'. '-' !L .I' 3
'.

_

.

','
'.

. r com lllfl. bom 'púoUco,
'. ,. ainda manda este ,mes"

mo público de jovens
qUe. vieram de . Qutras
cidades e até de ou'

tr�s 'Estados para ver,

esta Banda tocar, ir

embora de· úm mo€lo
'bem 'baixo. Este mes' .

mo tipinho" Velfl. s,e
aproveitand0 atraves.,

1

'. do· rádio,
..

para fa!ar :
mal desta Banda, aCo· .

bertànde-sé atrav�s de .

telefonemas 'que, -diz
ter .recebido.. Talvez
ésteja seIid� mandado
ou até mesmo . pa,g�,
pois é o tipo de pes'
soa qUe não tem per
sonal�dade própria, ou

até mesmo .seja dor:d�;.
- ..co1olT.e1o. .�

..�' :.

, ,so é coisa· qUe ele nao: -

�íIaZ'�:
'.

_,

.

F« Clube Contra ord�

� Uf;'- ·.-::',âll_r.� GerOlan�/. :Blhrnr
;.t.:. ......-,:. �:. �'\ ,-.-j '.�;_', 1_�" :... : -.:-

....-.:.._
.,:.-

CRO-244G
�;.:...-·b;�": 1 ....· :-}:; '_ : -;� � .. ::-.'" :."

�af:. iCe!:'.· .Procópio· GO'!lles .cl'€ Ollvetr�.. 184

. �. t

_ ,_,�, _:.: • _
, • f�-r.

-,: .. : f�Jle, j,2-02G9 '- JaFaguá cio Su�

:i,'f: JÓIAS'� R'ELÖGIÖS ......:'PRESfNtES·.
�( -(" •• o

-"
•. _ ',-

; �'..
..,

J 2� 'PE�A
,

'DA MALBA

.

;<\ vefiida ·Getúlio Var:2a�, �7 ,Jaraguá do Su I

. 'ESCRI'l'éRIO ,OE A.DVOCACIA
. ,PEREIRA Ot.JVEIRA. .

.

ConsultaS, Pa,receres' e ÀÇõe3 Bohre.:
. Iffi{entátios � .:separa:;:ões .

DiYór.ciQ
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feira da Malha '

','
.

iEntra o na rê�a final a qU,a�ific'ação eleitoral 'visando .

o pleito de novembro. O Cartório Eleitoral da- lta.,
Zona, junto ao Fórum' de Jaraguä do . Sul, Iuncronará
neste sábado, dia 30, 'assim como no dia '6 de agosto,
último prazo pai-à o ahstemento ou trensíerêncía de

títulos. No píantão do 'último final-de-semana, o mo-

o vímento foi intenso, 'segundo Luciano Rodrigues de

Oliveira, chefe -dö<Cartõrio Eleitoral,:.. príncípalménte
. para- transferência de eleitores originários do Paraná.
EJtistem também-no Fórum, milhares de titulas para se

rem retirados, sxpedides 'pelo TRE.
I Luciano apela aes eleitores para que não deixem

providenciar os document@s nos últimos días, evi�a�
do, ssim filas e contratempos. De outra parte, Q JUlZ

e)eitor�l: Dr.' Irrneu Bisnehi, com base na legislação
,pertinente, fixou em ,p () número de- cadeiras para
Jaraguá do Sul, para' a: próxima legislatura, e 9 pera

Cbrupá.
'

Irlãs . de·· S. Jari. de tuäry comelltral iubiIeÍ

- ).' q�ein r�(lhe�'5%' da
renda bruta de�tii.lada às
suas ações ftiantrópíces
- e com o, apoio da Pre
Ieiture, a Feira deste a-

-

no, encerreda seg'l:lnda-'
feira, dia .. 25, superou as

expectativas, tanto. em

faturamento como ein
público.

be uma idéia lançàd'à
há três anos pela Seére
.taría -de Educação, Cul

turá. Esporte e Turismo,
a Feira da Malha de .Ia

raguá do Sul já é, uma

das principais atrações
do calendário de even
tos do'município. Pro-.
movida pelo Rotary Club '

Cllara não aU'lenta'cadeiras em 89

ICCirupá �iv:eu um., dja
,

.

dös mais ,hrnhant.es,
qjlando domingo último,
fOram prestadas homena

gens à várias relig�osas
da Congregação das. Ir

mãs -de São José de

Chambéry, pela 'passa
gem dos 50' ,e 25 anos de
vida religiosa, respectiva
nlente. Na ocasião, Ir
'ma Maria Stela Moretti

.

(Êlídia), Irmã Martha Ma
dalena Rubin;:' Irmã Ed-.
me Jaco:m, Irmã: Ursolina
Morett(

'.

(Hilda) e lnllã
Yoko Dudo, completaraxn

. BOdas de Ouro . e Prata
d� vida

. religiosa.'
As cerimônias aconte

ceram na 19reja Matriz
$0 José., dê, Corupá, du
Filnte missa celebrada pe
lo Padlre Antonio Möre1-

ti SCJ d� Corupä 'e primo
das lrmãs. 1\1oretti.

'

O

Coral Católico e E'van

géli,co de Corupá,
.

numa

união ecum{\nica que ca,

tivou a todos,. ex�cu�)l1

os câilticos' sa{;ros ,COlLl

raro brilhantisrno., Ao

linal das cerimônias reli

giosas e Santa ' Missa,
em nome da lamílía Ru

bini, saudou à 'Irmã Mar- .

tha Madalena Rubini, o

seu sobrinho Irineu José

Rubini e saudando a Ir-
; In� Maria Stela Moretti"
f�lou a senhora Irma De

mathé Trentini. A Irmã

Martha agrad,!eceu' em'

nOhle das homenàgea
das.
No Salão Paroquial fai

- tferecido almoço a con

v'cládos,.c pàrentes, homé-
'

. -De;: iÍéordQ"-Com ,,(; .

toar
. denador 'Luiz 'José Nico
IOdelli,' calctua�se que
'entre 75 mil e 80-mil pes
'SÕã;S tenham passaClo' .pe
lo 'Portal dê Jaragúâ du-
rante os onze dias da
Feira da Malha, propor
clonando um taturemen-
to bruto de Cz$ r

56.068.043,00 ou seja. :u
ma média . diária de CZ$
5.024.955,00. A estima-
tiva era de um' fatura"
ment-, de Cz$ 30 'milhões,
calculado sobre Os Ci$'
10 milhões do ano> pas-
sano.

'

Um total de 36 empre
sas participaram e "a cam
peã de vendas foi, nova

mente..: a Dalcelís . As
empresas qUe maís tatu
rarem,

.

pela ordem, fo-
ram: 'Dakelis Cz$ .

10.208.328,00; San Remo
Cz$ 4.623.790,00; D'Ar
pe Cz$ 4.552.910,00;
Crismar Cz$ 2.744.877,00;
Laudder Cz$ 2,592.400,00;
Josítex C�$ 2.583.393,00;,

nageadas e religiosos, no
total de 130 pessoas. Du
rante o ágape novas ho-,

menagens ,foram presta-
_
das às Irmãs jubilare"',
falando em nome da fa.
mília Mctetti, o pro'fes
sbr P.aulo Moretti. Ao
final do encontro, as des

pedidas bastante sentidas
dos farriiliaJ!es, quando
as homenãg�adas retor
naram . os seus respecti
vos colégios ..
Louve-se o trabalho dos

familiares das religiosas,
que na pesSoa de Ermínio
Moretti, comandöu' os

trabalhos para' que, Os

festejos fossem reälmen
te marcantes na vJda re

ligiosa da progressista
Corupá.. (,Por: Waldir
Oc'avio' Rul)ini}.

Cariaàoso---Cz$_;. •• ; •
, •• �-.

-

2.317.6a5XJ(l; Fnlêt, (Cz$
1.916:102;00;' .;Monita css
L652.10.1.0(1"'e \fuSi 'ei$'
1 .'6'3'1 • mOO � As '''empre
sas de menor faturamen
to foram' V'érso' 'Livre
com-'340.'931';00, Aitama
Cz$ 18"1.sn ,00 '"e Cho
colete Caseiro com Cz$
t 19 .800;00.
A 'âm.plitude - da f1:!rrà

.� - -- .....

estai a exigir.' ä. juft�.tJ�it'A'
esfôrços em' busca' de 'Um
espaço prôprlo 'pera '6

MütliciPlo' realizar '�'
suas feiras e 'exposiçttes.
empreendímento- que- ne
cessitará da participaçãO
do poder .públíco, .

da 'ini
ciativa Ptiv�a, cfubes.
entidades e das ' 'd�iriai's
classes conse,Wa(1öTa-S' de
Jaraguä, do S\fL

-- � olha 'no que deu. PDS ,e 'PFL aC'àbaTàm cri
certando os ponteiros, .saíndo candidatos, fiada maia
nada menos do que Victor Bauer, que -tentarä O' seu
terceiro mandato como prefeito, 'com Altevír 'Fóga-

, ca a vice, 'Em .polítíca até o ímpossível acontece, A
convenção conjunta �eve acontecer no dia 7, maS' .

ainda tem g�nte apostando que não Passa -de "\ttn 'ble�
fe de ex-preíeíto Bauer.

.
. .

,
� '-

-
' Mas a velha raposa política já ve� proVi

dencísndo a documentaçãj, e seg�dö soube-se. tem
trunfos na manga do colete de arrepiar cabelo de'
tartaruga. Sem dúvidas, a .polítíca vai esquentar. Pois'
Bauer não é de dar tiro no escuro e -jamaís perdeu -

uma eleição; .Deve ter muita certeza de sucesso se
não não íría aeeíter, quando tudo parecia ter '�idö
para as cucuías. _

'

--. O PT saiu na frente, realizou a sua Conven- .
.

'ç.ão, escolhendo seis candidatos a vereädor,' ele":
menteMannes ;'a, ·prefeitO. e Ahnida' Dalmonico . a 'Vi"'"

o

ce. Há três mes�s havíamol;! antecipado .que Almida
seria um dos nOmes cotados a vice-prefeita .� . ;f-o�·.
confirmado. Ela vem engrossar Q 'time ,feminino, pOls
tem-se informações de que o PMDB, PFL e PDS irão.
lançar candidata& a vereadora.

. '.

- O Partido Liberal ,1narcou para o dia 7, em
.'

sua sede, na rua João Planinscheck 116, a Conven
ção . Municipal. Para prefeito concorrerá o ex-jorná
lista e radi.áUsta Osmar �Martins e seu Vice será
Jorge de Souza. Àmbos trabalham na Weg.� A vere·'

ança, cerCa: de quinze candidatos dever.ã4 -set lança-'
dos que levarão a proposta liberal à)mo uma nava op·
çã� para o eleitorado. local.'

,.

- Já o pMDB marcoú para o dia 6, a Conven�,
.

ção :para :hoßi�ogaçi:0 de Ivo Konell como candida-
ta .a· �ito oe Adernar ,Duwe a vice. Além dest�.
os candidatos a �tntnça, dentre os' qu��s três mu�
lheres: 'Rõsemei'te 'Wasél', !Janete Planinscheck Ga'rcia
e Marilzé",.Dombusch ·Marquardt. O partido, está
definiildo lOS' detáfhes' Jinais da Ccinvençã9, que terá_
lugaT 'na" :Sl1it. 'sede, 41,a' '.Jfa:rechal. ,

'

_; 'PDS 'e' PFL iazem Convençã'o neste domingô
em Cortrpá, no Salão Atiradores. O companheiro de
chapa de Ernesro f/élipe Slunk, que já está em ple
na campanha, "Será o eIIlPl1esário José Norberto Mül-,

"

ter, preSidente· 'db 'PuS. Zeca Müller vinha pi:epao
rando ,a .sua t:ânItidatura a vereador, mas acabou a�
ceitando a vice. A dupla é considerada imbatível
nas eleições -qu-e se. avizinham.

.

..

- O ma.·PJ:)S ôe Massaranduba ratifiGau em

pré-cCF.Jnvetiçãà, Dávio Leu e Raimund Zimdars como

candRfaitos. �rito Ó PMDB deve conçorrer CO;,i), ', ..

'R'oU Reirike a.'\pl�feito. Em Guaramirim, (, PMDB·
PFL vai de A. C. -ZimmQi:mann, e Francisco Schórk.

enquanto 'o PDS ai:nda ajusta os ponteiros para .15
de' novembro. Salim �� �__uta,' mas pode acabar
-aceitando. A Convenç�41:o dia sete.,

-
. As, ,eleU;:-Ge& __

,. :- "hãO' marcadas
.

cool' _.

'.

um,lfato nevo:' �-pMt\Q ,

\.'1nulheres. O pMDB
sa1 com:ti'es tânâiCläta's' �: ti adas}; 'pelo PDS de"
veni 'sai.:r Utsula Camacho e Elisa})e1e, Mattedi e pe�
lo PR. uma mulher pretende. tamQémL, coii�qt-rer. O

, 'PT 1ôrrça lIIlIa mulher como vi.ce-pr�fêita):;',;)t>e. lern- ')

ibrar -'l'fUe á WK:a' J.t.el:eadora � de Jaragu!Í.l't,ß�ilé hoje, ;,'
t: �íOi' Yeda,..;ijé '$duza. -.! um JatQ, positivo ..� .' . -

� -,,; -
" __

.

:'"'_
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Juag�'dO ·,�\A::,_��.àna,jie 30 ile.l,lhQ· a 05' de:�gºªtº �St� �91J1 e 'O 'R Jt
r

I I (j
.

'

.

�.;�;'���-. �t��htt;�h�,Srii� . .i��: PraelalDas de Casallenlas,

., Schwartz Boss'; -

.

Faz�ni: ,1liQS �b9]e:-,'30�-• e e, ,
•.

M)UOOT ADBLlA ORUBBA 1.BHMANN, Ofiá31 do Rb-.Sr. L4-iz Ferreira Simon, NASCIMENTOS' Ptro Civil do 19 Diatrito da Comarca de Jaraguá do Sul, &_Srta. ;Má"gà�i Menslín, Sra. tado de Santa Catarina. Ikasil, faz ..bot que comparecel'801 em
Luzia Pahl. Dal Bell, Sr. Dia ,04 de julho.., cartório ,exibi,ndo oi documeDtoI exiaide» pela teí, a fim de �\.

", '.' .

-

habilitarem J)A1'a ,eu&r. OI aeaWa1el:
'

Alftedp,
.

Bonomíní, Sra. Luís Carlos,' filho' Car-
Hildeg,i;lrd< : Buerger Rae- los (Teresinha). Domín- Editaf 16.165 de 20.01.88 Edital 16.161 de 21.01.88'
der, Sr�� ):vo� .Artldo" To- gues: Jackson' Roberto,' Cello Pernandes Ramos Osmarlldo José Rosa e

melin,',Sr: :�lfredo Reeek, filho Paul., ACirlei) Ros�;' e Ivana Neli Mello Márcia Maria Alves .E para que cbegue au '

Sr. DQiBing'ös 'S .. Masson, Diego, filho. Aparecido Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro, conhec1mento,. de todos,Sra. :I<;i�lcé!-:;Row�, Sra. E- (Roseny) Dias
,. .'.

,costureiro, natural de São estampedor. natural -de mandei passar o presente<11& CQrrê�': (Jl\é), EI�ídia Dia 02. de julho ;. :José do Cerrito, neste Es- Joinville, neste E'stadO, .Edital, que será publ1càdClLemké.' "

'.
- .

,Sabrina, filha Nélson' tado, domíciliado e resí-
.

domiciliado e residente na Pela Imprensa em Cartô-..

' .

(Roselíj Pereire
.,.: .r :

.

dente na Rua 1 de setem- Rua .Joinvílle, n? 130, nes- -

.rIO, onde será aUxado QUoOta e31.<d� .Julho: Da 03 de julho bro. n? 213, filho de ,Eu-, .: ta cidade, filho de ROber- .

rante '15 'dlM.Sr. Jeremias Rózza, Sr. : .oJánaina Cristinii; filha clídes Fernendes Ramos e
Werner'�Hotst, Dr. Ai.lÍlí,�

.

I

Araken (Vera) Barros . , de Insélmína Lopes Ra- A TEIMOSIA DA 'IV-BARRI�A VERDE,
.nio ,l\{arqüardt (Jl�e), '5t." Dlä 12 de ']u1lio; _.0 mos - Ela, brasileira, sol- Há muttos meses a estação que transmite a TV I"Daroldi .. : Bona> Díomar Andersen filho .Anto= teira comerciária, natural/ Manchete à nível nacional, ao 'c:mcerramento
Luiz Zonta, Marcos ßie- nio·· (Claric�)

.

Nogueira . de Taió, nestaEstado, do- _

e dá noite, despede-se em. diversas �lín'g':l�s, .

com
wert, Janete

.

d(l1 Rocha, Dia ·13 de julho . miciliada e residente na isso querendo' conquistar maior audíência ce
José Roberto Coelho. Jéssíca Cristina,

-

·filha Rua Bolívia. n?: 99, nesta simpatia. Nosso diretor, faz meses, telefonou. do
.Irineu (Cléía] Derettl:··.· cidade, ülha de Moacir 0482 22-9814, para o Chefe do Setor e lembrou

,Dia ,19/de agosto· �.. _. Dia 15 de,julho ' Mello' e de Almírantína que estavam íncorretas as expressões GUTEN
Sr. Eugênio

.

Victor Tamíres, filha Edison. Mello - .'
- -

NACHT e GOOD EVENING e que à título de
Schmöckel Fil)1Ô, Dr. (Valmir) Todt: Thíago, _ Edital 16.166 de 20.07.88 colaboração mencionou que" em casos tais deve�,

.

Waldomíro. ·Mazureclien, filho'; Tarcísio
. (Noeli). Sllvano Stenger e Edlte ria ser G\JTE NACHT ejiOOD NIGHT. O Díre-'Sra. , Ermelina Cattoní Motta:" Tiago; _ filho ;:M:F . Straub -, tor agradeceu a colaboração, mas o filme corr .Bau�nâíln, Sr. Gilberto saél' (Liane) l'4ilbíatz' de ..

Ele, brasileiro, solteiro, .

'tinua o mesmo. Pode? E a cultura onde fica?
- Orlando ·Gonçalves. Sr. Souza;' Jefferson, fÜho lavrador, natural de Jara- Quando se usa GuTEN, a pessoa alemã se refereGilbertö Francisco' Borte-

.
-Carlos (Heloisa) 'Santos guá do Sul, domiciliado e ao entardecer, quer dizer GUTEN ABEND erUni, Rösana Aparecida' Dia 11!1e jqlhó

..

residente .em Caribaldí, q-uando ss.despede ele diz: G1,lte Nacbt ! já no .ín-ROdrigues, Sérgio' Nor- Kátia Karine.. filha :8=' . nesta distrito, filho de glês, salvo melhor juizo, o saudar do entardec.e�berto- Schroeder. em Rio demar (Angélica) '�Viéirá'; ·i Ädolpho SteIiger e de Re' é Good Evening e, quando se despede, ele dIZ.
NegrooPR. .

. André; filho.. Getvasio .gina Stenger - Ela, �br-a- GOOD NICHT. Capito? Colabq_ra" companheiro,Dia 02.··
..

,:··.d.·e'
.

agos.to (OI d ) S:. '1
.

I d I It I FI'
.

.

J .

V tá 'autoriza.

.

in ina . tuy 'o ...

-

.. ;,., ,.,:. SI elrá, sO teira, o ar, na- para nossa cu Ufa avlO
_
ose. es

_

-

Sra. � 'Marion Meister Dia 18. .de julho c '.�'. '/ tUfaI ele Jaraguá do Sul, do a enviar um exemplar dE;!ssa .nossa nova ex-Marca:�ºf.. :Sf:â"
-

,- Angela Taline "Suéllen, . filha domiciliada e residente em plicação.' Está na hora' de se respeitar os nossos
Pereira· MaiochL Sra. A-,. Ademito (IsolE';te) Krüger; Garibaldi. neste distrito.

-

turist'asl E podemos dar até curso de boa redação,dêlinc(,da ,Costa tampes- Ebertõn, filho Edgar ,(E- filha de Andreas. Straub e
' Ora pOis",pois! Allemongs rlOm está tão burra

.. trini" 01demar Klitzke,
.. voni) Sieves;· Patricia de Matilde Steindl Straub,- c0!D-o foce pensa!

�
.. Dércío "Beck.; Írma H'. Mônica� filha. ,Márcio. __:'---�"""'_--�'_";___:'_':"":""_::'...._;."':"':"";'!:"':'__-----------

Nunes� Çláudia �ari.a-,- (Marisa) Kuester ESTADO- DE SANTA CATARlNA
Henn;·,··Afonso Blank- fl-' .

'Dia 19' de. julho PRÉPEIITURA MUNICIPAL DE JARAGUA 00 SUL
lho, �a.:t,�el�. �:lena�fjlha "". J'ucin€ia,' filha IíÇlo (1-: D E C R E T O Nfl 1.108/88

_

Tar�Isl� �-. (C-ecl�la_ �araI1-. raçi)' Formigari ,:"'.
. Abre crédito suplelnentar -para. reforço do programa e v.erba� do

gom, Damela, hlha Edgar Dia.21 de julho .. �

-,
' ' SAMAE. .). _� _.

(Astrid'): Hiendlmayer
.

_ caiia
.

Fabianê .

� fHha O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO- SUL. no USO de
Dia 03,dÉHlg�S�;' .' .'"Walter (TereZinh&') Thom- .

suas atribuições e com base na Lei Municipal N9 l.151/81-. dê 01 de
SFa.' 'GladlS' So' Poff?, sem; Jona�h,an, filha Dago-' dezembrõ de 1981; "

.

-

S:. �aldem�� Bruch, Sr. bert (Seleruir)' Erdmai:ul;' D iEl C R E T k: .
.

Flde�l.S, .. , S,cfl1ochet," Sr: . :Eli.s Regina, fHba, Wilson ArL 15' � Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cz$
Almu9;:..§uDlZ, "Sr, Jose (Salete) Matcarini, Rodri- 2.800:000,00 iDo�s milhões e oitocentos mil cru�ados), para reforço �os�erm�!B}\1a:r:çhI; Sr .. AJ-. go, filho Arno . (�éJtilde) prógrat_nas e verb\3s constan,t�s do Orçamento c40 ,SAlVIAE·� SerV1ço
Hedo :.�uller, Sra· Leo- Bachmann

�- Autônorr.() lVlunicipal de _�,gua é Esgoto de Jaragua do Sul VIgente, a
ntr D.... -_:. Gr.. ett.er..j" Kênia -.e' b

' -

J • sa er:
e ,

TI
.

.

Albio;:�:jilJios ...� Le'ortardo
.

1307021 ---' 2.01 -� Mf>.NUTENÇÃO DOS SERV�ÇOS ADMINISTRA -

" (Jussa:i-�i, J�.eckeC .

'-
.

VOS .�

.

Dia 04 'de" agosto ---'. 3.1.2.0 �. Milterial ctf' Consumo , Çz$ 300.000,09
Sr .. Vitório Lazzaris, Sr. ·3.};3.2 - Outros Serviços 'e tEncargos Cz$ 300.000,00 .

Mári6 'Mär�i'1g0tü;Sr.··Hi� ,

13164472.0:5 -- OPERÀÇÃO E MANtJTENÇAO DO S1ST. DE' AGUA
lário A:lid(('S�éliíocliét Sr. 3.1.3.2 - Ontros Serviços e Encargos � - . .-.

.

Cz$, 700.000 00
\'\'iga�4:�. 'V9igt,' Src:. Ja- 13/6441 - 1.Ö2 - AMPLIAÇÃO RE'F: E REAP, DO SlsT. DE AGUA
lile.' 1".ö,gia� Âtn.Ódi·o; ,Sr. âàriodoRioBr�néo,s.'�4. 4.lj.D - Obras e Instalações · . .'., -�.-.. Cz$ 1..500.000,00
José}•.f:;':')un,cJ.s'.�s,

.

Sr�. FONE.:7� •.26Ó7,.
. TOTAL .� .. :, '- ' ; .

" Cz$ 2.800.000,00
Mariªl'vâ:·'SchWa'rtz .schio- .Art. 2.') - Os recursos para abertura deste crédito suplemen-
chet (jlféi, Paulo FeIian- .... e

tar, provém do "EXCESSO DE ARRECADAÇÃO" verificado a�é ..... ,

�o :S�:r:!�g.rqallI}, .

Dougla� i .30.06:88, conforme demonstrativo em' anexo. '

fllhó, AIrton, (Fnda), ·Sta. , Art. :35' � li'stoa Decreto entrará em'Vigor na dilta de [;ua l:u-
roski;' ',' '.' ,. �.'

blicação, rev·()g�n.das as disposições �m contrário.
,
Ola O�'i;d�;,a.g()�to, _.

-

. I
.1araguá do SuL 15 de julho de 19M. �l,

"Sr. �i'ya.ícto-�Ll,il�.p.é�ry" DURVAL' VASEL .

Sr. Alyal:o', �tirighep, Sra.. - Prefeito Municipal
. i�,"·

Joan�ce, Necke!'. 'Sra O,' Seçrp.t;irio de Administração e Finançasl'indin�' Lyra Garcia (Gllà- ]VO KONELL
raL(J.it:�m), Sr!3-_: Cgtarina ' ,

to Rosa e de Maria Dias -,
Ela, brasileira, . solteira, '

.costureíre, .natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Campo
Alegre, n? :)'40, .nesta ci-

.

dade filha de Valdemíro
Alves e de ,Maria Borba
Alves _;_

II
I,

." I,
I,

l ú C i:' 0-'

, .
.

.. .

- � r .-�
.',

®.
:,,'�'

.

" '; "

,

., ....
,.

;'.��� t. ��

,

Respeite. a' 'slnal1Zélçlo. do "
transito. SomoS todos' res�o_vels pela tePl'aaça.

: .; . ...... ... �

. Kill frente. ,. ao forum - �é: 72 - 058G

Av.'
.

GMálto. . yllr�, 26 -:- 'p.e: 72 - 1281_
e tu.to. a Aut•

dI
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'.P' ho.allga candidaturas e li .lIIscute • seu plana de .VenlI

, ,

o' partido dos Traba
lhadores de Jaraguá do,

Sul, em Convenção Mu·

nícípal realizada, domín
go, dia 24, homologou es

cahdidatos a prefeito, ví

ce e vereadores. Ö
_
sin°

dicalista e advogado Cle

mente Mannes foi esco

lhido para ser o candida- -

to a prefeito, enquanto
a professora Almi?a Da\
moníco concorrera a ví

cé-prefeíta e seis nomes

disputprão a vereança:
,A.ntonio Odorizzi Neto.
Jair Mussínafo, João"
D'Ävila, João da Cruz,

raI!tjndo- a'_pop:ulaç'ão, ' O
direito de influir na apli
caçãe de recursos muni
cipais.' O PT, segundo o

presidente Luiz Hirschen,
além de uma atenção .vol
tada a habitação,' trans
porte coletivo, educáção,
saúde, água, e

'

saneamen
to, meio-ambiente, agri
cultura 'e abastecimento,
esportes, cultura, turis
mo e Jazer, _segurança _

públíea, orçamento e ad
ministração, centrará, .lu
tas centra a Nova Repú· ,

blica e Sarney, suspen
são da dívida externa,

Luiz ,Hirschen, e -Riolan-
do Petry ,

.....,

O PT se considera - o

u�ico, pàr�Ú:lP: capaz ", de
apresentar um' plano .de
governo que atenda 'aos

Interesses maiores "da
população, onde ela terá
partícipação efetiva nas

decisões' através dé con

selhos populares, qus de
finirão a execução. da

,'política municipal em tOJ
cios os aspectos.
A admínístração do pT

terá comê> uma das' me

'tas, tornar públicos os

gastos da Prefeitura, ga-

-

,Mensagel Democrática,aoEleitorado Jaragua,ense (5)
Para concluir a apresentação dos eficiência do setor, para a-urgente ne

seus princípios, o PARTIDO DE!'40- cessidade de desconcentração do par
CRATICO SOCIAL - Diretôrio Mu- que [ndustrial; seu ajustamento -às

nícípal de Jaraguã do Sul, submete ao restrições energéticas, o' fortaleci
eleitor' jaraguaense os principais ob- mento do mercado interno e a ínten

jetívos que a entidade persegue -no sífícação do esforço de 'exploração
"Campo Econômico" e que se 'resu- de produtos. índustrialízados, com

mem em: �a - promover uma polítí- espeoíal atenção para bens dê capi
ca d,e desenvolvimento economlCO" tal; 1,,- melhorar a produtividade in
que tenha preocupação principal com . dustrial como ímperatív., \ da susten-

,cl geração de empregos, a busca da
.

tação do processo acelerado:' de
�

in

eqüidade '. econômíca. e a realização dustnalízecão e ao mesmo tempo am

da justiça social) b .:_ dar tratamen- pliar�' produção ,de insumos básí
to prlvtlegiado à pequena e média cos..' m - preocupar-se constante
empresa' agropecuária, índustríal ou rpente com a padronização dos pro
de serviços, nas politicas íínanceíras. dutos; n - estabelecer uma política
fiscal. creditícia 'e de aprímoramento de. desenvolvimento regional -Iigada
de recursos humanos; c - limitar a à política de' dístríbuíção -de renda

participação da empresa estatal
'

so- entre as pessoas, classes .e esferas de
" mente aos' segmentos de produção de poder que, clara e objetivamente, de

I bens. públicos e daqueles que envol- fina o papel de .cada região no - con
,

vam a. segurança. nacional: d - es-r texto do desenvolvimento nacional,; �
tabelécer correta política de distri- -, de:rnocratizar . o consumê> e estabe

buição da renda ,e do emprego� con- ',lecer .mecanismos de prote:ção ._ ao

sagradora do, princípio da justiça so- consumidor, estepdendo-se a prote-ção
cia�� e - ,expandir a economia na-, aos Pequenos inventidores e às mino·
éional· atravé,s, -do ,desenvolvimento rias acionárias, ãtravés de l�glslação
rural, d<,> aproveitamento' inténsivo e ação do governo qu� previnam
de fOQtes energéticas' alternativas" da, , quanto a movimentos êspeculativos de,�
exploração das poteIicialiclßdes do preços, má qualidade de produtos,'
-mercadlO internacional e dO desenvol- tmp.ósição de selvagens esquemas -de
vimento do setor industrial, orienta- crédito e' manipulação do me'rcado de
do pa,ra o fortaleCimento dó merca- bens de uso e consumo fundamentais
'.do interno; f � desenvolver o setot às necessidade�' humanas; 'p - esta

�gropecuállo, principalmente atraViés beleéer uma polítiCa de aproveita
�a adequada política· de crédito e as- mento de l1'ec'\].rsos do mar,. inclüsive
sistfncia técnica, estimulan-do·se

'

o -com especial apoio' à pesca artesa

cOoperaUvisrl.lo como forma de pro- nal, Objetivando a prot�çãoJsocial'-dos
'

.

. teger a,
'

pequena e luédià empresas -trabalhadores do mar;· e ,q,...,,- ins�i-'
'

lurais; g - considerar como vital tuir. vinculada Cà política de emprego
para a organizaçeo da produção .do e distribuição de, renda: uma política
setor uma política agrária,

.

que :so-' de reintegração de populares margi
lucione Os problemas -da ,terra e' as-, nalizadas, protegendo Os grupos des

�jm contribua na possibilidade do' a- utuídos de condições satisfatórias de.
tesso dos trabalhadores do campo à vida, como migrant�s, favelé!.dos e in-

te,rrá; h � conduzir a, política eher� dios.
.

'

�etica de, modo a atingir, o mais ra-.' Fíêl ao cumpnmento dos seus

pidamente possível, a auto"suficiência princípios e leal ao compromi�so c.olTl-_
hacional. cOm auton.omia tecnológica; o povo, o PARTIDO DEMOCRATICO
i _' foitalecer as atividades, não, à SOCIAL apresenta-se ao eleitor ja·
nlvel interno mas particularmente raguaense neste ano ,eleitoral com u

externo, em face das amplas possibi- ma mensagem- de .seriedél.de,., com pro·
lidades abertas pelo mercado interna- postas delinidas e ,com concorrentes

-

cion,al, promovendo alterações fun- de alta qualificáç�o"q:ue, sem dúvida.

dam�ntais das políticas fiscal, fi:riàn" "sabérão' honrar, e dignificar os caro.

ceira, cambial e monetária;' j -;- di;ri· -gos que 'Vierem a: ocupar em razãÓ"
gir a política industrial. apoiada em das eleições de 15 de n�vembro, 'À

, ,�nstituições
.

e ins.tru.'1lentos d(e COO" , ,

:J)eração adequados a� crescimento e �""_çomlssão Executiva
-----

-

'

reforma agrária e oposí
ção aus poderes 'munid
pais sustentáculos da bur-
'guesiâ.'

"
r

devendo .Jáíme A_m
ser homologado candi
dato a prefeito, Em Co
rupá. onde somenta con
correrão candidatos a ve-

-.

reador, a convenção .se

rá no dia 6.
Em, Guaramírirn, o pT

fará convenção no dia 7,

PM Corupá constrói ponte' e estrada,
A um custo estimado em Cz$ 6 milhões, a 11:e

íeítura de Corupá está construindo uma ponte sobre
.O rio Izabel, com 25 metrcs de vão, em concreto
armado, ligando a Estrada Izabel à Estrada Rio' Pau
lo. Os pilares já foram íundídos e

-

acredita-sa
.

qUe ,

dentro de 70 a 90 días as obras já' estejam concluí
'das. atendendo, gesta forma, uma antigé). aspiração
da coanunídade. A municipalidde corupaense, tam
bém, está ..:retificando/alargando e macadamízando a

'Estrada Rio Paulo, num trêchö de aproximadamente
3,5 km, trabalho que exigirá 600. horas/máquina,

'

Ern termos de pevímentação,
-

,a admínístração
Albano Melchert/Oto Enlesto Weber já executou 72
mil .m2, entre asfalto e ,paralelepípedo. Na' área da
educação, o Prof; Ubírajara Motta Alves,' da, Acade
mia de ,Músicá Carneirínho, de Jaraguä do Sul, diri
giu esta semana 'o curso de Bandínha Rítmica' Infan
til, com 30' horas, que envolveu dez profess'ores dê
Lo

grau da rede municipal de ensino.
.

.Telefones,� com'o'nilários' "ao i,llerior
,

' -

o prefeito'Durval Vasel. ínformowquerte-tetre
que está coordenando estudos com vistas a implan
tação de dez ramais TCR - Telefone' Comunitário
Rural, para atender, principalmente, as, regiões-

.

de
Caríbaldí: RÍo ,da Luz, e Rio Cerro" O TCR, desen-

< volvido por uma' empresa catarinense, baseada em
São José, funciona via rádio e o custo unitário, hoje
é de Cz$ 690 mil. Os estudos visam, sobremaneira,

"

beneficiar, as' .comunldades rurais desprovidas do
meio de cömunícação útil, como é o teleíone.:

,

Skate: itaugura'da pista- d�a Malwee

A inauguração da pis- çi'io,. Dotada de todos os

Il ta de skate de Malhas -,equipamentos de segurar
Malwee,_ no final-de-se· ça, a pista -dispõe, tam
mana últhno, na rua ,AIi� hém, de -mesas 'com guar-

,

tônio Carlps Ferreira, da-SÓis, bicas com, água I
.veio traze;r mna nova op- Rotávél área cercada q.- ,i

,

ção de lazer e entret,ení- lém de Uln belo visual da
mento, sadio, a jovens e cidqde. '_A Malha&, Mal·
crianças, que têm opor· -wee anuncia para breve'
tunidade de praticar o a construção de uma pi$
esporte diarianiente.' até ta, de biCitross. em 'di·
as 22 noras, posÍ<j) � que mensóes onda.is.
"dispõe de'�,amJ)ra i\llmina-

-"",---,-,.---,--�- -�--_;__-.,.....,.-�--�-----

Dê a, seu �migo um p'fe"..(!n{iil"etuc lemure o ano inlelro�
,

' Dê 'uma assinatura 40 '�Correl(j do Povo",
. ,

Ca�c'r�',,-1.600;OO
'

I
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�_��o,�ul· .. 'SteIDJDil de '30'�-cfu�J:�7 ;a;05"de�ft'g6sto de' í981:f
' "c'o :R R Ê:::t·e· J) Q'

,

.p ev ,h'"
.. -v'- -v -

Vou eW'o'PtÖé.UtéC·d�-' do-
�

:lll,�;.-��tia.R?":jii�·5�c�. ;�JÖ: Candeeiro Adrill/A'....
va �. -5impbrónio . R'O_S6..

'" �.��.s:�.. ���._�.,iiiiii.-....�__�•...__.i' .....
'

_,...__1IiIIIII1IIiíI

que
.

mora :

na .:e�rada ,Ele � d,e ,fora e dísparo N-úrÍca ltd' pra es'" mítía«. evàngéli'co ...:... os'
.

Nova .. Más a dita Es-·· Jl pnmeira pergunta; cela, não senhor! Tinha "crentes", Vivia nos bo-

tr_ada Nova é m�tS �elha
- - Seu nome- por ge�- alguma escola no lugar. teces,

.

e bebia e' jogava.

que ,',mãe de sarampo e,
tileza e o�de nasce�f" mas' a necessidade de Aos domíngos vivia coan

antes' de errar maís pa-
-

---:- Meu nome, VIZl- ajudar o pai foi
-

maior. OS' "amigos" e esquecia
ro na BR-280,' onde' uma nho (?), é José Adriano, ASsim, mesmo sei fazer . qua existia minha famí-

tabuleta anuncia a Casa
- n"asci em 9 de janeiro o meu nome e' tenho ti- lia. Faz 6 ou 7 anos que

de ,Ç�e'lTres Rio. Eles de 1940; na localidade tulo de eleitor, porque sou "crente", da Assem-

<!evem 'Saber onde. a Ro- de Ponte' Nova. Minas é preciso ter documento, bléía de De�s e sigö fi-

sa .de .100 anos. mora. E
..

Gerais, quasEf divisa coau né?! elmente as orientações.
souberam ,me indicar, a Bàllia, por 'isso qu�

- - Então começou a Hoje nada disso aconte-

com .seguranca. al�uns me thaIIl:�m· -c, de trabalhar cedo? Que -ía ce . Não fumo. Vivo pra

Conversa vai conversa baiano, tiilho de João zla '6 pai? família e o
Idinheiro que

vem .. «;!' engat�· uma i'

en-
Neves e Olinda Brasileí- -

� Comecei ajudando eu jogava Iora eu ali-

trevtsta . com um ho- ra de Jesus.... o pai cem 1.-anos era mento 'meus filhos. Mu-

memrãtencíoso que está
.

- - Muttos irmãos? candeeíro de bot, 'anda- deí totalmente a' minha
em

" tratamento de saú- -:-
- Bastante, sim' se- va na frente dós ,bois,' vídal

.

de, .recuperendo-sa: de nhor. Doze ao' todo- Já que aravam a terra, pu- -- - E esta casa é tua?

um -acidente .de trânsito não lembro o nome . de xavam lenhe, faziam Já fez Q pé-de-meia?

uma Kombí que o· co� todos, porque quando Sal qualquer coisa na terre - - É minha, sim! Pé-

lheu na faixa asíáltíca de lá ainda vieram ou- do patrão, 'c
onde' era per- de-meia, na.o fiz, não' se- .

bem.' próximo de sua tros. mas me lembro ao mítído morar. MeU. pai -nhor! Mas ties'd:e que

morada .. quando retorna- João Jorge, Benedito ganhava 12 cruzeiros por chegueí eqúí juntei al-

va do trabalho. �Deve fi- Bernardino Sena, Maria' dia e ele, aproveitava gum dinheiro e comprei
car de. molho até março Neves, Carmelita e Se-' aquele dinheiro para Ie- esta propriedade. Estou

de 198�, sentindo dores bastião Neves. zer compras e alimentar mUito, -sätisfeito. "vizí-

quando se locomove. - - Como foi de esco-

.

a famílíe . Não dava. nho"!

� � ....__..;la;.;.?�M;u;,;;i,;;;to;s:..;;es;t.U:d:O:S�?iIIIIIiI"; tempo: pra nada. Era "":- - Ê politico? Petten-

• duro o trabalho que só', ce ao PT, ':_'PMDB, PDS ou

dava pra comida. PC?
- -, Fez o Serviço Mi· - - Não, não sou, "vi-
litar? zinho". nem tenho

.

pre-

,PEDRAS. PAAA ,PISO, PISCIN.A..
- - Não 'fiz, não se· ferência, par partidos. '

. E REVESTIMENTO EM GERAL.' nhor! Tenho título de eleitor

AS" elh
"

.

- - Professa' alguma Re- porqúe preciso na rela-
o,'''' ..... ," ore. s... pedras ,n

..
at,urais pará sua casa. Iiaiã '>

Pde
Ot çã:o 'de trabalho.

, "
e tilS plpisos, piscinas; .par�des e E"

.

- - UI efã :católico, - - O que já fez na vi-
, . reve.�t1mento

.

ein gerat
'

,

li ' •

h "I C .li
Vlzm q. heguei 'a 4a, como pro�issionan

Rua·'Ottokar Doe.rifeI. '1.g57 .,-- Tré�o 'BR-I01 brigar por Gausa de reli- -�. Com 13 anos fui
, ..

.

... 'Folie, 22-8956 _ Joinville. gíão. Discutia e me tor- cortador de lenha, � ma�
_1IIIIÍII_"'_���;;';';��_;';;:';;':;:I!!!111 ••.

nava agressivo e não ad- to que ainda existe mui-
to na mrnha terra. Aos
f9 procuréi emprego em
S. Paulo puma fábrica de
adubo, 6 anos. Depoi�
trabalhei, -nUIDa pedreirá,
fazeFldo . paralelepípedos
e'e '15/20, por 6 anos, em

Suzàna,. 40'0 peças por.
dià . .Em se_gu.ida vi",.(l com·
,o pairã'o. pra Curitiba,
onde fiz 'bueiros e ou

h:as obr,as de arte na

,estrada'. de ferro' até
Eng. Ble.:y .. · Trabalhei
-em . terraplenagem, em

outra finnà,·· na Cidade
Indus:rial, perto _

de Pi

�heirínno e Capão R_azo.
... Fui pro sudoeste do Pa

raná- .. dé- .Doís Vizinhos

,I \'

-�--.��. �
�\ ::-;j':f�-��

,!
,-, "._

,� �ssagens �reas
(I')�ion�is e. inttfmacionàis)

_. Passagens róQoWirias
, I.

:::'m:::-iARAàUÃTURISMO
..

• Reserva d� hotéis ' '.
.," .,

...�
.

.'; '.' Ag�ncia Ide Viage.nsi_, .;.1'", .. , .: �,
•

;.' ,- r ,'\ '-:'l._';_ .••�' ��:�>.. ; �
"

;'

! � Itocaçõek de ,veíeukls

\: Serviços de- �ssaPortes
é

Ru� EpitÓcio Pessoa,464-Fone 72-09."l7�TeI�x(0474)341 .

,

JARAGUÁ DO SlIl-:--SANtAb\fÂRINA, �'''#j' •. :.
---

,��
�__�"�J.����_,_-_,� __'

.'-
,

'�.r- ;J;,'

;.) -�,
., ....

até Santa Isabel d'Oests,
fazendo bueiros, galeriás
<:lrefíagélls. _ Voltei pra
Curitiba, como mareosí
roo Nesta altura vim
pra Jaraguá para traba-
lhar na pedreira' dá Pa
víleste

.

Construtora Ltda,
Em 9.6.80 entrei pra
Metalúrgica Erwino Me
negottí Ltda., como for
neiro, cuidandp do for
no d.§! fundição até a da
ta do acidente.
-

-:- � chegado a. alguin'
esporte? .

--
-"- Jogava bocha, ba

ralho e snooker, antes de
entrar' pra Assembléia
de Deus. A relig'ião se

opõe e não a troco por'
nada na vida.

'

- - Ê' casado e tem fi-
lhos? "

�..-"- Çasei em Ilibas ..:..
..

S. Pedro dos Férros com:
Celestina de -Seuza. em

9.10.58 e tive os seguin
tes filhos: José' Adriano
P.<'>, Geraldo,' Antonio,
Maria Apa:réCi-daj Car
los e Neusa 'Vívo com

Verônica Fesreíra de Lí-
,

,ma. desde 19'73., com a

qual tenho' ainda Luci
mar.. Maria, Helena, Má-··
rio, Terezinha, Adilson
e Adenilsôn,-Silvió e Sil
mara e mais �'filhos mor-.

, tos. 'Os que estão na i-.
dade. frequentam o Gru
po Julius Karsten para
'aprender a ler, c6ntar e'"
'estrever, o que me fal
tou.
_... - Vejo q�e V. 'tem
bi1nita'

.

propriedade! E"
·e�te picador? o

� � Tenho um terreno
d;�' 300m2" a casa 'e o pi
cadOr de carne, que é
·administrado., pela espo
sá que aprendeu o talhe
dei carne com um cu

nmadö em Curitiba, pro
dutos consignados do
·Frigorífico do Thailac
ker, frango e lingüicinha
da Se�ra, alguma língtli
Ça de Corupá, quando não
,matã porco e faz lingiii-"

.

ça, que é Comercializado
na redondeza. /"

.� - E dona Verônica de
c-nde é?

-::-: �. ,Ela é do Paraná,
nÇlseida. no Campestre
€!:üs Paula, perto' de Qui
tandinha, no caminbo

,

para Rio Negro, fi.lha·de
pai polonês João Alex Ei
Francisca Ferreira de
Ema, àos· 11 . 11 . 39, tra
balhava com os pais nas

l.oças· de milho, batata, �

.

feijão. trig-o, de sua prO"
p.riedade,· ajudad.o pelos
irmãos Miguel. Ari, Fran�
cisco, Araei, Te0<ÍêÍ'o';
João,. Vicente, Maria;

.• ' (PeeIro fi.Adão. Verônica
. 'azo qtíest�o de dizer qlfê;
Jaraguá· . ('é 'uma mãe"
pra nois!
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JaraUlã vai 111m
-

�ald.latíriÓ de saúde�iileitil-
<,nr '.

_
,""A Seçretar�a de Saú- creattvar, -em-agosto';' -� �-ci:a-; -Afltes-àe- serem en

(lê :de,Santa ,Catarina vai ambulatórje�
.

idé saúde caminhados ao hospit�l,mental -e tnstalar mais todos os pacientes terão)f,,�SSARANDUBA 17 em unidades sanítä- 'que passar por uma trta-
A ré-converrção do' r-ias já exístentes.. C0&R 'gern, nos ambulatórios de

PDS-Eh de ,Massarandu-' este objetivo, foi realí- saúde .mental ,

ba p�l'tidos que unifica- z�dO atra� da Comís- ,Na�região Norte, �r�
, 'm".: apontou os no- sao Executiva de Jmple- do 2.' Centro Admínís-ra se.

t
_

d S' t t' R' 1 d S', cL Dãví Leu e men açao
'

ae ervico ra IVO egiona e an-mes e o
M

.

M d
_

b f"...l-R' 1 d Zímdars pare 1 entel e, de Saude en- ae. serao, ene lCl:aU9S, os.a mun
t' d J' iIlcOD.correrem a prefeito tal de Santa Ca arína. o 'n:umcIplOs e omvu e.

�' Vice-prefeito, em no- II .Curso Intetagrado de: Sbao BMentfo, MCassar�h®-lbb próximo, Na noi- Saude Men 1, em Bal- a,
,_

arra, anom as,�e d:o terça-feira f1cou neário Camboríú, no -íní- P. UniaO eJaraguá do Sul.
d�idiída que a data; da CIO desta sema�a.

" OOCUMENTARrO'(jl>flvenção será em 07 ? GlJrso de,stmOl:l:-se \ a
d� agosto, quando as "can- t�eI_nar, e rec1cl�r Rro- '. A RBS,.TV, CéUÍa!1 5, de,
dídatures serãõ homolo- hS�Himal& da �rea de, Joínvílle, levará ao ar

gaßas! inclusive Os can- �aud� mental �lsa�do a na próxima semana, um
dldatos a vereança. Em imedtata reatívaçã-, r;> documentäno de uma he-
teirmos de admínistração, amplia��o, da rede

..

de ra de duração mostrando
ti múnícínalídede messa- ambulatóríos, permítín- as real'izações dos cinco
tá:;dubeh;e executa à re- do atendi.rnento e trata- anos e meio da admínís-
tiftcação alargamente. e mente regt�nalizado. Des- tFação de Durval' Vase'!.
Illacad.a�izaçâo dö 3,9 ta forma, a Secretaria es' A abertura"e o feeho 'de
BraÇo do Norte e deve pera· desincen�ivar, o en- programã' será Íejta pe
lailçar nös próxi.ino·s di- caminhamanto �o: Hospi- lo Prefeito e ll,e entre-

.

as o Fdítal de Tomadb ,tal Colôn,ia Santana, de ,meio, serão mostradas as
de' P-r�ços para a cons- pacientes que não neces" atividades, de cada se-

truçß.'O do terminal rodo- sitem de níveis mais cretaria, as obras' e rea-
Viario.

'

com:plex-os de assistên- lizações no período.
PARTIDO LlBl!:RAL - PL -.

Comissão MuniCipal Provisória de Jaraguá do Sul
, E D.I T A L
A Comissão Municipal Provisória de Ja

raguá do Sul, na fonna da lei eleitoral vigente,
convoca os senhores membros da Comissão Mu
nicipal Provisórip, para a CONVENÇÃO MU� ,

NICIPAL,�a ser realizß.da no. dia 07' de agas«>
'do corrente ano, à Rua João P'lanincheçk, n,O
176 às 09:00 horas, nesta cidade, para as deli
berQções' da �seguinte

ORDEM DO DIA
1) Escolha de candidatos do Partido ti

bera! a Prefeito, vice-Pref,eito e Vereaoores à'
Câmara Muniçipal, para as eleições ,de 15� ,��',
novembro de 1988.

.

2) Propostas, de coligações.
Jaragt\á do Sul, 28 de julhq" de 1988

Osmar Mar.t1ns
Presidente da Comissão Municipal Provisória

,

\
Em Schroeder, a . Pre

f&,itura está
'

I'ecup�rando
estradpg danificadas com

,

�a$1 últimas chuvas. O
ptefeito Aldo Pasold re
ciPeú telex do Mí�isté
rio da,Educação, de que'
seu município seria con

templado com verba de
Cj$' 1,5 'milhão, do sa"

lát�-educação, destinado
à F-scola de Duas Ma
mas.

'

.No campo
.

poli
tic:o, o PDS definiu' esta
séIJl,ana o seH candidato.,
Ademar Piske deve en

cilbeçar a chapa a 'pre-
'

f�i�o para a sucessão de
Aldo' Pas(lld .

' ..,Ii � ',", c-' tliV G, ê,T ;' p� Ô J � �, .. P�1;,

,

t ..

� .. __

", ,__,
'

..

:fdí16ti"ÖÍMdét'l'fÍt1;r'mt!i:Af:'-;'.."" z

EDlTAL DE CONVOCAÇ.l(j
;

O Presidente da Comissão ExecutíV'a dó
Diretório' Munierpel. do PÂRTlOO, D�OCRA
TICO SOCIAL, na forma da' ��gislaçã(l vigente,
CONVOCA OS senhores .mémbros do Drretõrío
Municipal, os Vereadores do P"S\rt'íd"cf e os se-:
nhores Delegados à Convenção Régi'o�al eoan
'direito a voto nos termos estabelecidos no er

tigo 11, da Lei 7.,684, de 29 de junho de 1988•.
para a Convenção Municipal, a realizar-se no
dia 07 de-agoSto de 198&, com� â8' 9; 'fao"'

.

ve) horas, encerramertt& às t7 (dez� a.
las, tendo como local as dep�ndência, dá sede
social, do "C. A. Baependi, nesta cídade' eM' ,J&
laguá -du Sul, E'staae de 'Santa üatarlaAi .....
deliberar sobre:

';
-

'. ""

,

a - prepostes de cQUgaç:ães;; b - esco'
-

lha dos candidatos do Partido para OS cerges
objete de colígaçêe: c �,d"ellominaç_ Iifa co-

1igação� e d - ouir\)S, aSSlllntos, �e: lnter.e8le
do Partido.

Ja:r:ag� dO' Suk 2.8 de }ullao: de 1988
Errol Kretzer

PPesident.e da Comissã-0 2Xecutiva.

PARTIDO DEMOCR:ÄTICO SOCIAL - PDS

EiD rT.A L . D-E, C O N:V:O C A. ç�.& O
O Br�sidente da Comissão E�ecutiva do Di

retórto Municipal do Parüdo Democrático SOcial
PDS-, na fCJrliIla da Legislação 'Eleitoral. -vigen�
CC>NVOCA os: se:m:hores meúl-bros do Diretório
Municipal, 0& membros fi1iadp� ao PaJ;tido, e
Os senfttll'es Delegados a Conv�nçã.O, fReg10nal
com mtreito 'ét V0tO, nos te1'lIl0S ',estabelecid()s
no ,artiiG 11 da: lei 7664 de, 29 d� Junho de 198a�
para a Convenção Municipal, a realízar-se, ·.1lO
dia 31 de julho do corrente ano, no período' das
09 às IT horas 'na Sede da SoGiedade- Esportiva
e Recreativa Hansa Hllmbotdt, a Rua ,Robérto
Seidel nf! 1-55--1, nesta cidade .para deliber.a.r aobr.e� ,

aj Proposta �de Coligação
b) Escolha dos candidatos do Partido para cargos
objf.to da Coligação. , : ,

c) Escolha dos candidatas a Vereador do Partido
d) Denominação' da Coligação,

.

'e) Outros assuntos de inferesse dQ Pãrttd"o.

Corupá, 22 de julho de 1988·
José NbrbertO' Müller

,

Presidente da: ConrtSSio ExeeúUva

�oaniversário de Jaraguá
do.sul, oMeridional
faZ,sUá nomenagem"
a toda a oomuf.lidade;
saudando seu trabalho
'e sUa únião.
Mais do que ninguém,
oMeridionalCOMece
a importânciadaunião<
no desenvolvimento·'
e concretização de'

"

um ideal.
'

IM
OBANCOMúlnPLOC� i;."

'�"'"
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'., Escritíril<CI,nlábU Garcia
-";".:' .:' .: .:=: � � ..': .;" �\ .";'.-. _,. _ � .'
','\. '" -r Cltc.IC IOIt Dt· OO?�
.

' ,

, ..
,

lll:i',l'_' Jisc:áJi, .'.cODt'be,ll,
.... ':.;...': Illápolto de �eDda,' ,

.

.'

,

.',� '-Reglltro dê Micro-Empresa
.... _ . .;. l _.;...

t. r l'
.';... \... """"y

'Confira a éficiêl'lcia de nossos serviços.'
'Ru'- Bàrid do 'Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

....... �
, "

- .... -', �

. .

'. ::.- \;rgêitcia� ,,� 'c���ltas
.

� '��t,opediª,. i��
"

tib e';','adul{0i Membro titular cj.a Soc. p'r�11ei.
ra de Ortopedia e Traumatologia. '. ,

AvfMaréche]. Deodoro 1.512' _ -Fone 72.2218
..

,

, , .,' �'-

.. - .

" _, ....... '. - � .....

S't'e i D,·
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

-

-_.� -�". :.... '

-

,. ,"
... ':!' \..i� •

lTub�S, fossas sépticas, Caixas de gordura, cal

;xaS': de :'8.têrramento, calhas, palanques, de � varal
:reto, • paIuques de váral tipo '''l'''� palanques .cIe

leerca, palanques curvos . para a!ambrado�" tu.})()jI,

lpatâ"POço'de;'di4metros 80 e �OO, mesas par.�_
ichónete$, tanques de''lavar'roupas" PIb. dren� .,

:ané�' ;para rardlmf blocos para- ,muros e oub'OI...

;Vertfiqué' 'a qUalidade de D�SSOS ptodutos. c'·
. :' ,.f

• .

'. .'
• �

.... ". -.. • '-_' ,_� _:. -.
',0' ,_. .. -!.... 0_.

, 'Ruä'Walter Marq\J.ardt nO 70ó .;' Fone 12�13.15
�(ré,�i�endal) - Jaraguá do Sul.

AUREA MULLER GRUSBA, Tabeliã'.� drtetal de
Títulos da� Comarc� <Ie Jaragu� do 'SIJJ. EstadG

-

de
:S6nta Catarina.- na forma da Lei., etc·

'

Paz saber á tO<iOI quanto. e.te edital virem
\, quê se ncham neste CaFtório par�. plOtesto os

-;;: títulos contra:
:C: . .

\, AUG�STO � WIS'CaRAL NETO -:- Tres" Rios do

Norte .,.;.. NES'tA,�'- MÓVEIS CRISTIANE

\ .

,
-f' ;;: -:.�, __

E. ,õêomo os 'ditos' ,devedores não 'foram en"
-contrados ou '_s� "'recusarãin

.

a aceitar a devida

intima>Ção, faz' 'pôr tntermédio do presé.lite editaJ

para que os me�m9s co�pareçam 'qest� Cartório
na RQa Artur Müller, 78, no prazo da lei,: a fim
de Úquidar o se\,]. ctebito;' "ou então ctâr.razãö por-
'que,,�o o faz. sob a pena de_.serem o;;; referidos
protestados na forma da Lei, etc.

_,

, o ---: -

, ,

lIti;"..-· do $Ul, �8 de julbo ie 1-988.
r"

,

"" \ '.
>.

�"

'�_�)\,J� ,.' �;?J� !.",Ji< .

AUREA MUli�R'GRUBBA _Tabeliã.e Ofidal de
Protesto de' Tftui-oj.

'1.'

i
,,€

-K'R11."", .

,CaIIris . :& Lillflas
(�cllD8DdO �e) ';,-;" '� , . ,,' r', _

.'
..

Prometemos semana passada dli' íederal Da '.r�a do trânsito -'já. estãõ;.! í
, vulga! neste espaço um contundente começando a. surtír etélto positivo, se

discurso de certó Vereador, contra ö gundo o noticiário, da imprensa, niq
Prefeito .Durval Vasel. PensaÍldo me- obstante a,s ,eclamaç� '.

'. d� !l1guns,'
Ihor, involuntariamente já concede- acostumadoS' a fazer gato e säpato nas

mos ao ilustre, mas não necessaría- v,las públicas, como aquele motorista
mente ilustrado edíl, espaço demaJis paul�sta que estacionou debaixo' da

.

nesta ,coluna. Continuar com essa ge- placa de "j)1/stacionam.ento Proibido",:
.

nerosídade seria, como diria o em JoinvUle, e o guarda deixou no pá-
Schmöckel, gastar vela.veom mau de->: rabrísas a notífícação .da multa. Disse'
fumo.. /,

.

ele: "Assim o governo raspa Os últimos
.:,:: O�povo ,da" terra o conhece, como, ,centa.vos do bolso da gente e nesta ter- '

aliás, ; conhece os demais Vereadores. ra pobre n�o pode ter iD,ais carro".
EstaQlÕ$ há três DieséS é :meio 4as ele1- Sem, comentários. Segundo o Ten. Pln-'
ções:,-�Que os "eleitores '�alam aó 'me- ,kler. da PM/SC, lia Manchesler, as in
nos uma': vez da rotina e se dêem ao frações em poucos dias diininuirmn em
trabalb�" de.' somar quantos �llbões cerca de 50%. Só em Jaraguâ do Sul
cada um dos qúínze Vereadores rece- ainda não aconteceu nada. E nem val
beu .des cofres pãblícos, dinheiro orí- acontecer. Lembra-se do primeiro �
undo do seu bolso, jaraguaebse, pois ,pico: Faltam três meSes e meio pata as

você o deixou no supermercado sob eleições munícípaís e quem' vai arru-
a rorma de !mposto sobre Círculação mar multas para eleitores em potencial?
de Mercadorias, você 'o entregou a um', E 'dizer que bastaria o Ten. Kuhm- ,

banco para pagara o IPTU. oISQN" � lehn 'J)9Star trê-s pOliêlais � na Getúlio
'

tantas Taxas Municipais. Analísem. Vargas,' -entr� Bernardo Grubba e E-,
tambélp', qual 'foi a retribuição des- mJUo C. Jourdan para que o Estado
ses quinze homens à' socíedade, em' faturasse em multas o suttcíente para.
termos

. de benetícíos, de obras pagar os vencimentos de todo o� con

de melhoría das condições de .vída, - tíngenté da PM estacionado em Jaraguä
Eles, ou muitos deles, serão candida- -doSul.'

'

tos à reeleição. com chances de. ven- Mas aí ouvir-se-ia o clamor de to-
cer, porque são cabos eleitorais,' isto dos os lados peemedebístas: uE: nets,

,

é, vão carrear votos Para o candl��· coroné, Pedro Ivovcuma é qui' fica?
'

-to' do Prefeito e a máquina certamente
(
- - - -- - -

.

vai "incentivar" 'Os eleitores a vota-
'

.

Estão baixando no pêlo do deputa-
.

rem em K�n,�ll, � hora; pols d� aria- do Álvaro do Vale e 'do Ex"Presldenté
Usar as coisas'- Estio surgindo nomes

-

Figueiredo. Todos conhecem 0$ ,dela
novos e dentre eles identificamos, pes;- ,lhes dos dois casos. Vale a�nas per-"
soas de gabarito para representa..r con- 'gunlar. Está certo, isso? Afinal, õ q_lle
dignamente o pé}vo no legislativo da umas pessoas lem a ver com a vidél de
city. Mio Importa o partido desses ho- oulras? Se um sujeito resolve assumir.
mens. Importa sim, sua postura', --seu de homoséxuál o ,problema é dele e

'ldealbmo., sua ,;yontade de (:jonqu'is-' ele nio ,tein 0--- direito de fa:i;er o que a

tar u�a.,�adeira �a Câmara para real- char �elhor? Pa�a não í;nenclonar que
mente trâb�lhaJi por Jaraguá, nio pelo � muitas das pessoas que criticam o depu
combate sistemático à SJtuaçio, que tado e o �x-presidente não lerio lá seus' ;
estamos' acost!lmados a ver, mas sim, casinhos mal cheirosos escondidos dos,
pelo 'eÍlipeiiÍio- sério' de enfocar pro� demais? Que tal �e 'as paredes dos mó�, ,

blemas, de i�dicar soluçõ�s, de haer téls falassem, hein? � Í$So, brasileiros,'
critllia cOJ1strut�va. com indepéndên- e braslleiraS. Piinenta fio ölho dos ou:
ela. com serenidade.

'

tros é refresco, dlzem.- Mas nó proprl'o,
A

- - - - - -

taDlbém dizem, arde prá burrol.s medidas tomadas pel� governo

"

Comissão' -, estu·
darr limites',
lunicipais

'C a fé
S A S'S' E

ENERGIA COM' GOSTO DE CAFe

Fu'nilaria Jàraguá Ltda.
.'

Decreto do Governo
'do Estado (nÓ 1.897, de

29,06.88) cria Comissão.
Especial de Eistudos de

Lmites Intermunicipais e

Interdistritais, A ComiS
são tem a finalidade de

desenvolver estudos e

,pesquisas voltados ao

ordenamento territorial
que organjzará o quadr,O
de Divisão Administnltl
va do Estado, 'O praz!,)
para a .conclusão dos tra�
balhof:l ' é de dois anoS.,

Calhas e Aquecedor Sohn

Rua Pelil'4' Schmidt, 27.' PODe 72-0448

Escritório Contábil Barni
OfereC1:emos se'��01 ,�, eontllbilidad. em awal
e assessoria e$l'e�íal'4,'I" micro '. pequenas em-

presai. .

, ,',

Rua VéDAndo da Silva Porto, 365 - I' aadar
.. ·FÓne: '12 - 14g2

'
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�I��: MOVIm�.: l>emocráUco Braollelto . ida_caçãO- ':,. 'i
rt. :"'e

-

Veldu
-

MII'CIftI ,

. .A ],9a. uem iea11Iou
.

..,
c

. ..' .

de 21 a 2:;' dê ·julho. oS' Cbapéus, ... <Yllell'U, wnI�:íIaort.,5
Exames Supletivos. de

.

bennadas e cQrdas.
'.

. <,,-

Educação ',Oetal, 10 e, 29 Em ft.... l.�l_)�l��, .�p,.l�L�t.,a�l.�nam.,eIl.t.�.
graus, promovidos seines- �============'==::':":'::'::'::::"=ttralmente pela Secretarie � I

da Bducaçêo-"do Bstedo.

As atívídades foram coor-
. danadas 'pela proíessora
Leonir

.

Pessate Alves
chefe -da Subunidade de

Ensino é contou com a.

�sJlpervisão '�éenica de Er- .. '

nesta Antonio Woíctkíe
wícz, da Secretaria da ,E

duca�b. Foram 280, 0,

número de inscritos.
Nos dias 19 e 20, a Se-

Jaraguä cru Sul, 27 de. julho de 1988. cretaría da E<J:ucação de--

IVO KONELL' ..
' 'senvolveu' reuniões na

Presidente da Comissão Executiva.'
.. ".

região, para divulgar e

• -"- �_q._, di-scutir' a filosofia e O

plano de ação da educa-
i ção e, também, ,buscar .o
alinhamento �" maior ela

reza das funções admínis
tratívas nos 'váriõs uiveis

do Sistema de Ensino Es
tadual- 'Dentre as p"'e-
senças. Q 'prof: ,(Wilson
Schmidt, 'diretor geral da
SE. -

.

EDITAL DE GONVOCAÇÃO
. Ó Presidente da Comissão Bxecutiva do

Diretório Municipal do PARTIDO DO, MOVI-
�ENTO .. DEMOCRÁTICO .

BRASILEIRO na
'

forma' da' legislação :':eleitoral .vígente. CONVO
CA 0& senhores membros do Diretório Muni
cipal, Os Senhores Deputados e Os Senhores
pelegaçlos à Convenção Regional pera a CON�
VENÇM MUNICIPAL, a .realizar-sa no �dia 06"
de agosto de 1988, às 9:00 horas, na Av;' Mal.
pepdoro da Fonseça, 141', nesta cidade, ,_. pare
âelíberar sobre:

' "

.' ""

'al -" escolha de candidatos a Prefeito .e

Viee-PJ;efêlto do Partido; ob):':::" escolha
o

•
dós"

Eapciidátos. a' vereador do Partido; c),'� 'outros.
äiisliritôs dE- Interesse do Partido.

,
_ ...

':i..,._"J ...
_

..

�------------"�------------------------�

PARTlDÖ DA FRE�TE LIBERAL

, 'EJ;>ITAL DE CONVQCAÇÄO .

,

' .

>- O Presidente da Comissão Executiva do

Diretório '<, Municipàl do Partido da Frente li

beral de Jaraguá do Sul-SC, na forma -da le

gislação eleitoral vigente CONVOCA os . se

nliores membros do' Diretório Municipal, .os

vereadores do Partido junto à Câmara Munici

pal e os Delegados do
.

Diretório Municipal jun
to à Convenção Régional, 'com direito a voto

nos. termos estabelecidos no artigo 11 da lei

1.6p4 de 29.p6.B(para a Convenção 'MUIiici
pal. a' réalizar-se .no dia 07. (sete)' de agosto
de 1988: As 1§ horas, no Çlube Atlét!co Bae

pendi, Ipcalizaqó na Rua, Augusto' Míelke, 466',

.

em !éirag�á do' Sul, para deliberar sobre a c' se-

�ldrite.
.' .

_. ORDEM 00 DIA
. I' - Propostas de Coligações, aceita esta:

aJ - escolha dos Candidatos do Pa;rtido .para
65 cargos' objeto _

de coligação; h) �. denomína"
ção da coligação. II � Rejeitada a Coligação
prossegue-se, com:' a) -' escolha 'de candidatos,
a Prefeito é Vicc-Preíelto do Partido; b) � es

'cP.lhâ
.

dos candidatos a vereador do Partido.
In �. Escolha dos Delegados do Partido' peran- ,

te a Justiça Eleitoral; IV -: Outros assuntos de ,.

i.nteresse
.

do Partido.
.

'. >, :(

. -Jaraguá -do Sul, 27 de.,julho'.de i988,·
, '.

Wetner Schuster,', " ,

, .. ' Pr.esidente

, '

!RUBEM FOMSECI RExa
.

A D V O G Á't) ':0

l Rua
-

Reinold� 'Rau 86 ,Sala 6 - Fone 72 - 1�20'
I,,'

.

Jaragqá: do Sul' Santa' CatariIia
"

i '(
i·' � ".

patrimônio contra sinistros, pre·
EstamoS àS suas' ordeM!;

.

.'�

E X I i nb í á's',�
.,

.

-

C'Oßlérclo e recarga de� 9xtlnt()r�s eJO g�ral C? ' ,

,I CheveUe 84
Vendo, Valor 'de' e-s
700 mil. Tratar pelo
Fone '12 .', 3384, com.

Osntldo•

'Confecções. :Su'ell_"Liaa�;
V.UDdo

-

bem Senhor.. e Crlaates
, \:

Vá.comerlr a mais vaitada coleçlo âproveltaado -,

'.
?\

as vantagens do preço' e _crediário Sueli
Päbríca e LoJa..-. Av, MaL Deodoro da Fonseca. nr. 1085'� i

_

"

p, 12-0603 Jaraguê do Sul _ se,· , _

Loja 2 Rua Remoído Rau. fiO 530 _ F, 72-2911"_ '

Jaraguá do Sul _ SC.
-

_

I /.I;�.' o.

11'1 '1,',1.
"

. _) '"' .. � _ .. "

A D V O G � DO',
-'

'\ :.,)..

Rua Joio Marcatto, 'nr. 1'3 _ 20 'andai. 'sala 204,
,
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Fone n.í869 ...,: Jaragllá ao Sul
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,dlvlll6M, 'jeldos•.podo sanl_adas, �,.clpa.
- .'. 8. cerca em :alUlQlnlQ• .-

r- "

Consulte-nosl Fone 72-0995 _

r
1

Dr. ; Altevir A. Fo:gaça, jlÍli,or··o',�:
:Ora. Osvalina Värps".íUri"jr
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ÁCORA 'lAMBaM-FABRICANDO' .

'T
,

PORTAS E' JANELAS DE'MADEIRA,DE 1� QUALIDADE:
.

FAÇA o SEu PEDIDO, ,',

"
'

.

NA RUA JACOB -8UCK; 46 Ad LADO DO ','.
:

,

BRADFSCO OU PELO FONE 12. 0247'
. -, i:

,

JARAGUA DO SUL _,. SANTA CATAiUNA,'
" ,.

iPetsiallS José Emlen�letf.e,.- :

,

.

"

PÀRTIDO DfMOCRATICO TRABALHISTA � PDT',_'� '.'

. -

..

' .' '." 'f�'�\;-�''l��'
EDITAL 'DE CONVOCAÇÃO

' / �' " ,

J O Presid�nte da Comissão Executiva do Diretório Municipal-
do Partido Democrátíco. Tiaball:].i$ta,' na forma da leg,islaçãß eleitoral vi

, gente, ,convoca_ os,�tlembros .do Dire�ório e os I)elegados à Con.venção
Regional, pàra á C;onvençãö'MuIiicipal a realizar-se no dia 7 cJ.{ agQsto
qe 19ß8, com hiiciq às: 9h, enceHamentg às 17h, tendo" como local o

. C. A., Baependi" para deHbeTãrem 'sobre':, a) propostas de coligações;
h) e�colra dos candidatos do Pa'rtido' para oS 'c'argül> objeto de coligaçã;

,I c\ s�nw,i1?-ação dia cqligação; e d) outros assunto,') de interesse do Partido.

Rua JoLnville n.' '2.176 - p� .72-1826;,
.. c'r '.,' ,

,
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,�_..

' .'k
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'
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J
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Jaledmento .

CA�iA �ENSAL DOGOvÉRNADOR
'

,Já circulou1 a C,!rta. M�nsal do Governador n9 1,
.reterente ao mes de julho/Bê. com as mensa

;g�ns "do Governador Luiz Roberto. S. .Frenco e

\dº Pr�sid� de R -.
I. Royce Abbey, O' Quadro.

-de Freqüencia do Distrito de Junho/Bê, a Gale-_
.na de Honra, os Novos -Sócios. a Baixa de S6-
-cíos e as orientações sobre as remessas de Só
;cios

.

e Freqüencia, nos dois endereços que' men-
cíona, àssím como .a relação de clubes-presíden
-tes e secretários do ano rotário, MUITO impor-

�:�À�liÁ�ÃC:Jl��S�;!e clubes,
.

A Organízação Distrital. constante da Carta
..Mensal acima. apresenta as seguintes curíosída
'des: o Governador Luiz Roberto S. Franco pos
suí uni "StaU" de 128 rotarianos que atendem
e integram a Ol'ganiza�âe do Distrito 465,62 em

cargos especítíeos e 66 que. 'ocupam' cargos, 1, 2
. ou :; vezes em seteres diferentes, num total de
,

128 mai:s o Gevernador'- 129. Não estãp íncluí-.
dos o Presidente de RJ. Reyce Abbey, de Vic-
,(ória - Austrália; o Diretor de R.l, João Lauro
Kliê�'ae P'. AÍeaJ.;,e e. a Secretaria Seal de.
R·I, Philip H, Líndsey, de EvaÍlstone e o gerente
.geral-Pascoal Ríccíardelli, o'gerenta de finanças
$uely FQgaça e o Supervisor, de - Serviços, Josué
B. Silva, do. Escritório Sucursal no Brasil, em São

P.âJlIO.,' '.

' .

.' .:- y'
, COMPANHEIROS:QUE'SÃO � NOTICIA

,

-João Eduardo Amaral Morítz, do' R�C. ft Fpolís-
'

-

-Leste, foi eleito representante da cÍasse' catarí-
,nense, representando Santa Catarina no Conse-'
.lho .Federal de Engenharia" Arquitetura e Agr.o
,nómia, Iíos prÓximos 3 anos

,

�I'fl�ldo. Cuneo, .

do :.R.C. FÍorian6polis, recebeu
'na reunião.da visita oficiql do Governador Luiz

.
Roberto .S. Franco o· título de Companheiro Paul
,Harris, comunicado iao laureadp por uma 'c.omis- �

,

,
"'são especial do clube.
,',R.C. JARAGUA DO SUl.
'Na semana -de tJaraguá dó Sul, de 15 a 25 de
'julho/8S, comemorativa dos 112 ano� de- Jara.
,

guá do. Sul, o Rotary Club' da cidade, no dia 19
�'reuniu a imprensa regional e local, pará um con
>

graçam�nto da classe, tendo comparecido o jor-
nalista Celso Vicenzi. Presidente dõ Sindiicato

,

...PIofisSionais ,de ,Santa Ca:tarina represen-
. ,tando,"o Diário Catarinense ·.e ,. a Revista Visão;
� Valdenir Luiz Freiberger. diretor da Rádio Jara-
i .guá; Waldyr Q..,Rubini, gerenté da Sucursal do
Jornal de Santa, Catariná; :MariQ 'Sérgio Feixer.

, gerente da Sucursal da RBS)fy e Diário Cata

i rinense; Souza Gõmes € E'lomir,.:Ste:nger, de A
: Gazeta ,de Jaré!guá; JQI1ge ,Gados RoaS') 'd-i.retor
, do, jornal A Cidade; Arno Glatz, diretor do
: lornal de Hansa. de Corupá e seu filho SandJ:o;
. Marcial DaVid Murara e Ismael ,Murara, diI:etor
; da Folha Popular, d� Guaramirim e ó dir.etor, a

� repórter Yvonne:Aliée, Schmöckel Gonçalves e o

,·r�a.fQr Flávio José.',do ,�,�Correio do Povô''', des-
ta oidade.

'.
" . -

-

"

{I)a Comissão '; de Relaçôes- Públicas do Distritö'
46�, Ano 19881�9)

Albrechl

., :t1-V'�.' ':;.�t.7�>. ;;P·'·A-a;� N A;::,:tO.:
_

o.. $�Y. " �rnjgo •. no q�e foi
· impedido por � .pessoas
· embrlagedas-é quase leva

.

de um deles um tirei' na
.pema

-

disparado pOr um

paräbellum . Possesso, e-
le volta ao estabeleci"
menta em busca de um
facão que lá tinha.' Nes- '

.

se .meío tempo o Juiz já
fora avísado cIP que a

contecia e os amigos .o

trenquilízaram quanto ao
que pudesse ):iconte'cer
<),0 seu amigo e do ,que
poderia resultar de sua
interferência no tumulto
que já sé' formara.

.

Ma� 'Alb_recht , Beh1íng
·

também era um homem
alegre �ei criativo.' Num
tríduó momesco ele e

amigos, resolveram fa
zer 'um carnaval aquáti
co, divertindo-se sobre
as águas do rio . Itapocu"
saindo do Salão que ho
je é a A. A. K. (Kohl
bach) até a antiga ponte
coberta Abdori Batista,'
de quê'ainda. existe o

pHaro
.

.

Por 'ocasião "dos festejos
do Centenário de Jare
guá do Sul. no mês

.

de
Julho/76, juntamente com
o pessoal de Três, RiOs
ajudou a 'constnÜr· os

carros. alegóricos mos

trancj.ô .os primeiros tem�
pos de Jaraguá, ele

-

mesmo participa;ndo de
· um que siníbolizava o

barco e o desellibarq�e
'de, Emílio Carlos Jour
dán nas barrancas do
rio Itapocu" aplaudidíssi
mo pela multidão que se

concentrava na Marechal,
merecendo cumpri�en- i

tos dós netos do funda
dor' . presentes ao palan
que, o dr. Carlos Aui\1s
to Leal Jourdan e SÜ(i
esposa. hàje já' f�leçida,
Maria Isabel.
Foi muito prestante à
comunidade·' jaragu'aen
se ,e seus filhos seguem
'a trilna do pai, engran
decendp esta terra.
Ao AITmicht Behling a.

nossa saudàde e, aos fa-.
miliares . :os sentimentos, : '

de pesar. � e 'Co:F-PO saiu
de sua casa, à rua Max �

Wilhélm, 274 para o Ce
mitério Municipal.

·Behling

Eugênio' 'VictDr' Schmöc·
kel --Julh%o.

Faleceu na manhã de 23
do corrente, o estimado,
-cídadêo Albrecht Beh
ling, filho de August

,

-

Behling e Albertina Dre
ger, nascido aos � dê ou

tubro de 1908, no vizi
nho município de Pome,

rode, entãe pertencente
ao município de Blume
nau, localidade que mr

cíalmenta se chamava de
Rio do Testo e foi coloni
zada por vOlta de 1860,
onde seus pais, certa
mente teriam tido .partí
cípeção.ncs trabalhos das
levas de. pomeranos que
a trensíormaram na ci
dade mais alemã do Bra
sil, que .alcançou a sua

emaneipação em 1958,
pela leí n.9 380; de , 19 de
dezembro'.
Já adulto, procura a o

cupação de suas ativida
des profissionais em ou

tras terras' e 'é em Coru
'pá que ele encontra a

sua eleita; casando-se em
-

27 de .janeiro
: de 't932

com Cecilia ,.]ark, na

então, Hansa Humboldt.
assim conhecida a cída-

,

ds até a sua . emancípa
cão política.
Do cas.am�riJo teve os

seguintes fiÍhos Wigan
do, casado com Gertru
des Kienen; Alfóns, ca-

sado com Edeltraud Kars
,ten e Waldema:t:, casàdo
com Rosemary Lass, con-

,

tando ainda com 1 ne

tos e 4 bisnetos.,
.
�o , campo profissiOnal,
.estabeleceu-se em Hansa,
Hmnboldt çom-'o cornér-·
cio de carnes, no· centro
da cidade,' passando, mais
tarde, às atividades de'
comprador de" suinos ná

tegião para' a Cá Jen
sEm, de Itoupava, Blume"

.

-

nal1. Já em Jaraguá, en
tra para uma atividade
diferente da que desen
volviq, então. COm o

crescime�to da região,
ela necessitava de comu

nicaçã@ mais rápida e

mais confortável, apesar
do 'estado das estradas
que ligavam as cidades
,da regiãO-: A' estrada' de
fer:ro nada i"nvestia ém
melhoraruentos e os usu-

ários começavam' a ficar
exigentes e, censequen
temente tugiam "

ao 'des�
conforto dos bancos "de
madeíra de 2a· classe e

o risco da queimar -, as

. vestimentas com as fa

gulhas dé).s marias fuma-

ças que percorriam os

trilhos da RVPSC" ra-

mal Mafra-São Francisco
do Sul.
Homem empreendendor .

que sempre foi, perce
beu esse detalhe nas

..

co

municações terrestres.
Fundou com a força de

-'amigos a Transportadora
Andorinha,' partindo' de

Jaraguá à Indaial,' via
Pomerode e a �famosa es

trada da' Mulde; em
.

se
guida, o sucesso dizia

que seria rentável uma

concorrênCia Com a Es
trada de Ferro e abriu
a linha Jaraguá à São.
Francisco do Sul, via
Guaremírim e Araquarí.
FOi sucesso, também. a

abertura de uma' outra

.línha.. partindo de Jara
guä do Sul à Blumeneu.
via Vila Itoupeva.
Vale "lembrar um' epísó
dío acontecido

.

naquela
épccà:. Militava na po
lítica' . como todo hamen!
que vive numa comuni
dade e simpatizava cl '0

partido do lenço bran
co, o Brlgadéiro Eäuardo
Gomes., Ce�ta noite, já
arté). madrll-gaâa, 'houve
uma

.

violenta çl.iscussão
na esquina 'do seu -esta
beleCimerito e' levanta
para' ·ver o que acm:ite
cia., 'Reconhece o Simca
que era do· verea(lor· da
UDN e 'diretor do "Cor
reio do Povo", seu con

tad9r e amigo que o au·

xiliara no registro das li
nhas intermuniçipais na

Capital do Estado. De
pf-e�a sai .

para saber
mais detalhes. Em meio
de uma.enör� c<;>nfus-,
�o, sabtt 'que €ercaram'
o carro de seu ami�o,
danificaram o vekulo,'
bateram no seu ocuPante
e o sequestravam no plié- ,

dia do outro lado" da. es
quina. Qu�er.ia entrar no

prédio para fira,r de lá

NIlo perca esta .oportunidade· de fazer o seu dinheiro valer mals neste·· sábado,·e domj�
. (-30, e -.31 de jiUlbD). .

Compre ou troque' o seu aufA;)móvel por �m, "elculo FORD Okm no preço velho. com as

melhores condições de pagamento, E DEl BRINDE "UM PLA.NO GARANTIA' EXTRA. '.; '. \'
,

A M.orettl Jordan' estará com plantão de atendlmento:especJ,al: sábado - das 8 às 15 horas
e domlngo das 9 às 1� hofas. - VENHA'CONfERIR

.'/

J'araguá. do Sul/SC -\':';' i.

. .....

..

", .

.)�
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findada el tnpá. Ser,iço de_.Praleçj,a ao Cliditl 'I-____"_"'� ,-:---�--,

, A Federação dos Di- ao Crédito, vinculad�
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Ad',.,'"',' f-a' 'S'1-IVtR'to,
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..

t d
a cu. Na' região,

'

existem
reores 0J1S as é Saäta Associação Comercial e

C t 't'
'

I
SPCs em Jaraguá do Sul

a arma es a promoven- I ndustrial, A fundação
d d'a 29 30 R" f

'e "Guaramirirn e, agora
o 1se, em �i'IJ oi, enaltecída 'por Wa"g�.'

'

d S I treinam at
Corupá vem somar-se.

o' ur, um remamea Ci) ner. que vê 'como maís
ít d SPC

I garantindo ao comércio e

para mom ores :e
'

s, um passo para o tortele-

d t d
'

aos clientes uma otímí-
en ro o programa de cifu,'ento -do movimento

-

t d 1
' zação na compra -e ven-

me as a atua díreterta lojista no Vale do Itapo-
.de prestar assistência' aQS

da.

90 SPCs existentes, hoje
no El?tado. O presidente
Udo Wa,gIler informa que
estão participando um

representante Ele cada u

ma das 16 regíões ,distri
tais, a0S' quaís caberão,
posteríormente, dar a-,

tendímento aos SPCs dê"
suas 'l<egiões específicas-
Udo acrescentou que"

no dia 12 de agosto se

rá eleita a riova direto
ria da Çoníederaçãö Na"
cíonsl deDiretores Lojis
tas, onde na chapa do

gaúcho Fúlvio Araújo
Santos estão três catarí
nenses • Lothar

'

..
Díeter

Maas COH1Q. candidato á
Vice-presidente U d o

Wagner a diretor ê
Irineu Massarõllo, a

tenna, dos 89 votos; tem
18, sendo o Estado - qU02
�ais' votos possui,' rezão
pela 'quala, presídense
da Federaçào 'acre<'l>ifa Estado de' Santa, Catarina
na eleição da chapa a PODER JUDiCIÁRIO
qual integra. , ..'

Cömafce de JaíâgU'â do Sul
'

,

'

.Em Corupá, na terça- JUIZO DE D,IREITO PA COMARCA- ,DE ,JARA·

feira à noite, foi fundado ,GTJA DO SUL
'

o Serviço de Proteção'
'

,

,

EbITAL :bÊ PRAÇA

Coluna '
o Doutor Iríneú Bienchi. Juíz ae Direito 'da 2a.

Vara da
_

Comarca de Jeraguä do Sul, li'stado

_,' Evanue',II.,c"a=,,'__ .

de Santa Cátarin'h, nã forma da Lei, etc ...

FAZ SÀ'SER (em resumo, art. 681 do

�
CPC) ,o segu1nte: yen'da em la. Praça: � Dia-

C:Ll'OS: Neste domingo, 17.08;88, �s 9:00 horas. - Venda em 2a. Pra-

às, 8h30min, Festa' da ça: _:_ Dia 02.09.88, às 9:00 horasJ pôr quem

Coi�eita cõm Santa Ceia mais der e maior lance oferecer.'�, LOCAL: �

e, as 19 horas, culto in- Edifício do F6rulll desta Comarca e cidade.

formal, todos �iIl, língua CARTA PRECATORIA, extraída da EXECU-

port�li�. CUl.TOS NO çÁO N.O Ilf:V86. - E'xequente BANCO BRA-

�N1ll0: A, partir do SILEIRO DE, DEseÖN'TOS S.A. ,.::.. Execütãd'öEi

mes de agosto teremos HBLIO ÉMMENDöRFER e MARIA DA CeSTA
cultos na COIDlifiit:lade do EMMENDORFER BEM A sER PRACEA-

Centro todos -os tlonün- DO: h Um teireno urbano, ediatâàö eOIrLumil

gos às 9h30min, em lfn" casa velha de �llvenaria e deI?ais, ôeíÍféítörlcrs"
gua portuguesa �, nõ sé- situado à Rua CeI. Procópio Gúm�s de Ô1iv'eü-

�und� e quarto domingos ra, com, a área de 4.546,00 metros ,quadrados,
o mes, cultos às 8 horas fazendo frente com. 45,46 metros na, aHa Rua,

;n língua alemã. HOSPI- 'travêssão dos fundos' com igual metragem com

AL E MATERNiIDADE terra!> dê Osvãldo rvtayét, de um' lado com 100

JARAGUÁ:",Dê ,a" sUa co-, metros ,com terra,S dê Aquilfnö CãIilpi!oto e

���oração pátá:� ,a 'ainpIi- de outro fado com ditas de heiaéírôs '(Íé G-ul-'

H�o.e melhoramentos do 'lherme Moelher, coTn igual metragem '-_ Regis-

spItal" tômpola para trado no Registro de Imóveis desta Comarca,

�� �nd,os_,est,ã'O a venda

I
so� R·o 31.014,' f:Is .• 95 �o livro n:'? 9-S. que

1
v,, GetÚlio Vargas, 'fõi ãverliã1::to em Cz$ 3. 500J}c:lQ,QO.,. -(;) Terfenó@'1'"

I
45, �" an�igo Centro de \

Benfeitorias Cz$ 80.000,00.' TOTAL DA AVA·

nformações Turísticas. 'U.t\çÁO: é .Ge Cz$ 3.580.000,00. _:__ N'os' autos I

1,'II",I,r'I'',e P-ar,8QU,I"al
não consta qualquer ônus ou recur.so pendente. I

• "

_ Dado e -passado nes�a cidaçle de jaraguá do

Sul, aos, vinte e um dias do mês de Junho 'de

�OR.ARIQS 'DE MISSA: 1988. Eiu, (Amadells Mahíud)i, Escriv3'Q J�dicial,

::;:0 ,,(��j� )à�; i�h _na o subscrevi.
'

Z'. sa�, Lul2:\GQnza- " ÍRINEU BIANCHI
Ia; Sio J'udás 'Tadeu', e

"

,lJuiz de' :Dlreito
'

, �o Fran__cfscé) 'd�", ��i��>��";i \,"iii\-.il';;�Y":;�'��'.:'".i.'�.'�__!iiiíili...----iiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiJ-iiiíi-iili
.. �ii,_:iiil

,�� ;:�;;, ·COliREIO DO P,yo; 72:8091

Chalé
�IMOBlLl.ARlA .J!
RDJmSÍWI'AçêES tTDA.

Rua Ré1noldô Rau 61 _ Fones 12-1390 e 12-2321
.. CRECI 643-J.
._ Apartamentos: EdU. Jaraguá cl 81m2, gara
laem, financiado. -Ne EdU;· Rio Branco, novo, com
143 m2 e gar�getn� ,

'-- Casas: em alvenaría na rua Joio Franzner

,"cl �9m2 _em terreno de 450m2, murada, êarpet
� nova� Também rua Max Zlemann 15,1; c/126/
'm2, ter,r�n�, .. �5��, gaJ!agém, �úràda e rua 'c,l

�ada. ,

De ,�a<!eira" rua Luiz AJ,yes 38, bom es

tado de conseJ;vaçio.
'- Terrenos: Rua 'Tomaz Fr' de Góis cl àtpm2.
Rua Rio Branco (ínícío) c/2 casas, área 900m2,
!tenâo 14m de frêD:te. Na Màrechal i>éOÖ(;Í'o cl -

1.930.18m2, tendo 30,70m de frente.
-- Além de outros Im6veis, temos também te·

lefones comerciais e residenciais a venda.

A'8IiStêDela J JU:t;Ji;l�ca ,6 lW1c.tôempJ'e16rJoe
tiNCOLN SILVElRA '

Advogado .

.

.

'Ruá -Felípe SchmWt, '86
Próximo ao Superm , Ri�chJlelo

Fones: 72-2141 e 12-0523 J

DéSêófitó -eSj>êctal-pal'a llssoci:ados da AMÊVÍ

Iltfll18ft.
, Intermediária' 'Ie
lmõveis lldâ.

R. João Píccoli, 1Õ4 - fone 12-2111 - :[irãgJ:á do Sul

-;1 Casa de Iiladel�a; ,'200m�, ter'téD.o Mtm2, rft
Rio Branco.

'

J •

, .1 terreno c9m éömni, hf> LiJl;
. sah' iim;,�,Pi�

Igreja São JdaäS. '

.1 terreno com 49Jl,m�,� �a, 'fá. <aHm "

"

J�2 te�!.n�, com ª�2 :t!à<\it, 'jiãrtot:'é�.
'1 tetrenö >com '417Jn1, 'tót; 'Ada JPitil'j 1� ..
querdo-

J

'.Várlo� apéÜtamêri:t� 1ranttés 'e �eil. 'Ílo
centro. da

,
cidade. � ,

,
.... _J..:..-'.:;.;J f ,i"" i

.

Estai; de Sânla Catáríri�
.PODER JUDIcIARIO I ' '

.

"

" e�aj;ea tle t:J1itag�á do Sul�'
,,"

JUIZO DE 'DIREITO ,Fl�_,-2� VARA DA ooi\t'ß
CA, DE- .J�RA'(ßjÃ 00 SUL '

,

"

EDITAi cOO 'PRAGA
O doutor Iríneu Bíanchí, Juiz de Direito da fã.
Vara da Comarca de Jeraguã do Sul Estadia de

Santa E;a-tarina na forma da Lei, etc..
'

FAZ S�BER (em resumo, art. 687 do
C. p. Ç,) � seguinte: Venda ,ern 1� Praça: Dta

;6/08/88, as 10:00 horas., Venda eiji 2a. Praça: Dia .

.>1I?8/S8,: �s _1O:?0 �oias', pór quem mais der - é -

matOr lance ofeIec�r. LOCAL: Edifid'o do Forum
desta Coinarça:. EXEC�ÇÄO NlJ 1.943. ßequeren
te BANÇO !IÉ�Ç_Á,NfIL DE SÄO PAULO S/A,
Requeridos SlLVINO CAN'l Ê TO'Sl! JÄffi. CANl:
,BENS A SER�'VI PRACEtADOS: 1°)- O terreno de
formato irregular, situado as margens dä BR-280
em J'araguá do Sul, fazendo frente ém 11 00'

mêtiõ 'cdm a BR-280, travessão dos !lindos �m
43,50 metros com o aluviãö-'J,tfo, Itapocuii-,
nho, est�emando do lado direito Ê!ÍÚ 321:,00 metros
co� térras de Metàlúrgica Zanoni Liin'itada e

d.?..... outrà lado'em três linhas, sendo a 1� <fê 99,00
�tr<:s com, o aluvião-Rio Itapocu'Zinho, 'à- 21,1
num angulo para a direita de 41,00 metros e a 31,1
eid

, 1'74�00 metros em direção da Rodovia, §fubas
, com teTras compromissadas a Indústria é C6íD.ér
,cio de Màdeira Eldorado Ltdá, contéIfd6 a área
de 5.8�iOO m2, localizado no, la<fo íinpar
da BR.286, aproximadaipeilte no kM.S e a 145,00

II\et:_o�,�da ponte sôpre o Rio Itapocuzinho, divi-
sa etit:re os Municípios de Jar�ir dtr Sul e <;rua
raromm devidéfttlente, ,In'irtmulâdõ .....;t '"';"' i:l

TOTAL DA AVALlA�O: CZ$ 816.150�. NX;;s
R-1-9.960, o qual foi avaliado e:lfi, ÇZ$. 816.150,00.
autos n�o cons�a qu�lquer ônus ou recurso pen- 1
,dente. Ricando ,�ambem intimadQ\ 'os Requeridos

l'

SILVINO CANl ,E JQse JAIR CANI, âtraves I
d�S� c�s<? ?S m€l?mos' não sejam éncontradós pe- 'II?, �r.. OfICIal de Justiça. Dado e pass�do nesta'
CIdade de Jaraguá do Sul, 02- de Junho de 1988.
Eu, (Amadeus Mabfudl, Escrivão Judicial o

subsçrevi.,'
'

,r
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, Jaragu�'.��:=SUl/' �Jii��ª <te 301lecJtilHo. a ()� lIe agoSfo tdé .1'98lJ,'

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

c O R a·]!t,o.·

, ,'IlIlI

,

/

'. D Ó PÃ'� I'N', tÓ,
. ., .. \o1J., -,A,

, .,
--- " ;_.-

..SP'I'zia. : ·1. eia., ,[Ida. . Os' :E'stàdos e Munici-"
'SERllJUUA E SERVIÇOS DÊ .TRATOR 2 pios sofreram uma quedaMadeiras para construção e' ,serviços de trator �- 551%U'tf: , o no

.
Fundo' de'�,

co� . profissionais altamente especíaíízedcs; Partícípação no
-

mês deRua .João Jil!luário Ayrolol 112 - Jaraguá ÉS- julho em relação a junho.

,-::qu:::,e:f:d:o:,_:F:o::;n;:e:':7:2:-0:3::00:':_=J:I!l:ra=gu:::á=d:O=SU:l:':_:';:SC;::.:: Do total líquido errece-'
...

. dado do IPI e IR, 17%

AD'VOGADA' . cabe .aos municípios e

" ,

'

..
'. ,14% aos' estados e terrító-

'rios. Tambem .

no IeM
creditado aOs

.

munícípios
, cataririenses, segundo o

retorno, sofreu queda a- ,

centuada e o "bolão'! ra-

� teado no dia 25 foi de
somente, Cz$, 169 milhões

-c,
' A informaçãô é de Dávi�
Leu, da Amvali,' acrescen
tantl6· que a, Assocíaçã-r
convemou cl aSeduma
no valer "'de Cz$ ... .- ... :
��3.1�6,OO, "para a aquíst
ç,ao de, equipamentos des
hnadös aos trabalhos
prestados pela entidade.

, - Na -próxíma semana
também, os

" municíÍ>i-O-�
de Barra Velha, Jaraguä
do_Sul, Massaranduba e
Schroedar

, conveniam
'

com a Secretaria de De
senvolvimento ,) Ur6�no,'

. -e Meio Ambie:ti�e, pana'
,

a aquisição, cl} recursos
dó Prourb, � de 'espalhado
res de adúbo . orgânico, .

para emprego na -agfi-,
cultura. beneficiando os

pequenos, prodctcree ' ru-
rais. .,,'

'

. :Waller ·lõlz..Ribeiro
lIeXàl�re Jlellagiostina BarflDsa

.

ADVOGADOS
. Rua, João MarcattO n9

.c:

13,
-

29 analar - sala 206,
• Fone �72-2875, ..,:.'- Edifíc�ö Domingos Ch:(j)dini·
Jah�uá da Sul"SC. :/

f

Lançemeatös da Semana -

Veiud& Azul. (Suspense.)"
'::,: .o ;EXorC1�la_l$uspen.se:-Terror)-
"

� '< A Í'Iol'a do !Êspanto· [Suspense]
, " �raD.ça �xima (Aventura) -

' ,

:No Rastro da Viorênc1a (Western)'
, c

Rocky Márc1ano (Draína)
" A ,}Jora' do-' AlRor' ('Romänce)-

-

:\.;, A 'Ji_�uniiõ 40s' ÀIuÍlos . LouçOs (Coibé�léi)"
, ....

Imemo 'no 'PacHiec;; (Aventurä)
"

.

� Asteitx Entre" QS Bretões [Desenho] '/<" �

.

A Àtnia�:Prim)idä- (Aventurar' <,
,

.. ' " ,íLftnitllÚ.ente; em, cópia seladâ/ c'Qig-'
-

excep:
' ,

_ ';_ cJon�l qualidade de imagem à' obra prima
� .

,

'de / OLIVER. STONE. . . . . . PLATOON
" (Guerra') '/

.

-. ' .. , ..

,
�.. ,. _... ,,\_...

--

.) Mestres- do- Uräverso iAv.eAturjl,) .com HIE:

''MAN qUe passa da- ânimação dös desenhos ;

para a vida real n.a.in�erpretaçã(!) �o!). me-

. lhores atores de Hqllyw.ood.,._
" .Clínica Vel�rinária

SGHWEITZER"
W ,A L -D � M A R S C H }V s.rT Z E I{

. '. .

Dra. Állrilene M. Buzzi
Questõés de /terras - acidentei de transito. -

.

ln
vent6ltos - :cQbruças e advocacia ém geral.

,
-

"

,

Rua ('�inoldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711

'N A HONDA-

CAI
:AOS

(),. FPM
,
E -

ICM '

�QNICIPIOS "

.

\,--

I'

S'U B A

_ Clíníca de pequ.en�s e grandes animais, 'cirurgias, vactnações
raio x, íntemamentos, boutíque,

'

Rua
-

Joínvtlíe, n'" 1.178 �fellÍ fren'le ao Supermercado Brelthaupt]
.

I'one }�-2548 _ ,Jaraguá dó Sul ,:. Santa CatarIna '_ ,'.

CONCESSIQNAÍUA: :HONDA DA ':lu'�GiAO, CO
MmCIO DE MOTOS, :ASSISf:eNCIA TI:CNICA

E ,BÇ)U)"IQUE HONDA-WAY. "

,
.

ENTRE NESTA- 'HO N I> A' DA MENEGOT'O
MOTOS-E SÀIA :PILOTANDO ASUA MÁQUINA.

Rua Adél1. Fischer, 239 (Rodovia BR�-280) ,

,

Fone '12-2999. _ Jaragu.á do Sul _ SC,
.

- _/,

DR.

I,

eletrodomésticos · utilidades · rnóvels
-presentes · bazar· confecções • som ,.

pneus .. acessórios ,e. bicicletas •

, ,camping .' néutlca- esporte
e- rnuíto mais. '

� J.

; .

A 'revista 4 Rodas perguntou: E o Monza chegou n.ã frente, '

"Qua'l o çarro brasileiro que
'

Ficou GOiJlßrovado, é o carrei '

, vooê ·compraria hoje; , preferid0 cios braSileiros.
independente do p�eço?". '_ _

Se vccê também prefere Q
��....----����/��='-

" �
;.:-,

..

,

,r_

:''\-

.,;'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



;:

,

l,a,ragu' do Sul .. '$emana de 30 élé JuDio a '05 ��,a!�st,o, él6 lOB " � :0::1:''I:'::E:I:':U:'=:"1):':0:,=:'=tJ:V:�:.:u====':j\:.':C:':I:R:':��I� ,,"

liA Hístóría de nossa gen te não' pode ficar 8Ó na saudade".
.

O f'ã3sadº só éimportante se o seu tempo foi bem empregado- '

HA 40 ANOS ,;_ - Em 1968,Marta Vasconcelos. do'
- - Em' 1948, o dia 25de julho �ra. 1 E.stado da Bahia, cónquístavs em Long .

,

saudado como DIA DO COLONO e a Beach. nos Estados Unidos, o título de ,

'

Associação) Rural é' a Préfeitura.. ela- Miss Universo, ela que já era a Miss •

início com Missa, benção do prédio da Brasil, vencendo, fórtes concorrentes
boravam programa de j_e�a qu� tinha firmação da mulher brasileira.

'

Associação Rural, "atrás da prefeitura, de diversos países. representando '� a"

inauguração da Casa do Lavrador. S_es" - - o Ten. Cél.: Delegado de Polícia ..

são .solene, discursó do dep. Artur Leônídas Cabral Herbster, publicava'
Müller, sobre a colonização de- Jera- Portarte n? 1168, considerando nulas as

guá '-do Sul. discurso "do dr. Luiz de. placas dos veículos a' motor constan
Souza,' homenageando o colono e dís-" tes de uma lista publicada na imprensa '

curso do dr. Mario Tavares, falando, local e que, até adata �lã() haviam pro
sobre o significado do Dia' do Colono. vídencíado o registro para o ano em
Na ocasião eraán feitos sorteios gra- curso e que os novos registros depen
tuitos_ de ferramentas, sementes mu- diam da aquisição de naval> placas, além
das de árvores frutíferas, publícações, 'da multa correspondente é\ 5oo,.<, do
medicamentos, ovos ê aves de raça, valer do salârio mínísno vigente da te
bebidas, charutos, churrasco, 3 cader- gião-.
netas com depósito inid�l de Cr$ ... ,

>- � Reuníem-se na cidade de Corupä
50,00, ofertas dos bancos Nacíonel do os benanícultores que voltavam ii se
Comércio. Inco e Popular do Vale do reunir em Jareguä, no Itajara Tenís
Itajaí. 1 arado (tipo) Rudsack pO 8, 1 Clube. para elaboração de .memortal
máquina de picar ração (forràgem) e ao sr. Governador'; .referente a terrível,
uma carroça pará 2 animais. TOdas' as moléstia da Sígatoka que ataceva aJ,
solenidades eram transmitidas pela plantações. provocando .extraordínãríe
Rádio Jaraguá-ZYP-9. A benção das .zeducão na' produção dessa riqueza,
'instalações da Casa do Lavrador era comparecendo ao encontro o prefeito
feita por Frei Cepístrano, tendo' co- , Victor Bauer. Otair Becker de São
�ao coadjuvante o Pe. Fidélis TomeIin Bento .do Sul, Leopoldo Krüge�, d� Co·
e o maestro França Vosgerau dirigia a . rupá. Nilson Wilson Bender. de Joín
banda musícal. Usava da palavra o sr- vílle, o assessor do pref. de Joinville,
Carlos Rutzen, prefeito, em exercício, Õ, e�-deputado Arno Enke, dep, Fausto
dr. Príamo Ferreira do Amaral e Silva. 'Lobo Brasil, o vereador Marquardt, de
promotor público, elogiando-se o -dr. Corupä, Pe. Antonio, dir- do Seminârlo
,AguimHdo de Souza. Preso da entidade. de Corupá, o Delegado .de Policia de
,Artur Müller, apresentava indicação à Corupä, Tte. Hugo Alves Garcia, a Di
Assembléia, aprovada pelo PSD, UDN e retoria da Sociedade Amigos de Corupá
P'fB, uma das raras vezes em que t�s

.

e o ex-prefeito Willy Germano Gessner.
os partidos aprovaram' uma homena- , HA 15 ANOS

gemo
.

- - Em 1913, o Liens Clube de Ja'
. '. HA 30 ANOS lagttá� Cidade, Industríel realizava, uma
- - Em 1958, na sessão de 28.07 .58� ó churrascada no Parque Agr-ó Pecuário
19 Secretário da Câmara MWlicipal, Vé- ".Ministro João Cleopnas"; com a fina
reador Augusto Sylvio Prodöhl, presta- lictade de arrecadar recursos para a a�.
va significativa homenagem às classes quisição de Uj.'ll microscópio. O resul-
agrícola e industrial. pela passagem do .

tado líquido de Cr$ 2.50-1,80 era entre-
829 ano de fundação de Jaràguá do "gue' ao pref. Eugênio Strebe, ao qual
Sul e' a comemoração do "Dia do Co� ''Competiria cobrir a diferenç� na coro
lona". destacandõ o desenvólvimento , pra do microscópio, fornecimento de
econômico, industrial. coinercjal,· agrí� sala. de exames e coletas, para diminuir
cola e· social, lembrando personalida- o' surto de verminose entre as classe:'>
des que.já entraram na história do �IlÚ- menos' favoreddas, ebserv�do

.

pe,la
�1Ícípio, .tais como, Artur Müller",Ve- COmissão Municipal de Saúde.e a A":'A- .

n�ncio da .SHva· Porto, Georg Czernie- ltESC, em' sucessivas reuniões.
wicz, João Marcatto, Angelo, Piazera, --- - Realizava-se a 3a. Convençã:o de
o Cél. Emílio Carlos Jourdan. Vendas das· Indústrias Reunidas Jara'
- -'- No transcurso da '5a. 'Exposição' . guá SIA., tra2;e�do representantes do'
Agro'Avicola e Industrial a' inaugura- Rio Grande do Sul, S. Catarina, Paraná,
ção do Pavill1ão "Artur Müller", cabia S. Paulo, Guanabara, Minas Gerais, Ma'
o Secretária' da Agricultura, dr. Celso' to Grosso, Alagoas. �ernambuco, Sergi'"
Ivan da <;05ta, seguido do discurso do pe, Ceará. Bahia e Piauí, este últim0·
E�gênio Vidor Schmöckel, 'secretário COm 85 anos de idade. Na reunião
geral da Associação Rural, falando no, festiva falavám Sante Arcafigelo, de
recinto, ainda, o dr. Tycho Brahe Fer- Campo Grande, José Vanderlei das A
llandes - atual I?es. presidente do Tri:'" iagoasl Aldo Andriani, do lÚadesco.
bunal Regional Eleifor�l de Santa Ca- Willy Owerbeck.. da Bahia, Henrique
tarina " lembrando o saudoso gov:er:- Pinto, de S. Paulo, o preL, Eugênio
Ilador Jorge LacelJla, morto e1ll aei- Strebe, 9 sr. Axel-ßos� e a sra. 'Renata

, , dente de aviãö e, finalmente,,1) orador Hufenuessler.

F
.

�, I "T'·; _'
'

oficia� d? Ass. Rurãl,,' dt: Murino ,Bar� .
� -- Eugênio strebe, Preso 'da FID�SC,'

< >" ,O, t;'o' .� r�., : 1�/ O: s �

,§' ,�:tj(l�:g!r:�d��fn��V!n��a;:�!�= .��::�vaa�;��e�e!��ê��o r�:�!��;:sh:�:
"

pot«;aJ'ai�,�)�lltP�en�(,s de eine .' ná�lo,,; 'p�TRlanentemehte. Até';� v$s;_ ,,_viços à CçmUl1idademicI'ôrregional. r��
,

föto.::.. sdm' e'v'l<leoi
'

;. ; pera, do �ce:rrQl�,ento d� e�po.slção,_. o preset)_tando' a entidade no Conselho
"

�'",,' ::'��f, �, ,n�v;o P�vilhãô' eta visitado' PO{ L1.820 c.uraqor da, FU�C
-' f�ndaçãQ- Upiver-,

'fi lenEf,12:Q18h:' 'i', "pei�as. '-, <

•

• (' slqade do NQ'rte ��tiU:.tnellSe, no" pede-
�"' �""_"''''_'''''''''''�.�''-.<-l.'�:�' ':1.·h�': .•,:"i':';<�,�ß ANOS ' do de 19n. ,i" • ,�

til)ãjlij(tJ tIl' ;Illtlll':
Fundação: 10 de'Maio de -1919 I,

!

,CGC 84.436.591/0001�34 ,

Díretor: Eugênio Victor Schmõckél
�

�

.Jorn , Prof. DRT.:sC n.'? 729 e
.

Dir; "Empresà- ,

Jornalística n.? 20. Membro Efetivo' do' Insto
'

Histórico' e Geográfico de SC. 'Redator:
'

Flávio '.

José Brjlgnago: - DRT/SC n.!? 214. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves -

.

DRT/SC n.? '219';

Redação,' Admtnístrsção e Publicidade: : Rua
'CeI. Procópio Gomes' de Oliveira n.t? 290' ,'
Caixa, Postal 19 - Telefone (0413) 12 0091 :_:.c_

89.250' - Jaraguá do
< �uJ -' Santa Catarina.

Impresso nas' ei.einas', da Organização Contábil
liA

_

Comercíal" S/C Ltda.
.

Assinatura pare Ja;ràguá do Sul,. ,.Cz$ 1,600,00-
Assinatura semestral .� , Cz$ ,900,00
Assinatura Outras. Cidades' . . . . .. .cz$ 2.000,00'
Número Avulso' ".' �.

. .. . .. Cz$ 40,00
Número Atrasado' , .Cz$ 50,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza
& Cia Ltda, Tábula Veículos de Comunícação
SIC Ltda e Propal Propaganda Representaçõas
'Ltda. �

Este Jornal é associado à ADJORI/'S'C e

ABRAJORI
'

'r

As maia'·finà." IUPtóe. par," presentea,
j6ias, rel6gios, violóea, trof6us,

medalha, e artig�. de prataria �tão na

,RELOJOARIA AVENIDA

N. Maredlal. uGeWlo V......

Programe bem as aues.väagens de férías e:
recreação.

'.

A "Can.riDlJo" coloca à sua dís-.
"posição Os modernos e confortáveis öníbus da sua

frota. Venha conversar conosco�
Av, Mal. Deodoro, 987 _ Fone 72-1422

Tubos - Santa Helena Ltdil�
: Tubos de PC'V (eIetioo.utOS), Tubos de, Concreto,

Tubos ,de Polietileno (mangueira preta).
F6bric&:: Rua JolnvUle; 1016 _ Fone 72-1101
Bscrltór1o: Rua Cei. Procópio'Gomes, ,99

, F�'Ile �2.Õ066· _ Jaragu6 do-Stt. _ s'é

E HORA DE BiULHAR
, Lanznaste'r

Jóias. relógios, alianç:l.s 'e
presentes finos é com a r:OVê

LANZNAS'TFR
,

Marechal t>eodoÍ',o, 391' _ Jaraguá do ��l;,
·r ..

'
•

CONFIRA A HIsrr(jRIA ... Barão de Ila:pocú
-_ .._----

.
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J.rq�:4o::S,�1 "��ana�cte,�o�i��d:�J!ª,�é,��!o.,�jQ88"- _C_Ö�',_Rt!"i li � (j ,: , ';�'�'K fl3tH A 1.�.....����'.....," ,��,..., �",��,,���""",,-�--�����������,>,
Já Ia 'cidade Irän,sflrlad,lf�pàrä': ampUar _â SÜbe,stiçã'o ,��i:�tu:: �:U��Ci;�ta��n�aragUá dp \ Sül

i �EIUTAL DF.' :LANÇ.AMEN'l'o ,N." 25188
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARA

GUA DO SUL, ,dívut� �iavé's do- presente Edí
.tal es lançementos reíerente a, pavímentäção à
,paralelepípedo da Rua 156 - DEOPOLDO JANS-
SEN', de acordo com o �ital de Custos N.'?
641'88, ,�26 de abril de. 1988, e Decreto N.'?
1.6l>8/88, de 26 de abril 'de 1988, S€ndo que os

controntentes ficam' lançados de acordo com a

.relacão anexa. A cobrança será efetuada, para
cada-propriedade, 07 (sete) días após a execu

ção des serviços.
M2 M2

0.1 e Wander Weege 64,86 61.731,80
02 . Wander Weege 105,00 '99.935,85
,03 - Wender, Weege .. � "". 63,58 '60.513,53
04 - Raul V. Rodrigues . '�'. 49,00 46.636,73�
05 .. Willibald Pauli 61,83 - 58.847,93
06 :- lnvaldo Kanzler 39,67 37.756,72
07 '- Valdir Kanzler 37,34 :)'5.539,10
08 - Raimundo Pereira 44,34 42.201,49
,09 - Wilhalm ,J. Wortmeyer 34,30 32.645,72
,lO - Walter Lawím .". -, ', '". 44,34 42.201,49 '

11 - Nair Martins da 'Costa 35,00' :)'3.311,95-1
12 - Mauricio Horongoso 38,50 36.643,15
13 - Alfeu Tarcísío Garcia .. �5,OQ 33.5'11,95
14 - Leopoldo l.· Schuster .. � 36,11 34·425,53-"
15 � Walter Luge ..... ' '.;. � '35;00

.

:)'3';311,95
" 16 - Julía R. S. Gruenwaldt . ,,57,17 54.412,70
J'r - -ll:fran«a Coutinho ,

68.84 65.519,85
18 � Waldenm.t Zanottí • 87,50 83.�79,88
19 ' Airsen Garcia ; 53,67 51.081,50
20 - Wilmar U. Ulrtch ...•

'

S9;�0 56.630,32
;21 - EABARBI Adm- de

,

,

Béns Ltda -. 65,34' 62.186,66
22 /

- Antonio' T. d0S Santos. 3�,6; ;)'1.094,33
:23 • Arlindo Doníní '.' 32,61 31.094,33
24 - Renato Weiltet; .

. .
. . 25;61 24.431,94

"25:', Santa G. da Silva "." . 3'0,34' 28.8.76,71
26 - Lídío Schiochet .... ,.. 35,00 33.311.95
1!'-:- klcictesc e-'Isolde':snVeita:" '25"'34 ·Z2.2f4,32'
:�m - Rubens Horts ,-. . . . . .

.
. . 28,00 26.649,56,

29 - Isaura D. da Cruz ....
' 29,17 ' 27.763.,14

30 - Tiago de A. L. Filho -: 14,00, 13.324,78
,31 " Alfonso Larsen , 179,67 171.004,52
32 - José N. Pilho , '., '56,'00 53'/�99.12 '

33', -- Nlatbes L. Glatz ;39,61 3?156,,?2
,34 7 Jamifo Wiest·........ 6&;84· '65.519�85'
,35 - �ati� da S�lva.

'

... , � . . ��'7. 33.759,29
36 - Walter Janssen Neto ", 46,67 44.419,11
'37 - .gÍio jânssen .. ", 144i,67 1:>1.692;57
'Ja - W1riter41Bokte,J>tmS!Jew' 3&;00 3�,3U,@5

Jaraguá-do Sul, 14 de 'jJllho de 1988.
DtJRVAL VASEL Prefeito, 'l\{Uhicipál

Joi��ne��•. ,dO�SUl.)Ilha e,too'(;) ö-mat'eíiàl"pa- �

e a i,ampliaçao da ,sj}best�,,\ .ra a montagem das estru
çfu>, vão ;r�l:veT-OS�pro-' 'hrras já est-á no Ieeal. A
blemas .de energia, -para extensão desta linha é de
Jaràguá até 19Q2 e fazem 29 �quilôtnetros com capa-

,

parta das obras d,ö Plant> 'ddade de 138 KV (quilo
eraergencíal da' Celesc. O votts), Conforme informa
conjunto de ollras de Jare- ções das diretorias de Dis- ,

guá estará' pronto em ou- tríbuição e de Errgenha'J.:ia
tubro deste ano 'e custaPá e obras da -empresa, Com
165- milhões de cruzados. a conclusão das obras não

haverá problemaj, ,paTa a

Instalação de outras in
dústrias na cidade e a '

comunidade local passará
a contar com maís ener

gia' elétrica é de melhor
qualidade.

Chegou, em Jarsguä do

sút, vindo da, cidade de

'Côhtagem, Minas Gerais"
no;último dia 16 de julho,
o transformador cóm ca

patiàade de�26 mil e 600
KVK � (quilcvõlt-ampere},
peea 'princípal 'na -alilplia
Çã9 däSubestaçãoda Ja

raguá do Sul que possíbílís
tará tim' euméríto.âe- 50%'

,

no; consumo -

dé . enérgía
elétríée .. '.'"

,

,

À compra deste trans
formàdor, a um custo de
54':)nifdTNs, a construção
dà.; linha' de transmísão

Para acelerar os 'traba-.
. lhos pára a conclusêo da,
linha de transmíssão a

empreiteira' foi autoriza- .

da pela Celesc a contratar"
mais 25 montadores de li-

", \

, FuRGÕES CÂRGA' S:ECA� lSO-r:eRMICOS, FRIGORíFICOS
.: -

'

".E CARRSTAS DE 1; '2 e 3 ÉlXQS'
_

'

"

Jaraguá Esquerdo ��a Dr. Enrtco Fe�i, 113 Fone 72-1011

'�================�============-

'i; 'Máquinas,'mÓ'leis'de a,:co, escríveatnhas, v�ntÍIàdores, =inÖ�éis estofedos,
:: .ãtas, relógios de ponto e ac'essõriô�' eni, 'gerat,

',j' --" Rua 'Venâncio 6ã Silva Porto nq 353 .._ Fone 72_1492

;1 I',,":""0'�1'e"a"i.'..
'

f' b .. :7::

.� .

, -'. � . ," - �.

•
J

-

� _.

"

t... .. "'/

1
.

,Mamãe .Corúja
;.:

;

Ä MELHOR opçÃo EM ARTIGOS' INFANTO�- ,JUVENIS E BEBE PA-
'-.

�. � . . _" -

.'

, RA Á �1'AÇÄO OUTôNO-INVl1'RNO.
.. - -. � .

.

�

.

,;;;
,

,- 'Rua Bárão do Rio, Branco, 168 __._ Jaraguá do Sul' - SC

i
I,

i

SAVlO MURILO PIAZERA D.E AZEVEDO

_,MURlttO trA:tmJ!TO.' :Öi! -AtiN"EOO

,
'

,

.:,

Qke.it-G":,Civ-il,._ Gr-im-iJ1.al,__ Comefciial

·Trabalhista. _ EspO�tivO
NOVá endeteço

iJl., 91 _ Sala 1
Mal. \ Deodoro da Ilionseca
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Um total de quarenta
empresas iJaSclev�se
para a· fase final da Vill
OlimÊdda Sesiana laI:ã
iuaellse . (Oli�ja), que
vai .de ,26. de qog.osto -a

'24"de setembro, Já Io
ram .encern�das.a ,fase
classíncatõne

. para '.-as.

modelídades de fatebGl
de - campo; futebol 4..e ,sa-

·
Ião, futeJ;,lO.l 's'Uí,ç� vete
rano, hÇl.'lluebG-l e' -vG-libG-I
e" aeha-se em Íilse .dech
síva a �b.ooha e o futebol

· suíço, .Iívre, A abe.r.t\l1ra '

BLUMENAVE.NSES VENCEM!RúS'fIOA�EM ..JS
,

"

'. .. 'da .oli.se ia ' coincídínä . eom

Bo'11·1q·,

'e J'111IIn.h tl'ruo ·da: ·S'·n°'tillAr. a '-in�:ug�ri'lção do, ·Cim-· A -Ccrrída ,Rústica' Ja;"
" :'I.hll. UI tro -Esportiv.o· QG Sesí raguá do Sul _. 112 A�

'C'a:npeã do Cempeonato 'Sénior da temporada
'de .Jaraguá do

-

Sul, que nos, realizada sábado à

t
- contará ,Com ·um ginásio tarde, registrou a supre"pifsl>adél, o, ,Bptafqgo ,deu importan e .passo para bi-

de esportes com q\:ladr-a macia dos aMetás da E-
sar ;@ titulo, .GO vencer o primeiro turno do certa- , .

nie de 138. A' ,wt-íma Todada do turno)nicial, sábadO poliva-lente e outras d-ns- quipe 'l'hiqgo, de Blume�':·
, "0" '.

C talações'espol'ti;y� "\CQ-, nau, que venceu pratica�à ta.rd�.,. .v,Fegistrou... =. . ..·.·!'..go.lea,das Beira Rio '6x2
,

ruz . .

- ,�l1> mo ,4· pístas ,de IbqlãQ', 2
_
mente todas' as

.

prinei: '

de Malta, '. Rio Molha· 3xO Floresta, Bôtâfogo' 3xl cançhas 'de -li!6cha. um, pais colocações. No Fe-Amizadê ,e' Barâaá l-xf ,Aivorada. P�lo 's-egundo 'tur-
1

'

' . ... .
.

'. .. . . .. ' .
.

. amp o salã!O .de �jqg.os de minino, ,do 1.'9 ao 4,.0 A-
no'l'<l'edada. ,prhneifa,' dev� jogai na tar�e ele hoje

. ".... . '.

B R' mesa, s�la· -de ,ginástica . -e dria,ne de· Souza, An,gela�ita Rio. x ,ßp�fogp, <Cruz .de :Malta, x oresta, - 10
musßula,ltão, ..

, a1.ojam.ento de Souza. Cleide de Sou-Molha x ,Paraná. e, ,�lyoÍ'âd� x AIriizaçl�. o

e lanchonete. za e Sorane Ele' Souza,
_.' .. "" '.:. ....

.

, _A, faSe ,final da ,Oliain.Pi4-· ,
toda5 de Blumenau e na

, /

.. :Rela �. jXvisão, Alvõrada Ox3 Dotafo'gp,'Cruz
.. da, ,en,tre aOs 40 emp're�.

.

.

'

de Malta' ixl Aniéri{!a: Garib'aldi 6x1 -Avai e E'strel- ,�., quinta c�o,eaçi(jl, . Deise
, '< • ,., • Al d;

.

inscritas, -envolverá a Klabunde f�ohlbe.d\). Ca�
la Oxl ,Mal�ce; .,pela cat�gona JunIOr - vora:a·

disn.,,,ta- .de 2;1 �t;..i,..�
.

teo-oria
... -,.Y.:o�"'ranos: 1.'0, Á._.

1:iS .Botafog{), .Crui' de .Malta OxO Am�rka, Gar�bal- .

�""

..
'

1.�:_ 3���f�� .

5 .. '" 0, .M

di 2x5 A.vai e.
..Estrella.' lxl .

Malvice. As partIelas des JJ\Q,scu� e .1,..", en),l. demir Nunes �Kohlàach),
.

'1 :r.�1�S. 2.° SalOmão SezeriBo
deste ,dom�ge ...setãi)� -BO'tafogo x Cruz "d� Ma taL A-

ni.êtiGa. x Gar-ibaldi, ,Aval x' Malvice e. Alvor�d'a 'X

!;tr�lla.;
',.

"

lIlie: mais ,II, Ü1aIa ai Vieireasé
'P�lo quarto �'an�� -alter-aado, -0-::Clúbe.� ::Bólão,

.�1 conquistou o Toraeío de BolãQ "Cidade de Jera
g�, desta feita ,réálizaQo .de 22 a 24· de julho, pela
Söt::ietiade Víeírense, .!1lailcando os 112 anos de íun

daçã,o de Jaraguá dO Sul. Sete equipes competiram
e à classíftcação final foi esta: 1.° Víeirense .(C. B-'-

81), com 12 pontos e 8.957 palitos derrubados: 2.9
Vasto Verde, ,10' pontos e 8.726 palítos; . 3.0 'Tupy

.

com"8 pontos e $�724 palitos: 4.° Pinguins, 6 pontos
t) 8.525 palitôs; S.9 Tiràdentes, 4 pontos e 8·436 pa
U"tQIi; 6.0 Floresta, � pontos e 8.349' palitos e em 1."

lU�ar, Baependi, que não -venceu nenhúma e derru-
lo1t'lU 8.255' palites;

,

A Vieírense obteve estes resultados: 1.51:> x

1.�82 Tupy, 1.46-1 x 1.389 -Ping.\:lins. L468 x 1.462,
1. 639 'x 10411 Tiradentes, 1. 478 x 1.415 .::Baependi -e

1.i498 x 1461 Vasto Verde. A melhor média do

Torneio coube a Valdir (fupy) ""- :256,8 �e a segun
da· melhor para Güths (Vieirense) _ 251),7. O re-

G:otéusta em palitos derrubados numa "piirtida foi.

dll.ths ;(�6) .

·e -o segundo recordista foi Gilson; do

V.sto'Ver-ti�� too)' �74 paHt'Os.

.'
'

'ELETB'OL�R .

. ,,-._

,'C ....
,'

'Co.reml �', de Peps: Ltd _

. !

- <

. �

'Ã�si�t�nêia- 'têc�ica eD;} mAquinas (Ie, eostura

l\nHustrtills'"e 'domésticas, "eças, acessórios te agu-

In��\�D1' g-eraI. '.

'. ....
.

. ,.
�Ofétece também ,assi'i!têncla ·.técthca au"'tonzada

'íeru apatE:1hos Aßm�'WaÍUa. 'Btltànhl. Black &

Decker, fàet, GE"Eletrolux, Fame, Pandora; For.... >

I'DOs tye�J além do mais completo est<?que de pe-
.

çai e aceSSÓrios.
.

- .' . � "' ..

. Av. Mal. Deodoro. 1.:309 _ Fone ·72·2200
.

:;."

Jaragbá' do Sul-Se -.

- Das 41 equipes lns
ci'itas ínícíalmente, 80-

'!Jn,ente 36 confirmaram e

lirã�' :efetivamente
.

parti-
.

cípar do' Campeonato '

Municipal Aberto de Fu·

40 EMPRESAS! NA '

'OUSEJA

! I I

,
í

' i I I '

tebol de Salão, da Díví- Astel/Telesc: Chave B -
são Municipai de ESpOr- Cabeça de Sagre, Super
tes, li!m .encontro '. com

.

Lenzi, Doc. Schíochet ca
�s-;tiliÍg.ntes M �noüe do iititaim; C:"ve C' I-:: Zon
aia' '20, 'ficou aceftaôjo

.

"tá, -U1a·lita, -SÓ Nós Mes
que até 1,2 de agosto to- mo e Perflex; Chave D
da a documentação de- ..

-'- Lonímar. Ärte .'C--àlh'a'Sv
Ó

verá, sei: =entregue .. na
.

Solorry e 'Mi1i1mi� ,ChaVe .

'PME; 'pera que o 'Cam- E _,_ EstófaddS lv-ila·L:Nfo-<:.:
peonatc, conhecido por va, Pampa;' �at,lian.; � .'

Peladão, tnícía. no dia 19 CSM; ':Chave· fi �. ''rräliS-
.-

de-a.:gosto.'Os jogos acon- portes .��r, ·l)eleta"::
: tecerão 'à.s s�xtas-{eíras -á .cía âé rettda, �allet,;
noite e sábados à tard.e, Transpoftes ';!Y:ke:::p;,ng\llm' oi.

no 'Ginásio
.

de ESportes Chave G 'wi'*éf;"dOJ
. �L(;

Artur 'Mütter e no A.gro- tões, tÇàutP-ê,ão He', 89)1
,,'

.

pecuárío.. Remo", ':e�t()�l
\

é. 'Uniaoj
.

As equipes roraio díví- Chave H "-'-' Vai "que dá,
dídas em 'nOve chaves de- Artelaje, Meeâníea Ra-:
quatro,' .clessífícando-se boch e Apolo; -CluWe t
duas' por chave. a sa'ber," _ Polícia Milítar.. Cru
Chave-A - Têxtil Pon- zeíro,' Flamengo 'e V'iilmir
tes, San Remo, Etalan e 'I'ransportes,

_

""
.

. (Joínvílle], '3..� Vilson
Tomaschmrtz (Joínvlllej.:
4.9 ,Lourival· Albepton
(Kóhlbách), 5�o Vicent�
Alv:es (Weg) �

"

No a(;b.dtQ ',: .. ,.mascvlino
Angelo 'Thiago, ,de' Sou�, �
za. 'Pedro -.de 'Soilza.. 'Fia-..
mir de Souia . ,e Sétgio
Luiz' de S@uza; todos '.de-:
BIUlnenau; "S.9 Luiz . RO�-

.

bertp Perêira (Koh,lbach),
.

6.0 Joel Siegel
.

(Kohl-'
bach), 7.9 Wanderlei Zo
.catelli, (Kohlbach), 8.0,Jo
sé

.....
O. Alves (M,e�egot

ti), 9.0 Elega·r lliiago e

10.9,Eraldo de Souza am

bo,s de .13lumena�,,;
.

Encerrou-se dia 25. se:- Portuguesa. cr1pli!la que marcaram a
·

guntla-feira. -, ã 1iJiMe.i:í-á P-ara -as -semi'finais prt�eira fase.
fase' do ,ú.��}Cam.�t�·: �lâssi·ficaram:se �la 'ben- .

Municipal Va�ea.rio '. de·· zi, 'San�a Luzia. 'Sante INTEGRAÇÃO, DE!
füteból, -'$ UME;, � .�� An-�nfO. Olaiia, 'FJ:gu.ei- GlTARAMIRIM·
don�:irrgo. dta '24> -pêas-. ren�e, Ba·ag'tl. �Rio Mulha, ' Já)ão conhecidas a$·
Chaves '\Jerd�'Je -Ä'anI,-� Cehab "A" -e Porhl'gtle- equif)es' finalistas do VI .

restiitados ':foram -- .\.Wl-a' �'a. Na 'qua'it-a-feira ·à Campeonato da, Integra·'
Lenzi 0»6 'Santa lLàziá,·· TImte, a ;gME reuniu' äi-; ção �unicipal de . Olls
Sanio. A:.ntoni6' 3'Xl Na-·· rtgentes ,de �lt1be$

.. '.Pa�a:'· rami,fiIIi. Com' 0S testil" �
cionat Ars'ept'lm 'W1fO' 'São a formação ·das -Chaves tados' ÄmÍzade 2xO 'Coi" .

Paulo,. ContHl-emdl ·6'xw . Rosa oe "iBraaea e definir tireitá e' São Pedro t'..ltl.
Bangu, Brasil Oxl Olari-a· o inició da segunda .fase' C'Omerciàt. .cFaSslUc::a.rarrh ..

e Estradél; Nova OxO Fi- que, a <principie, 'está' se' 'ÃmiZädéi. Mal1sCf1: 'Lo'!"
gueirehse;' 'Uo dia 25, pe- prEWlste para ·d<mli'll'go.

.

jas'iKle'in e ��ctaL "

la Chave Vermelha, com- Os jogoS restantes do" .. Estas '''duas 'Últimas i-eqük
pl-ementando ja pti'mei,:a Varneano -acE1ntec-e-rão..em ... pés<f.af'ã6 'na' t-a:Nie <fI•• -

fase 'do Va:r.'1:eano - I�n- estádios,' com· ;atlíambra-· te =;8lÍbado, )par-ti'da' e�tra ,-

de.p-endência 2x3 JC6'hab des, pà'l'a· 'evit-ar ',a'
-

ocor- pãt.â� def.imr' a �_pÍilIll!ii'.á
"A" e Rio M<;),tha 1� rênci:a (le atos de iridi;<;- cQlocada da âhave.

,

,

l

"

,

. FfER..... 'si-"
.-
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.::, ", ''" '�� -.., _., �. ,�' � ) �'.....•. f," .

. D..!l_�an�e, trê� .

semanas quem, mas circularem cioeíro, lá�,dõ a1to da �deverés -que .Utá sístems. ser- ouvidas ,as.-c�ase.J; pro'
este .semanäno �u_lou na. Assembléia Legíslati-

.

torre, está 'Q€ vigJa pala de religião 'ou, de- ética. dutívas, <Ws: quaís doe'
-

na: ·primeira páginá·· .

um
.

va e. no frigir de _ ovos,
.

que hão' aconteça o pí- ímpõe , Para os .romanos_. _penqeJ:IlQS; çOIl}0.5�r1�,d�r
COXlYite;� 'aos' <fandidatos. no calor do debate, Io-. or.

-

virtude era maís .a íor-. de eIl'}pr�gQs. __ .

a. êandldatö- -a vereador, ram 'intróQ;uzidà.s pala-' Ça do 'braço, audacta, va-..
' .

in�Ij�pnt�.,��{ �<}f- p;B:r'·. v:ra� tí,ri�s .éntrelinbha.s:d d_o .0niltOng� período da ado lentià," coragem, Intrepi- h'� f�cil'" ôqserva!l·h:q�.e--:. tic!4l,'laí/coÚL uma-
.

pro�: proJe O, que aca iou .. an-: nnr s ração concorreu pe- dez pära enfrentar nas omens eram, esco idos .

poit�l:���: seg:uridö' a qual;' do nq" que = está "

..'d�n�o,_ . ra ess� estado de ccíses. _ ruas os homens e. _nas pelo povo, quandö a:'vE!�' .

ins�t(çà�,dioatö i elei�" propórcíonando 'altos ga.� Não-havendo, como näe .: arenas as feras .. ';',Ai es' ança ,�r� cq�g�. ..d,e h,?nr�', ..
to,) �a!�� 0.líq\l�d9

.
do':, nhos e qúe_ 'äss!llt 'fece- houve (qesculpem-noi' os

:

tá uma d,iIel'ença. Nos' e murJas pagevem paroá: "

. mUA\lS; j>Ul?lic�':à ínstitui-
"

bído acabou Iícãrido ate' que
.

pensem diferente- .

gregps.. areté equivalia concorrer � jl_ .yêr�{i��,o. i. :.. ,

ç�s, �o,ciabcaritativa!, as- , agora. No .Paranâ," maís
. mente] uma '. Iíscalízação a uma aptidão" um mérí- Levevam d�,ça.b9�,o.s _s�lla.

,sistencfâl, "--do munícfpío,
,

precisamente em Rio Ne' efictente;'como. em OU· to, uma qualidade um deveres, mesmo às custes
meíiê�q'n��oS: gr9'c1.dad� gêmea de Ma: tras legíslattirase ,lfue valer, bens serviços, .

A-de -açe!bo&� debatés z
e de'

fra, dida vereador ',ga.' nas mais das vezes
. -

'a çÄQ NOBRE, -vooábulo inflamados '. discursos,
-

fe·:
'

Ó"movi�éÍltÓ nasceu nha 45 rnil. e existe um: Câmara ficou fortalecida, que depois da decadên- rindo h� �ra� vézes a"
.

expontãneeménté, premí-" forte mcvímentn para. com amplo, respaldo do ela roanans fei valoriza- illiiades, �urante '_ C�n-I ;.
do pela necessidade de reduzir o múnus públí�' povo e do eleitor, . que do pelo Cristianismo. . quistadas no meío social; .'

meditíear 'o (comporta- co. se sentia recompensado .

'

mas o que. valia era õ.···
mento"-:dos.,homéns ":}pú::,,:, /"":" .. ': .",' .',�-':;;_ por haver dado o, veto > Centenas de telefone- ,debate. emfevor de uma

blifp':S:)�á'p�i'r:tiir'da ba�e,' Também nada teínos num vereador na 'lCerdà- '_ roas recebemos, de parÜ:""'bOà �ãusa p�bIic1CÁ'elel:" '

que :ê' 'o município, de
' . centra "o; -prefeit'q ,( muni- ceira expre'isão da pa;â:" . dos,

.

candidatos" <\e. nãe ção de 82 fQi Um estélio�;
on��_'. ,·tudo piove� e cipéll que até hoje SOU" VIa, o que não acontece' filiados partidários, r que� nato eleitoral.
quê-'está '.sendo conspur" be rebater ,os ataques hoje, onde O,)' vereact6w••• rendo saber, CQ,m.o,', flJ.n:,. ,_..

cátía·;p�l.9s e�çai��;' 'sl1� sofridos; o que ppde ser res ne;m m�is comparé· cipnaria em termos
.'

suo A j>rôpostà não:se� diri'
.

periores, cuja''-permí-Ssi' o seu estilb' de adrilinis" cem às festas que. se. prapartidários, 'alguns ge para uma andorinha;
vidâit� desenfr�ada '

"
de' tração' .ou sãc( os seus' re-aUzam e ficam meio perguntando até se esse Ela Jlãöl faz o"verão. Dev�

grâ<J,a-:: a todos"os :setores' desafetos que ·não são bem graça iuando e,$tão múnus ,público não pode' �er estendida, para' todos, '

dà;:;vida"biasileira, "e .". o' fortes, suficientemente, no _meio do pov01 elue" ria ficar em 50%,. com lndependent� de partid,o�'
qlÍ�)�té' ,bem pôuco :�ra:' para· provar que' inçorreu começa a ficar ünpaci· que ele' concordaria.' Os Morali�l"" os" cóstúmes,
tratado' ria cédula' ':!ll-ã.e em crime·'" rio exercido', ente com os homens pú·

,.

,grand;es partidos não se Um'e�emplo;,15 OU, -pára
com" respeito, ,. -lic>i;nadez de sUa administraç�o.. blicos- que I3arecém' se manifeStaram, ,como tam' 1989; ',11 ;vE}readores' :esta-
e, ·ui.örêilid-ade, 'hoje aqué- esconder do eleitor, cOJti béxp. as class�s empresa'. rão ganhando aada abai:xo "

les ':poocoS' hQmens,', dé' Este semanário foi ,o medo de cobrarem. as- sn- riais e as entidàdes' a de "300 ·mil cruzados, da-
bem; são., ãpoJ;ltadQs com primeiro a 1;lbFir a: .. 'pri� .

as átuaçOes em ''PNlça pÚe serem' bepeficiadas . não,,-_rão Cz$ 5.1.00.000,00, que
os�'d:edós ' paia� zowbax:ias,' meira páginà ,para elo� blica.

.

demonstraram possí'vel multiplicado por. doze dará

. _I
troças e tiradà!;" satincas, giar � que représeilta - interesse ein se engajar Ci$ 61.�00.UOO,oo', u,illa 80'

- cófuo estranhos' 's��es que, para JâragVá'a· sua :ulai�
_
Realmente alguma tal- num mOVimento .inorali' ma altamente expressiva

devériam sér 'expulsos, 'or obra -·a abertura da
.

sa de novO' estcl aconte-
.

za40r >-dessa, envergadu- .que'-aiudaria as entidades
. ! porqUe aindà pregam:, 'a

.

Reinaldo Rau ptna a ceIldo, querendo mbra� ra. 1'elefbnemas ",houve- cita-ga:$; q�e-'çlé outra f�
vol� ,do. bem e da mo' Proc. GQIp'es, -q.isciplillan- li�f ,.OS hábitos 'QOS q1i� para saber se não, era Il?-a iriam 'pê\Ta o',bolso dO$ ',,;

rali��;.; do�. };ostu�es .

do /0. trâDsiiô � Ó que t�atam da cotsa' ·,públio uma atapl.lca 'de épo.ca· vereadores ,sem' quiBqiler'.·',
comunitarios. nos custou Pesada' 'cri - ': Céf;'

..

de'eleição para pegar m' retorno. Ate 'as chateantes
/,,'. lica de '

correlegÍQnários' caufos. Telefones fõram
.

festas ,qe angariação de
Nada temos contra os que achavam termos .nos Nosso compadre, nu· deixados para contatos. fundos, poderiam ser dis-

.

atuais vereadores, que
. bandeáqos ','pro. outi'o lX1i. r,owl' de amigos,- co- e que-foram retir�dos às pensadas, que tanto one

ferem ,,�leitos em. pleito, lado", como se o ':"pular m�tou o anúncio' divul' pressas, pressionados que ram o bolso do povo, da
democráticó � e ,empossa' de galho" puçlesse mo�U- .gado e consid�rou o UlO� foram pelas "forças o' m�nicipalidade, do comér·
dos cQní 0_' ,cPJJlPtamisso 'ficar O julgamento. de vimentQ\ como à me!hor- ,cultas" l!. QS interesses, cio e; da i�d,Ústria.
que jlii'raram

I

'e,'
.

Pl'ome�. uma Qoa obra'; -Constan' coisa qu� poderia ter cop,tràfeitos, de _Çandida'
.

·terJlI,ll: �anter" .. ttef,en4�r' wmente estamos a €:1'>., acont�cidq n�stes ú1ti- tos mais lnteressados em li preei�o q:lle urgente·
e .çúinprlr' a: Cons(1tulç�o �!jar os açertos,:de sua .mos' anos: o de que a saber quanto' vão embol- !Ilénte seJome uma atitu'
Fedetal ,e, a do Estac;lQ, administração. c. não ,� HONijADEZ volte ,nova- 'sar uiensalinente, quaJjd,o ,de global, frente aO ,pro'
obsef.v·ar. jas Lcl�. ·,pa�tt� sÓ, __pqr callsa dissó que mente a ser apontartu co· deviam proclamar, q que blema. Depois da eleição
culatmente a, Lej.· ()rga� nosso relaci9.naln,�I'.to dei' mo �roa, gr�de VIRÍ-O' vão. ,f�zer pela c.pmuni' não adianta reclamar. O
nica: tlos',;Municipi9s, e xa de ser cOrdial e rf:S' DE!.' 'dade. momento tr agora. Pesw'
exerc!!� 'COIll patriotismo.

.

peitoso, tendo ,wn avô ,,'
' almpntà não conhecemos

honestidade e �pirito .

que foi npsso cOHelegio' A HONRADEZ é. a JaragUlf do Sul é uma a· posição d0 partido a

públlcoA)�'mandato :de,,:ve: ;ná.rio. e '\.Im p�i expellicro- qUaljdade de honrado; a expressão econômica e que pertencemos coma
-:-reactor' que: me for cón(e' nária que.é nosso ',me' pr9bidade;' a hont'stidade, social eom boa imagem não- sabemos se vai nos

rido ie a que, cada' '\Ull'j' lhor amigo., A crítica.. a honra dos que prome- no estado, no pais .e no induir entre os. candidatos'
respondeu ·:"AssiIn'

-

pro-. sé. existe, faz .patté do, t�am; -no;, coinp�'ODjlisso exterior.· No plano poli' a serem postos à conside'
meto". '.,.' nosso trabalho r de orien� as:su�nido, a honoral)ili" tico'- a imagem não é nà· ,ré),ção '00' eleitor,' ·MAS, .

/·;" .. ;";'�'::;.;.::'i;
"

,,�tação ,d� povo.. Ai,rida dade, <) brio, o decoro e da �boa. a comprmnete- si for para, väler, a pro·
:ps srs; Vereadq_res <:ie.-" está a' .dever; p,or exeJli- \{j',' pundonor," -- vejam dora,. segundo. se obser' posta que fÖr aprovada,

Jfu'aguá do Sul não ,.)ãQ : p,lO,' a pas�a,geÍn;. de ní·
.. quantas", 'palayras � (Ille vou· dos últimos aconte' esta deve s�r honrada, E

responsáveis, .p'�lo muito veil, na )\farechaJ" OP Ia' voltam a 'surgir na men- cimentos, como se ...esti- assinamOS �mbaixo, Nem

�e v�m r.�ndö:, :._ e' ���ela pta9;Ii1:.a ,�<?';t:s- ,: te dOs l�ens �,� bem' véss�os transformadös que sejamos depois,. co�

qUe, �alvez lepha ",tildo trUlda na admuustmçao -::'"" a que. Se '. aOf,escenta dos num· bando dê: cor' mo Cristo, levados "ao

responsável '<'�lo "�'uCq _ Mayer'Schméir.�'ke-l NE' A VIRTUDE.que ·é a for� ruptos� pistoleiros e sal' Gólgota!
'

die trabalho jlue 'r"z�"� 'CESSAR�A e_ UR9ENT�, I ça das :cõisas" é �:��1l' teadores qUe se degladí'
r�m.· :'."" e, 'só não ê�:ll em' ; ,�Cl' ·.ça do, sentido pata. cll?l;q' am entre st para ver '. .•.

.

r;' -{':', dente mais grave" aris' .. no mofal: fqr�a'�\��' quem serâ (, camPeão que 'EugêlÍiC)_V:idor Schm�kel
)nt.ere3Ses outrQs/. que' !-f-destres," porqtit:� 'S,AQ ,�a :vont�dé, d�) hàrt:éí!l fkr. 'vat administ.rar, essa poi-

- ....

. cil'culam não se sàbe por PFBASTIÃO, ,

nl.;sso pa' Ta o 'düriprjJmento dos óca,. Nessa tarefa_ dev8,l,ll Julbö!' 88
, , - " �
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