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EXP9sitores_p/lojas e
,

Movimentaçâo Irídustrial
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PÁGINA 2, CORREIO DO POVO

PARÀBÉNSJARAGUÁ
.

Receba o nosso abraço.
'<,

I P A L O M A .}.i AL H Asi,'
Rua.Joinville, 1..612 � Fone: 72�0415
Jaraguä do Sul- SC -

.

r �.

CONGRATQLAÇÕES PELO ANIVE"RSÁRlO

DEJARAGÜA.

Neste 25-de julho enviamosum abraço especial
ao povo de nossa cidade, que segue o exemplo
de nossos fundadores.

.

Ao Colono e aoMotorista o nosso maior res

peito.

_la.I...1
•••••••••
EOL'!PAMENTOS PARA ESCRITORIC

Supró pic��putadores em geral

Fones 72-1492 e 72-3868 .

a
!araguá do Sul·- SC-
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JARAGUA DO" SUL

a Malhas Forlin orgulha-se em poder partici-
, .

.

.

par de seu desenvolvimento•.

Ao motorista e ao colono as nossas sinceras

homenagens.

, "

�. malhas__
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EDiÇÃO ESPECIAL

o POVO NEM SEMPR
"Caro Fritz v�n Jaraguã: Antes de mais nada, mi» nucleares da pf'rafern4lia cotidiana de congestiona

nhas deferlnciais. Ctreferência ao comentãrio ··0 po- mentes e poluiçlJo sonora e atmosflricá� proporcionam
vo semp�e tem razlJoH,publicado na p4g.16 da edição tranqüilas e benlficas caminhadas prevenindo futuras
3.$47 do "mais antigo". que mencionou aSEPLAN, implantaçlJes de pontes de s.afenas e atl.incrementam
entendemos salutar contrapor algumas colocações-;

.

o canlreio,dentre outras tones ràzlJes.'t devolver a rua

1. Somos parüdãrios de um planejamento âemocrõ- para o homem, para o ser humano, -nãopára a m4q�i
tico, partidpativo, de respeito as tradições; mas-vol- na� (Ie�se carro). Ruas largas, avenidos tmpIa$'
tado ao presente e ao futuro, consentâneo com a nova são nea:&f4rlos sm. mm não em niScleos centrdsur

realidade polftica e social que o Pais passarã a viver banos; Por. sinal, I importante lembrar o arquiteto
apôs 15/{1/89.'

.

e professor da Universicade de Berkeley (EUA),Alan
. Não compactuamos com o planejamento tJcnoMgico, Jacobs; um dos autores do PD de Slio' Francisco,
burocrãüco, imposto de cima para baixo, porque con- na Càl�rnia (EUA), quando, de suaparticipação no

trãrio t) sua natureza essencialmente multidisciplinar Congresso Internacional de Urbanismo em Porto Ale
e intersetorial, requisitando o envolvimento de todos, gre (RS), emmarço/89,disse que·umacidadequeexige
tlcnicos e .nõo tlcnicos. autonôvel para se ir de um prldio a outro nlJo I

2. Alargomemo« de passeios e estreitamento de lei- muito boa pata sé viver, ao mesmo tempo em que
tos carroçãveis (ou pistas de rolamento) em centros se elegeu Curitiba, dos calçad6es de Jaime Lerner,
urbanos nunca prejudicaram o com/reio e tampouco dos largos passeios, como "uma dasmelhores cidades

.

troxeram prejutzos ao povo. Muito ao. inverso (luxo do mu.ndoH•
de pequena minoria que nada tem a ver com a grande
massa, com o aut/htico poco), desobstruem setores 3. O povo quase sempre tem razão, porlm nem

sempre. A sabedoria popular I s4bia e não pode ser

ignorada. Porém a opinilio plblica tamblm deve ser

esclarecida "e informada, papel que cabe fundamen
talmente d imprensa. isenta e imparcial.'t bom MO

esqf:iecermos que fo('o prôptio povo, a partir de seu

componente fan4tico e irracional que malou C1ÜIo e

Gandhi. E niSso, como em inlmeras outras coisas,
prezado Fritz, permita-me discordar, fronUllmente do

Sr.: o povo. não estava com a razão;
.

4. A tradição deve ser respeitadà e considerada;
A sapiênda da .3: idad« tem muito a dar'as novas

geraç6es, como tamb_lm tem a aprender. com elas.
A troca I vida. linteJ!racIJo. I convtvio, I enriqueci
mento. O que não se pode I querer que uma urbe

se perpetue como foi concebida h430. 40 anos atr4s.
Em todos os setores de nossa vida a' renovação; a
revolução, o frescor de esprão; o. novo, devem ser

fatores de busca conilnua e ilicessante, o contrãrio
I morte. I decadência, decrepitude. Como uma casa

velha precisa de reforma, ou uma roupa velha de

substituição, um idoso coração de nOvo alento, uma
. cidade, uma praça, um espaço pãbltoo tambêmprecisa
de revtsalização, de renovação, Não sé pode ser reo

oionãrioa talponto de negar ãs admintstraçõesplbli·
cas atuaiS o direito e a obrigaçlio de. registrar 11()

curso da histôria do desenvolvimento urbano de Jaro-
I

gu4 do Sul a marca da sua Ipoca, por ex••• TodiM,

.. I

PARABENS
JARAGUÁ DO' SUL
PELOS ,113 ANOS
DE.TRABALHO

A Auto RenovadoraLtda, aproveita o ensejo'
do ··Dia�do Motorista" para saudar aqueles
que transportaoi as riquezas. deste país. Ao
colo.o, o nosso muito obrigado.

. .

Jaraguá dqSul- SC...;.

JARAGUÁ DO SUL - 25 de julho dé :1989
11� anos" ae 'contínuo. progresso

A Metalúrgica João Wiest S.A. aesäe 1947 oraums-se ae
participare contribuirpara o bem estardesta comumasae

6r'-tos
iili••'
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CORREIO DO POVO pAaMaEDlçAo ESPECIAL

TEM RAZÃO
novos e idosos, arquitetura antiga a futurfstica, tradi- Administrativo Municipal, est4 previsto o alargamenl()
ç60 e modernidade, devem coexistir, pairando acima da Rua 'Quintino Bocait1va, acompanhando o alinluJ.
de sentimentoS nem 140 nobres, para o bem de nossa menta do meio-fio da, calçado da face sul do alUal

querida Jaragu4 do Sul.
.

pr/dio do PlrIJS. '"

5, O alargamento da calçada no 'lado esquerdo "En passan/', 'para o pr/dio do CAM, o re§uJae
,

da Av. Mal. Deodoro ,do Fonseca, esquina com a mento do concurso exige ãrea para estaclónOlfl'eIflo,
Rua Quintino Bocai6V(l, I de autoria e responsabi- p/p6blico, autoridodes e funcion4rios, que tanto�.
lidade do Secretaria de Serviços Nblicos, ela deve ser horizontal qto; vertical, tudo depénde da concep
responder pelos seus atos. Particularmante, fomos to- ção da'obra. Hawr4 espaço para guàrda de vetcu'
talmente contrãrios a sua implantaçIJo ali, mesmopor- e tamblm para os caminhantes circularem, elo alarg•.
que / incoerlncla, haja visto que na p�pria planta mento da Quintino. .

.

do terreno nos fundos dopr/dio atualM PMJS, entre- Ao final, caro Fritz, podemos ihe assegurar que
gue a todos os candidqtos que se inscreveram para as cáracterlsticas prõprias de Jaragufl da Sul, .que
a elaboração do anteprojeto do novoprldio do Centro a tornam diferente MS demais cidades, bem como a

,
. manutençIJo das liSOS e costumes locais, como V.s :.

-----......-------------- diz em seu oomentãrio, serão objeto de luta por parte

'PARABÉNS JARAGuí DO SUL. desta Secretaria no qué tange ds suas preservações
, e considerações, sem contudo deixarmos de procurar
aliar aos costumes e Mbitos tradicionais, OS traços
e impressõe« coiltemi?_or8neos. Jaragu4 do Sul (SC),

. 10/7/89. OSMAR GfiNTHER - Secretãrio de Plane-
jamento". .

NeR.: Se o pOVo nem Sempre tem razão, não / uma
turba ocasional (no caso de Cristo e Gandhi) que
serve para mensurar os acertos e desacertos. V/�e
pela exposição acima que não / un4nime o ponto de
vista do que / ou não conveniem« tl coletividade.
O Secretârio de Planejàmento deve ter sido m;norit4-
rto, tanto que a obra se fez sem a sua concordãncia;

O ··Fritz", aos 15, quando ctl1ld!dotq a balconista·
recebeu' severa recomendação Msica do patrãa: - o
freguls _mpre tem razlJo, mesmo que não a tenha.·
Era condição riM IJlitl IIDÍI•• teriammudado os ensi
namentos de lI"re'''''" um -dos. deuses dos andgM

. romanos? .

De qualquer forma com .a. manifestaçlJo acima o

leitor pode ter uma antevislJo de como ser4 o polfllJ
··zero� do t:ldtuM l1li", futuro pr6xlmo.

�

.

.I

STAK()S 'LADO- A LADO HA' 70 ANOS

I

'JARAGUA>DO SU·L

1'13 ANOS.

Prestamos a nossa homenagem a todos que eon

tribuiram para o seu desenvolvimento.
PARA'BENS '!

MOTO SCHRAMM
Oficina; Peças e. Acessórios para
maios e ciclomotores.

RuaRio de Janeiro, 131- Fone: 72-1125

1araguá do Sul - sc -

.�

1

Hoje as centenas de indústrias são. .1

apenas fundo muslcal ao Parabéns Pra Você.
Jaraguá do Sul, 113' anos. Quem trabalha

muito, tem muito a comemorar.

Homenagem II..

® I'íO�L"'MO���""LE""'�""/
Empresa afinada com a comunidade

F II

.8

G
\)

'.
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PÁGINA 4 EDlçAo ESPECIAL

. O trabalho e a fé fazea. a /'

I

As fotos mostram dois
tempos mferentes. Ambas
foram tiradas ti partir. da
Praça Angelo Piazera, o
ponto "zerd' da cidade,
em direção sul/norte, pa
ra atingir a Getãlia Var

gas, a leste, a Marechal
Flor'anoPeixoto, aonor
te a Cil. Proc; Gomes de
Oliveira, a. leste. .

A primeira foto data de
1939 e a segunda de
1989, um intervalo de SO
anos em que o povo jara
guaense trabalhou duro

para atingir o atual esta

gio de desenvolvimento.
Desde a fundação da

cidade a Marechal foi o
primeiro caminho aberto

para. alcançar a localida-

CORREIO DO POVO'

'-
.

II

.

Jaragúá doSul, aGrwsul orgulha-se em po
iii. der participar de seu desenvolvimento.

Ao motorista e ao colono nossas sinceras ho-HI

ijl

iii, menagens.

MARMORARIA

G·RANISUL LTDA.
/

Rua Carlos Blank, 48'- Esq. e/Rua Joinville
Fone: 72-1100 - Jaraguâ do Sul- SC .......

!II

Faz 113 anos' que tudo começou.r.
Cumprimentamos a operosa comunidade de Ja

ra,uá do Sul.

Votos extensivos ao Colono e aos amigosMo
toristas.

..,

&: CIABRANDENBURG

VINAGRE:
DE ALCOOL

Rua Joinville, 1.255

- Fone: 72-0239

Jaraguâ do Sul - SC -

PROGRESSO A GENTE
.

CONQUISTA
Jaraguã do Sul. 113 anos de trabalho e

prosperidade. ..-

É bom viyer e trabalhar aqui.

.

CARROCARIASH:C
..

.

HORNBURG 'nd.CarrQÇ9rias Blindadas Ud&.

Carrocerias B'lindadas - Frigorfficas • Isotér'mi-·
cas - TreiBer's Comerciais - Esquadrias - Portas

I

Ifi

A EVQLUÇÃO D
.

I

PARABENS
.

.

,

JARAGUA DO SUL

1876 .1989 '

113 -anos de progresso
';

C-URTUME ARNOLDO

SCHMITT LTDA

Rua Walter Marquardt, 1.548 fone:
72-0670 .

. Jaraguâ do Sul - SC -

,----�

Jaraguá do Sul -ês vibrante.
Não haverá quem te suplante
Teu povo' alegre é varonil
Tem por lema"Avante Brasil" ...
As estrofes do teu hino e o exemplo legado/
pelos fundadores e antepassados, nos dá força
para acreditar no feliz porvir de amanhã. .

Parabéns Jaraguá do Sul. Ao Colono e ao

Motorista, a nossa gratidão .

DE'STIL MAQUINAS LTDA.

. Rua Max Willie1m, 433 - Fone 72-1564
Jaraguá do Sul - SC ,-

grandeza de um povo.
Nós nos sentimos honrados
�em poder dizer: ,

PARABÉNS, JARAGJJÁ, É
k

�SSIM QUE SE TRABALHA'

ESta foto deve ser de .

·.1939•
t a atual Mal. Deodoro
da Fonseca-Jaraguã do
Sul.

.

O primo a e�querda I da
f{lmtlia Freygang.U, na
dicada de 1950 era a re

dação do '-Correio tio
Ptwo·' quando ainda, em
1957, ArtJlr MDller Vivia�
A rIUr faleceu em

27-4-1957. No mesmo

Rrldio funcionava a Liga
Jaraguaense de Desper- .

tos e o. =escruôrio de
Francisco Fischer.

de de Barra do.Rio Cerro
e da(pra frente para al
cançar Rio âos Cedros,
Rio Ada e' outros cami
nhos que 'ligavam com

Blumenaue [tajai. A.Ma
rechal Deodoro da Fon
seca ainda hoje I a prin
cipal. artéria da cidade,
situada que está estrate

gicamente entre as ondu
lações da urbe. Muitos
anos depois, não devem
fazer dois lustros, unia
via paralela foi constrtä
da e que tonou o nome

de Reinoldo Rau. Por seu
extraordinârio desenvol
vimento, as duas vias tem
"mão ünicd", a primeira
(Marechal) no sentido
norte-sul e a segunda, a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



EDiÇÃO ESPECIAL PÁGINA 5

ARAGUÁ DO SUL

Rua 2 (MaI. Deodoro).
.

.

.

Angelo Piazera tirou em 3D-6-89, as 13:00 horas. Jaraguã �o Sul - SC.

partir da Rua Rio Branco eras o lado- da goiabeira
(Reinoldo Rau) no sentido sempre foi a mais âesen-

. sul-norte. As duas vias, votviâo, enquanto ao la
mais a Cil. Proc, Gomes do do capim, assim deno
de Oliveira ajuda o es- minado, talvez pelo capim
cOamento do tr4fego pe- que cresceu no lugar das
los três pontes, liganf}o a plantações de cana de

"Capim Seite" (o lado-do açücar, depois do insu

capim) à "Goiaben Seite" cesso do Estabelecimento
(o lado das goiabeiras), . Jaraguâ do CIl. Emßio

posto que, desde priscas . Carlos Jourdan, Hoje o

lado do capim lomais
desenvolvido da cidade,
seguido rapidamente pela
goiabeira, que hoje esten
de a sua ãrea ati a divisa
de Guaramirim,
Parabéns aos jara

guaenses que souberam
fazer j�s à legenda do
brasão da cidade: GRAN
DEZA PELO TRABA
LHO.

COM TO.DAS AS LETRAS

TE SAUDAMOS,
,-

JARAGUA DO' SUl
Não se busca a união sem antes mostrarmos trabalho, seriedade

e competência. Desta f�rma, acreditamos que luaga' do Sul soube,
ao longo dos seus 113 anos de existência e de transformações, mostrar,
não só aos catarinenses, mas para todos os brasileiros que a conheceram

.

e a conhecem, que aqui se respira progresso, amor e disposição para
alcançar-se a perfeição.
Pertencemos ao seu imenso parque industrial e ao desenvolvido co

mércio e contribuimos com 'o seu desenvolvimento. Esta entidade acom

panha .hâ cinqüenta anos esta comuna e rende a sua homenagem neste

aniversário. Parabéns!

. AssOClAÇÃOCOMERClALE INDUSTRIAL.

DE IARAGUÁDOSUL
. /

Sigolf. Schünke - Presidente'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PÁGINA 6 CORREIO DO POV
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Nossa cidade
merece uma fes
ta debalancar o
careto Ela esté.fazendo an1versár1o. .

• ::=:ta. de acordar
os vizinhos.

.

Mostre o quanto você gosta
de nossa aidadB.
J!'aça, também, um favor: dê
a ela os parabéns do JI&noo
doBrasil

•.BANCOOOBRASlL

EDiÇÃO ESPECIAL

o JARAGUÁ HÁ 70 ANOS

,

PARABENS

Ol� Henschel Mahnke, viúva de Bruno Paulo Os- guindo o caminho de 1919, ela localiza apenas nove
car Mahnke, comentou num almoço em sua casa, edificações em todo o trecho e enumera:. na esquina
o quanto foi difícil o começo de vida em Jaraguä a casa de José Emmendoerfer, depois uma edifica
do. SuL Lembra-se que, em 1919� data que coincide ção onde maís tarde se instalou a Farmácia Nova,
com a fundação do joróal semanário "Correio do pa�ando os trilios a construção de Carlos Wen
Povo", seus pais Friedrich (Rosa Kaiser) Henscbel sersky onde se estabeleceu com o primeiro botel,
vieram de Massaranduba para aqui se estabelecer, propriedade atual da HM e deAseu genro E.V. Scb
possuiam uma grande gleba de terra aí na Mare- möckel,. segÔldo da casa de Angelo Piazera com·

cbal, que a atravessava desde o Morro do Carvão, amplas posses, em ambos os lados da Marecbal,.
terras atuais de Mahnke (herdeiros de Leopoldo) a Praça e a Prefeitura Municipal dos dias deboje,
e da Torrefação Moagem de Café Bauer; mais acima, do outro lado as terras de Jacob Em
Estabelecera-se onde está o Café Bauer com pada- .nendoerfer, na altura �a edificação Barbi e III

ria, comércio, açougue e .Iavoura, ajudados pelos frente deste a Igreja de Santa Emllia, no alto da
seus muitos filbos, dos quais muitos ainda vivem. colina, já demolida, construída a partir de 1911,
A. Rua Mal. Deodoro (Rua 2) a mais antiga e a que é quando os padres Henrique MeUer e P. dr.
mais importante des dias de boje não era nem som- Pedro Franckeo, devidamente autorizados pelo sr.
bra do que é agora. Bispo Diocesam, tomaram posse da administraçio
No trecho de quase dois mil metros de extensão, eclesiástica do distrito de Jaraguá. Antes, pon..
ou seja, desde a encruzilhada Get. Vargas - Mal. õ prédio antigo do Colégio São Luis, onde boJi
Floriãno - CeL Proe. Gomes de Oliveira até a ponte está ã atual edificação. Em seguida vinha aproprie·

.

sobre o Rio Jaraguá, perto do atual Supermercado dade de Friedricb 'HenscbeL- Mais acima, certa·
Breithaupt existiam poucos moradores e o caminho mente na altura da atual Rua Barão do Rio Bra..
não era dos melhores. Contando mentalmente, se- o sr. João Raimundi, assim está marcado um cami·
(-

CONFECÇÕES
JARAGUA DO Stl. • a.c. SUELI LTDA

,/

JARAGUA

DO SUL
São 113 anos-de história que guardas com muito orgulho e dedicação,
são 113 anos de progresso marcados na história para sempre, e hoje
ostenta o honroso lugar de 3 .0 parque industrial diversificado, capital
da malha e outros títulos nacionais.

Saudamos também oMotorista e oColono que tem uma grande parcela
de contribuição no desenvolvimento desta terra.

Veslindo gerações

. CON,..CÇo.a

113anoscoma f11!liorenergia.
.

�.Parabens Jaraguá.. .

CAraSASS.
ENERGIACOMGOSTO DECAFÉ.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMEIO DO POVO EDIçÃO ESPECIAL pAGINA 7

abo longo DUma pla� municipal dos tempos em

que o quadro urbano deveria começar, a partir
,da coDfluência dos Rios Jaragu' e Itapocu. FiDaI
me.e muito mais acima a propriedade de Ângelo
Pradi.
Pudessem algum dia retOl'ilar aqui' aqueles antigos
moradores, cer....nte haveriam de admirar {,
progresso nesse curto espaço de teIQPo, as comtru
çóes subindo "las elevaçõe$, de um lado e do lado
de baixo" pela plameie. E, não havendo espaço para
a comtrução borizontàl; a cidade experimenta a
viver em edmcaçóes verticajs.

,

Mais um registro para quando se escrever o nasci.
mento' da Pérola do Vale do Itapocu.

CORREIO, DO POVO

Setenta anol de otimilmo
'

e de boa iáformaçio.

Av. Mal. Deodoro, 260 - Jaraguâ do Sul -

SC-

� Rua 28 de Agosto, 1. 343 -: Guaramirim - SC

Jaraguã do Sul está de aniversário ..•

E n6s, muito felizes por participar de sua

grandeza.
-

CLIMAX

MAGAZINE

I

JARAGUA DO SUL

•

-

CIDADE FELIZ

Homenageamos o' teu povo obreiro:
• Colonos e Motoristas. que lavram a terra e transportam teus produ-
tos diversificados; _

• Teus fundadores e teus pioneiros, que, abrindo as primeiras tri
lhäs, plantaram o futuro; ,

• A cada pessoa que vive nesta terra: pela garra, pela participação,
através do trabalho, no crescimento comum.

,

Parabéns: pelo teu pO'VO e pelos 113 anos.
I'

GUMZ IRMÃOS SIA

• IND. COM. E AGRICULTURA

Fabricante do "Choco-Leite", dos produtos da marca "Sant'Ana" ,
do iogurte "Meky" e da bebida láctea "Drink Sport".
Rua Gustavo Gumz, 488 - Rio Cêrro'n
Jaraguä do Sul � SC-

I'

---------------------------.------------------�

- 1-'

,

MAIS UM
<ANIVERSARIO DA

·PÉROLA DO ITAPOCU
(

,

(

A história de JARAGUÁ DO 'SUL ê uma das mais belas páginas
de Santa Catarina e sua grandiosidade for marcada pelo pioneirismo

.
'

dos imigrantes e a visão futurista d,o Cei. Emílio Carlos Jourdan •

Não se escreveria tão bela hístöria, sem contar com os sofriJDCDtos
de sua gente nova, corajosa e laboriosa, que sobre lágrimas, suor,

• r

alegrias e demonstrando muita garra e disposição, foram aos poucos '.

construindo uma cidade modema, forte e invejada nos quadrantes
, deste Estado.

Somada a data d9S 113 anos de Jaraguá do Sul, o Legislativo
Municipal reverencia os Colonos, eles-'que da mãe-terra tir..... o

sustento e iniciam o processo de crescimento harmonioso da cidade•.

� .

"

CAMARA DE VER,EADOR.ES

DE JARAGUÁ DO SUL

TRABALHO
�

E
PROGRESSO

N6s acreditamos que'esta é a maneira mais
fácil de gerar riquezas. Hoje saudamos..a todos
os filhos desta terra, pelos 113 anos de funda
ção de Jaraguá do Sul.
Parabéns!

-

'VLoniMar
malhas

. � dA ;.tJr...

f

"

Posto de Vendas: R. Walter Marquardt, 1.988.
Fone: 72-2333

,

Ademar Braz Wiater - Presidente

HÁ 113 ANOS, GENTE COM GARRA E FmRA FAZ O PROGRESSO DE JARAGUÁ DO

SUL. No ANIVERSÁRIO DA CIDADE, A HOMENAGEM DO
-

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE JARAGUÁ DO SUL
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



pAGINA 8 EDlçAO ESPEGAI.

.

Frases- que·ficaram-famosas
"O. Cluereclamam pará li ..

CI- _s a toIer..'_ (II'" ......
PII..ta)

,

'

"SeJm- ted. acrlR'... lei, para CI- ._a.. "A Iberdade , uma força vln ._ a geute sente
.r 1nW'. (Clcere)

_ _ .1, o gWo protetor 110 lar, a.araátla dos direi••
IOCW. e o primeiro desses direltos". (Lamennais)

Vontade de trabalhar, produzir-e sé desenvolver. São estes os principais
pontos que explicamo progreSso de Jaraguá do Sul. Com eles, os habitantes
desta cidade que é a terceira maior arrecadadora de impostos para o Estado,

� o peq,ueno vilarejo fundado em 1876 em um importante pólo
induIbial, com destaque para os setores têxtil e eletro-mecânico.
ConIo se Alo�asse, Jaraguá do Sul, a despeito de seu desenvolvimento

. lI8IIIS áreII, também explora turisticamente suas belezas, tanto naturais
.

quailte criadas por seu povo. E seu' nome integra qualquer roteiro turístico pelo
Sul do país, mostrando que até mesmo no lazer esta cidade tem destaque.

.

Por isso o Prosdocimo faz esta homenagem .a Jaraguá do Sul, na data de seu

:e=�' que tanto luta pelo iijiiiiiiiiiiiiii3iiiiiiiiiiiil
desenvolvimentomerece nossa

participação.

Parabéns, Jaraguá do Sul.

•

CORReiO DO POVO

"A Dberdade , como a própria vida: .-see e cresce
na dor'. (Gr�ça Aranha)

"O. escravos tudo perdem 08S suas algemas, ."
o desejo de se libertarêm, delas". (J.J. RousSeau)

"O bomen nasceu livre, mas por toda a parte o

vemos agrilhoado". (J. J.' Rousseau)

"A liberdade é o direito de fazer aquilo- que não
prejudique outrem". (Lacordaire).

JARAGUÁ DO SUL
Juntos construimos esta que é uma das mais

belas cidades de Santa Catarina,
Neste 25 de.Julho paramos, para homena-

.
,

gear aqueles que contribuiram para Q seu

_

desenvolvimento, entre os quaís, ó Moto

rista e o Homem do Caßipo.
Esta é a mensagem da

Av. Mal. Deodoro, 141 - Sala 1 - Fone:
-.

72·2010

Jaraguä do Sul - SC -

COM ORGULHO -

Unímo-nos às manifestações comemora

tivas ao aniversário de nossa cidade, exter-
-'

.

nando nosssos cumprimentos e a afirmação
de pertencer com orgulho a esta terra.

Parabé_s laraguá do Sul, pelos teus
113 anos�

./

,. *

......_.......,.. m..a.r.. Indústria' do VeatuArio Ltds.·.._-.,- --
* R .

_'-!!!!!" IafanW-OellCallte,

RuaRobertoZiemann, 750-Fone: 72;,,18J5

Jaraguä do Sul - SC ;....

fJARAGUÁDO SUL �
113 ANOS CONSTRUINDO COM VOCÊ

,

[CONSTRUTORA SERLALTDA I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COFWIEIO DO POVOEDiÇÃO' ESPECIAL: PÁGINA'

Frei Aurélio Stulzer, VilaVelha, E. S.: ·'Pr.
am r e padrinho. O Senhor nos dê a paz! Meus
cumprimentos pelo 70.° aniversãrio do C.P., a

cujo nascimentoassisti. Estavam prontos no ras- .

cunho', mas não enviei. Diz contudo o alemão:
"Wer kommt zur oktav, ist noch immer brav.•. "

Obrigo-me aescrever mais para diante, (peço
o obséquio de publicar) artigo' dando as razões
de ter escolhido o título do livro do Jaraguä,

, Hoje o pedido é dúplice, À .publícaçäo doartí-
.

go- anexo e que a redação, isto é, o prezado padri
nho publique algo sobre a indicação de D. Paulo,
E'fIaristo, Cardeal Arns ao prêmio Nobel da Paz
89.- Queira fazê-lo, É o mais nobre, e maís digno
filho de nl Estado na atualidade, _

Vão mI abraços à Brunhilde, Ivonne, sem ex
. cluir o que lhe cabe por direito".

·Cumprim·�Bt,os I
.

-

pelos 70 Anos
o PASSADO NO, PRESENTE

A construção
deve ter sido
feita em 1900 e

ainda existe. na
Rua Max Wi
lheJm (antiga
Rua JoinviBe).
Foi 'construída
por Emílio
Stein e CJle mais
tarde foi refor
mada. servindo
de mOradia, para
EmíHo Stein Jú
nior. quando ca
sou com Erna
Buhr,

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

U'M DIA MUIT'O ESPECIAL

Nossa sincera homenagem à comunidade desta progressista Jar.g.�

d� Sul, pelo 113.° aniversário de fundação..

I,'

NÓS LEVAMOS JARAGUÁ NO 'PEITO-
,

Que o exemplo dos teus colonizadores se perpetue no trabalho de
cada um de nós.-

,REI

DOS'
BOTõES

c, ·,COM. DE AVIAMENTOS L iDA

- Rua Joínville, 2.490 - F�ne: 72-2803
:Jaraguá do Sul - 'sc -

Av. do' Estado, 4885 e Av. Santos Dumont, 60 .

Balneário de Camboriú - SC .-
JARAGUÁ
DOSUl

Rodovia Antôniõ Heil, 102 - Brusque - SC ,

\ .

Neste dia tão ímportaute para nós, o orgulho e satisfação de participar.
desta comunidade estão em nossa mente, de seguirmos nossa missão

tão bem cumprida até aqui.
Par.Was Jarà_llá!

.
-

1rI). DE MAQUINAS .KREtS LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'PARARENS J1RAGU1 Da SUt '113 I:NOS

PÁGINA 10

�A UNL�O FAZ A 'FORÇA
E esta comunidade demonstrcuno,diã-,a-diá �

que unida

constrói a pujança desta cidade.
Parabéns Jaraguä do. Sul, pelos teus 113

nos de fundação.

EMP'RE1TEfRA
, "

HAWA I.�DA.�
" RUA:J. PLANINSCHEK.353'

JARAGUÄ DO. SUL SIC

,

""
" 1

,
,

Investindo em sua cidade 'e acreditando

em sua gente.

_ParabénsJaraguá do Sul!

Aos motoristas '� àos colonos

a nossa homenagem.

"

'Rua Joinville, 4955 - Fene: 72"'1737
'

p,róximo ao Port81 de Jaragu'á

A§soC,aín�nos ao j6bH.o pelo decurso do ,

'113.° anivc;rsãrio de Jaraguá do Sul, identi- '

,

fici1dos com seu povo, pelo ttab�he� graB-
.

". ,

, deza e origens comuns�

Parabén,s Iárag..' do Sul!

, ,

METALURGICA 'ARt;EFERRO'

�

-

E

COM. IMOBILiARIA IRACEM
Rua Joiriville:- 1.990 Fon�: 72:-0971

, I

,

[.

COMEIO DO .PO�O

,HILARIEDADES PARA O CENTENÁRIO

so cadilho e encoDtra
J'ei!!�s a recompe..a
Desta- Diissão, volunta
riamente Ror il6s esc�
Jhida., Pedhnos aos DOS

sos' (caros leitores nos

,cJaiem todo'O apoi9 pos
sitel neste trabalho" •

,

,).
,

DER lA_AGUÁ:;' rias, privaçoes e traba- ,editoi: eu pÍ'6prici.
BOTE (O mensageiro lho,' árduo tOm muito O ardgo de fundo teíó
de Jaraguá) humor. ·Ao ipesmo tem.. o seguin�coDteiído: "De

, Se a primeira Ilnha do po observamos como' acordo com IlÕSSO pro·
'titulo fosse feita, como"' eram modestos e des- grama eiltr,egalilös aos

pergu� pr_eOÍiada para' ,

pretendosos nossos mo- geDtis leitores noua Se-
,decifrar' um enigma,"' r.adores naquel_ ép�ea' gunda �ição na espé·
provnelmeJJte _ muitas., Estamos ·qDase inV.,JSIl- .

ranÇa dê que ela sêja. re
pessoaS em sua resposta do as pessoas daqueleS

.

cebida de braços áb�r
i'ri_m �meDeionar" (» tempos que eram ·capa-' tos, repetindo o que'
"Correio do Povo". Mas zes de colocar COlD par.. aco"eceu éom o pt_i-
erram longe! 'O p..-imeiro

'

ees reeurses a _Iegriã ro DÜmero. Como não é Outra nOtiCia eneoDtra

jornal de Jar.guá· era em suas vidas. As maio- DOsS�' costume seDtar' à ,mos com o Utulo de
te

_

d te d ,.AcideDte", que iDfo�-outro, apareceu. em res pre iDS0e8 os m- mesa.e redação com te-
1901, não era impresso pos atu� realméDte nãO, soúra e lata de cela, ofe" ma o segUiDte: "Hoje ao

e sim escrito manual-
'

aumc;Dtaram as alegrias reeemos nesta edição aos Bieio dia acoDteceU em

meDte. O cODteúdo er,a
. da v,lda., ,

�(»ssos' léltores o mais freDte ao Hotel August
I

'

,

Uln l8meut.ável acidente. -

tão J'ovia.'I que Dão, se pO-,
-

O' ,editor, d'o'. "Ja'r'aoná- atua e o mais importa0· ,

, 'a" t tan d Uma' calToça vinda de-de del.xa,,r P,assar, a. Bote"era Hugo' ,S"hnei-,'
e,

,

to o ponto de vis-
J'

'
, ... ta polft=-o ta b�' : ar,agué" tinha c,'arreg'a·o,.po rtuDldade, '

de
__

'

me.. • der, emp"eg'ado' do' sr.'
.... çomo .

m em -

á I po sOa0 do
&-

, da econoÔlÜl DaçioDal, do .uib porco 'vivo, e este
CIOD - o

. '"r oca I
. ,Czernievicz, e taJBbém o com o úDico,objetivo de, por falta de comida, ouC_euteoárlo_ da

_

Inugra- primeiro ageDte do- cor- mediâJlte a leitura de ,poi' sêde, ou desgostosoçao Alell!a, s�bretudO' reio em: ;laraguá. DO,ssa folh,á evi,tar aC ig-
'

de Viver, 00 devido a
, porque fOl pubHeadoem,' .

,

I, I'
_

C
.

t
. ..oruda 'dáS �laSses so- adiposidade' do' figlldo,mgua a eDla. om IS o a Além' dele tomava parte ..

'

ou por outr',o motl'VO'

I
-

h ist' d CI8IS e' la....ar a pedraco una umor aea es-. Da confecf'ão -do 'J·ornal ,""'3' ai"_', 7 ,fundameDtá. para' uma. qu quêr,. procurou a
ta edição jubilar rece· ,o professor VOD K.adO:er� d

_

la á, m'o'rte e..ft-" ap6s ,

..n'rta
,b á' I b

_ e úcaçao popu r pr - -. U&� "'''
� er uma co 'a oraçao COIÍlo local de:impressão tiea. agoma eDtregou ....a 81.
feHz. era ineDcionado: 'a mesa ma apesar do conhecidoNão se sabe 'quáDtas ve- freDte a janeta; ageDte Dr.' Victor e .outras' pes-zes este jornal, o Jara- para assuDtos, de lo..-a: .

De mãos dadas com DOS·
-".

soas fazerem' todos os
guá-Bote foi pubHeado, pl'ofessor; custos de sos ,fi�is e eficieD�s co· esforços para ressusei
s6.�stamos de IJ-osse do aDúneios: nada;' cODdi-

'

laboradores e apoiados tar o porto e cham4-1O
segulfdo uúmero�- çóes de, pagameDto: pela graça do' prezado a ,sua obrigação de che
O

.

cODteúdo engraçado' pqsiDumerando. Como' público elevllDlos a 'baD- gar vivo às mãos do seu"

de5teDÚDlero IIOS mostra' subtítulo eÍlcontramos o deira CODl a, senha do compracior. Àté a hora
que nos difíCeis tempos sobresçrito: folha popu· progr-êsso insérita em .da ,'iínp'te�ão' deste
d� anos, ela fundaçãó de lar Hberal. Como re.da-' letrás döutadäs. Pàra jornal' não comeguimoiJaraguá a.'geDte se ·es· dor, mas ·080 responsá- à_pr esta �ta, have· iDforlíl8çÕe5 sob�e �que

, forç.va para transpor vel' assina P,atoneio�' co- ',remos de VéllCer os recI-' 'aconteceu com o cadA-
as dlficúldades, peDÚ- l_oradores: vár. fes qJle surgirão em nos- ver".
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