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A irresponsabilidade tem
causado Os maiores dra
mas ao ser humano. As
guerras, os desajustes
BOCIalS, assassinatos,
roubos, desastres fatais,
etc; têm sido gerados por
'essa írrespunsabilídade.
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JUVENTUDE PAULISTA PARA�INFA Eletromotores Jaraguá S.A. em evidência
.\ \.

Quando esta edição distante Outnrím, (Tau
eíroulár 'pela cidade, de baté), no Estado de São
verão os jaraguaenses Paulo, um punhado de
estar surpreendidos com jovens estarão presentes
a presença de uma Hus·' aos atos de fundação do
tre comitiva paulista. Da GRÊMIO DA JUVENTU-

Saudação às �ã8S Jàragua nses
Prof. Paulo Morelli

Desfolhando a "Flor do Lácio", inculta e bela,
permiti, sanhores, que na data de hoje tribute à mãe
[araguaense, a minha, a nossa homenagem ..

Pelo que de simbólico, de festivo, de real e de
slgnificatieo possui êste dia a ti dedicado, mãe
jaraguaense, eu te saúdo.

.

.Bp te saúdo porque a efeméride de boje, quer
por associação de idéias, quer por correlação de
pensamentos, é também o dia dos filhos, porque
seu significado encerra um dêsses gestos espontâ
neos que se verificam nos humanos corações que
sentem amor.

Eu te saúdo, mãe jaraguaense, nesta dia em

que teu' filho te dedica mais afetuosamente um

preito de gratidão e homenagem, neste dia em que
és especialmente lembrada no que representas de
sacrifícios heroína do sagrado dever da concepção
e reprodução do gênero humano.

Nesta data' de tantas e tão comoventes homena
gens, o cenário calidoscópico desta cidade abre seu

pano de bôca para te receber no palco da confra
ternização; sobem 08 cortinades dêste palco para te
introduzir no cenário da "Pérola do Itapocü", onde
'representaste, representas e representarás o teu
importante papal, papal cujo desempenho se resume
em duas palavras: SER MÃE.

Ser mãe! discriminar teus méritos, enaltecer
tuas virtudes. pincelar tua fisionomia, seria falhar
na própria essência dos têrmos humanos, pálidos
descoloridos e inexpressivos, por mais rebuscadoß,
laúdatórios e empolados que pareça� ser.

Mãe jaraguaense, eu te incluo nesta geração
de brasileiros que tem encontro marcado �om o

destino. Nesta ge.ração, eu incluo teu passado de
filha exemplar, de garô·ta irrequieta, de môça pren'
dada, de noiva fiel, de espôsa autêntica. Nesta gera
ção, eu incluo teu presente de mãe amorosa, de
guardiã da família, de educadora por excelência.
E porquê' conjugas passado e pr�sente, nesta gera
Qão, eu incluo teu futuro da, respeitosa matrona,
de avó carinhosa, de anciã saudosa.

Mãe juaguaense, presente, passado e futuro
escrevem hoje, nesta data singular, mais uma página
Dß história de tua vida. Página rubricada pela tua

presença, 'representada pelo que és e pelo que semes
:- mãe-alegria, mãe'amargura, mãe felicidade,
mãe-desgraça, mãe· professôra, mãe-operária, mãe'
mãe. Mae marQada com o estigma das heroínas,
mãe enOapuzada' pelo véu da modéstia, mãe preo-

.. cupada com tudo e com todo&, mãe imbuída' da
neee-ssidade do Trabalbo,' da Esperança e da Fé.

Mãe jaraguaense, _
eui te saúdo reclinada ,ao

bêrço do filbo,. que 'adormece, depositando nêle' p
ósculo maternal;'" eu, te saúdo na falna diária dos
afazeres domésticos; eu te saúdo no vaivém cons·

,tante das múltiplas ocupações; eu ,te saúdo na 'ale
'gria äo filho que nasce o.u que. à casa paterna
retorna; eu te pranteio na angúlitia do filho que
parte e' na dor do filho 'que morre; eu te sa.údo e

te pranteio na vida e na morte, na alegria e na

dor, na saudade e ua tristeza.
,

_' Mãe jaraguaense, pobre eu te ,saúdo na pobreza
de teu lar, remediada eu te saúdo no confôrto de
tua vivend�, rica BU ,te saúdo na riqueza de tep
palacete. Mãe jaraguaense, rica, remediada ou pobre,
eu te saúdo l'elos teus filhos, tiqueza dO..mais pobre
dos casebres, alegria da mais rica das mansões

Pelo que és e não fÔ3te, p,9lo que fôste e não
quiseras tier, pelo que quiseras ser e selãs, eu te
saúdo; jaraguaense' que és eu te respeitd na tua
cidadania, mãe gue és ouserás eu te venero na tua
maternidade, MÃE JARAGUAENSE, eu te homena
'gejo· no, teu dia.

catarinense

DE JARAGUAENSE,. a' Em data de hoje deverá' Vicente. Doninl, Honório morPereiradeLima,Osmar
terem lugar hoje e ama- verificar-se um importante Pradi, Euclides Ernmen- Oscar Nagel, ·Hilário Krue
nhã. Jovens entusiastas, acontecimento na vida 80- doerfer, Gabriel Maurls- ger, Ivo Roas, Hélio Soares,
acompanhados de pais cial da prestigiosa firma sens, Reginaldo Antonio

I
Teobaldo Murara, Amandio

ou responsáveis estarão, Eletromotores J a r e g u á da Silva Campos, Cláudio de Borba, Walter Teodoro
logo maís, parantnlsndo S. A., organização que se ôrulzer, Ivo Schulz, Wal- (Continua ns última página)
a fundação do importante esté projetando de uma
Grêmio, encontrando-se I forma impressionante nos
entre os passageiros da meios lndustriats de nossa �luzida comitiva, o famoso I comunidade. De fundação .8lAntoninho, grande craque recente (1.7.6t) a Eletro-
do passado, acompsnhan- motores hoje esta elcen-
do a sua filha. Oêrca de çando um dos maiores
30 passageiros paulistas índices de faturamento Dona Zélia ou Irmã Maria' do SS. Sacramento
estarão .prestigiando & mensal em laragué, o que foi uma mãe que depois de ter consagrado' a Deus
fundação da sociedade, vem de. atestar a excetên- seus nove filhos, ela mesma, tendo enviuvado, entrou
nos moldes da entidade cia dos produtos que tem no convento.
de Quiririm, fundada em larga aceitação em tôdo o ôe hoje proponho às mães esta 'MÃE MODf::-
terras paulistas pelo Pa- Brasil. LO, não é pare que tôdas elas criem Itlhos sõmen-
dre Elemar Scheid, em ° progresso da Eletro re pare o convento nem tão pouco paJ:.a que elas,
1964. O objetivo da agre- motores Jaraguá S. A. mesmas entrem lá. Mas o que pretendo tão sõmen
mísçäo, segundo inter- está a exigir um pessoal te é que também elas ol)ossuam em seu coração um

mações colhidas junto ao cada vez mais capacitado, pouco do AMOR de. Dona Zélia pelas VOCAÇOES.
Rev. Padre Vigário, é o daí porque, como pioneira Mas pera despertar vocações é condição neces

da promoção sócio, cul- em nossa terra, vem de série desenvolver ne fa:nília, DO lar um ambiente re

tural dos jovens, formaD'1 instituir cursos que visam ligioso. Dona Zélia sabia disso: Sua biografia diz
do 06 associados para es o aperfeiçoamento dos ln- aos que "a vida inocente de seu lar formava tantas

responsabíüdadee da ",id' tegraates da �rand\! orga- capelas quantas eram as repertíções". Compreende
e orientando-lhes profis nrzeçäo jaraguaense, que se por conseguinte, que Deus não poderia colhêr
sionalmente. A convívên- hoje chegam ao seu final, flôres mais Iludes noutro jardim.
cia sadia estará repre- como perte integrante de Apenas nascidos consagrava os filhos à Virgem
sentada pela realização um rôdo que compreende Maria e alimentava-os desde a infância com a mais
de jogos, reuniões e outros cursos Desnecessé- sagrada das ambições de que êles dessem muita
danças. Em nossa cidade rio será dizer que os cur- glória éI Deus. Ela não ignorava que com oleiIe
ö Grêmio da Juventude sos que são supervisiona- materno é transmitida ao filho sua Iunrra eorre.
Jaraguaense já conta dos pelo Ministério da Diz se Que ernsta não é aquele que deixa obras'com cêrca de 500 asso- Educeçâo e Cultura, atra inacabadas, mas sim aquele que .es completa e asciados, o que assegura vés da Divisão de Ensino completa perfeitamente, com tôda a harrnome depleno êxito para a exís-' Industrlal e tem larga cada traço. Se a comparação fôr lícita diria tambémtêncía dêsse órgão que disseminação nas regiões que a mãe plenamente realizada é aquela que não
congrega a juventude mais progresststes do país, se contenta apenas com a metéría prima, criar filbosde nossa terra. oferecendo uma renrebíll. somente, mas que também, na rr.edida do possível,Hoje, sábado, dia 7, às dade extraordinária para a inculca nos filhos os mais belos sentimentos, os re�20 horas, dar-se-á a posse emprêsa com reais van-

ligiosos.da novel diretoria, segui- tagens para os empregados,
da de show, no Salão que elevam o seu nível E se hoje nos perguntamos o por quê da pou-
Cristo' Rei, à cargo de cultural e profissional. ca religiosidade do Brasil, grande parte da culpa a

Bétinho e seus Blue Sta.rs. .

. levarão as mães. Há muitas mães brasileiras (que
Amanhã, 'dia 8, às 9

Damos co� mUito pra- se dizem cristãs, mas que de ,cristão não sei o que
horas, comunhão geral zer, a relaçao dos con- têm) que se preocupam apenas em iocutir nos filbos
na Igreja Matriz; às 14,30 �Iuente� d�s Curs,os d� 'uma vocação rendosa é se esquecem de, que não é
boras, animada soirée, no �,rg�DI�açao e Meto�os o advogado, o engenheiro nem o médico quem leva0.
Salão C�isto Rei, ainda td�r�����,s .demi���:��o: rá os homens pelo cami,nho da salvação.
?om Bétmho e seu con- pelo Professor Antônio Desculpem-me as mães, mas eu acho que não
Junto famoso

.

e às 2� I Serrano de La Pena, aos existe sôbre a terra mãe mais ditosa que 'élquela que
hora.s, a reprIse do 1. Diretores e Funcionários pode dizer: sou mãe de um pastor de 'almas op de
Festival de Ballet, recen' da pioneira inqústria, Cl,lr' uma religiosa. "Só aquela mãe que oferece também
temente apresentado com soS êsses supervisionados a D,eus um pedaço de seu coracão, experimentará a
grande s�cesso no C. A. pelo Ministério da Educa- felicidade plena de sua maternidade".
BaependI,

, _prestandg-se, São e Cultura, sob a coor- Sei que é duro largar os filhos (Minha mãena oportumdade.. ho�e denação I do engenheiro, que o· digal). Mas sem um pouco do espírito denagem póstuma a MarlDa
sr. dr. Raul Schmidt: Dona Zélia o Bri:lsil não vai adiante. Ela tambémFrutuoso, ex-co#[lponentß CURSO DE OR,GANlZA- viu os filbos abandoná.la um a um, conforme a idade Du�erosos quadros ç Ã ° E_ METOD.OS: 'de e, mais do que ninguém experimentou a amargu-.do FestIval.. Eggon Joao da' SIlva, ra da idéia de ficar sem filhos. Mas' era cristã eSauda!D0s efuSIvamente G e r a I do Werninghaus, qUélndo viu também a caçula. vir pedir-lhe licença�s pttl!hstas, t cg!D VO!OS Werner R:cardo Voigt, para ingressar n� �ida religiosa, exclamou: Parece

� Ima es a la en r� Vi�eote Donini, Honório. me�mo que Deps quer deixar me sem tuhos. ,Deus,n �.. . Pradi, Euclides Emmen- porém, é nosso Pai. eu sou apenas um instrumento
doerfer, Gabriel Mauris- de Sua SS. V.ontade.' Assim seja para o bem de

De',do no OodOI· sens. �eginaldo Antonio minha alma e de nossso querido Brasil."
da SiJVéI Campos, Cláudio, .

D A< DA MÃES h'
_

Slulzer, Ivo Schulz, Lur-, . H.ole, �o '.. I· ...:....' propon � as maes,
Os cinemas são clas8ifi des da Silva, Walmor brasll,�mas, Jrl!la.s de mmha mae, as ölterDatlvab: OU
cad,08 em la .. , 2a. e 3a. clas', P

.

d L' A'nlon'lo as maes· brasileiras desenvolvem em· seus lares um
. erelra e Ima, b' f

.

1 d t
._

d'ses" e o preço do lDftres· da Silva Juarez Sales am ,I��te avorave. ao esper �r. vocaçoes �_acer otals
so e cobrado de 8copdo, F' O" Oscar Na- e religIOsas, OU ficaremos atnda por mUitos anos

• .". - ar.las, smar .

d di'
.

d '
. O Bcom essa ClaSShlCacao. I H'I'" K ueger Ivo repetm o o orosa queixa e nossos avos.' ra-

A titulo de curiosidade ?e, EIanlod Df ubra'wa e
sil não tem padres, não tem pastores de almas.

.

de' KOOS, ra o o

�amos ,lD agar em. url- Alí 10 Vieir.a do Ptado, Lembrem-se tôdas que o Brasil· será grande,tiba �?mo _

ae faz essa CURSO DE TÉCNICAS será forte, será de .Deus, será cristão na medida queclassIflcaçao. bem como DE CHeFIA E LiDERAN- possuir mã�s generosds como Dona Zélia. ° Bra
<? preço do mgresso ar

GA: Eggon Jf\>ão da Silva, si! precisa de mães que, com dôr embora, atendamtiltrado pa�a cada classe. G e r ai d o Werninghaus, o pedido de Deus e Dão neguem a seus filbos ido-
DENODO Werner Ricardo Voigt, {atrados a sublime vocação sacerdotal e religiosa.

Mãe e as ,V�Calçije§
Atido Rosá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



" � c=::..:::::>c::::::-�c:::>c:::>c:::> Registro Civil

(f'�����rlU'O!� I 'Y.!tff� .E?,n.�,:;;; �:'�:g����ec�l��\� f�!:l
-

.

trito oa Comarca de jarag cáEmprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda. Laranjeiras, Pecegueiros, do Su', Estado Je Santa

- 1965 •

Kakiseiros, Macieiras, Ja- Catarina, Brasil:
Diretor

. Faz sabe r q!le comparece-
Eugênio Vitor Schmõckel boticabeiras, etc. Roseiras rein no cartório exibindo os

Dahlias, Oamélias,
\

Ooni- documentos exgidos pela lei
feras, Palmeiras, ete., etc. atim de se habilitarem para

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Três
Rios do Norte, neste dis
trito, filho de Erich Meier
e de Frieda Siewert 'Vende-se
Meier.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja-

Edital n. 6.157 de 29-4-66 raguá do Sul, domicilia
da e residente em Rio

Leopoldo Malheiro Filho da Luz III, neste distrito,
e Elvira. da Costa filha de "Villy Ramthum
Êle, brasileiro, solteiro, e de Irmgar Roweder

auxiliar de escritório, Ramthum.

naetural de

GUaran;ti�i:n'1 1: para que chegue ao co
n ste Es�ado, domICllu�. obeciinento de todos, mandei
�o e residente :n�sta ?l-, plssar o presente edital que.ade, à rua Emillo Stem, será publicado pela impren. Uma propriedade com
fllh,? de Leopoldo - Ma-

sa e em cartório onde será 15x49, com casa de ma
IheIro e de EhsabAth Lo- atixado durante ['i dias. Si deira em perfeito estado,
pes.

.. . alguem s01!b:!r d.e algum im- �ais um rancho de 5x8,
. Ela, b!asIlelra, solteIra, pedimento acuse-o para _os SitO a Rua RodolIo Hu-
pr�fessora, natural de<' fios legai&. fenussler, nesta cidade.
LUIz Al,:e�,. neste Esta.- AUREA MÜLLER GRUBBA I Informações nestado,

.

domlClllada
.

e reSI. Oticial redação.dente em FranCISCO de .

. Paula, neste distrito, fi·
lha de, Frederico da.Cos
ta e de Catarina da Costa.

A.SSINA.TURA. :
Anual '. • • • Cr$ 2.500
Semestre . • • Cr$ 1.300
Avulso • . . • Cr$ 50 PEQAM OATALOGO

ILUSTRADO /"

Leopoldo Seidel
- OORUPA' -I

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19

I\venidai Mal. Deodorc, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina
�----------------

,
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Dia 10:

Sra. Ana, esposa do
sr. Bartoldo Panstein:
- sr. Jorga Mattar.

Dia 11:

Sra. A n i taBuergar,
esposa do sr. Herbart
Buerger;
-:- José Carlos Gesser;
- sra. Zilda Schmöckal,

residente em Ouritiba.

Aniversários

Fazem' anos hoje:
Sr. OUo r. Bäumte:
- sr. Avelino Karsten;
- sr. Lauro Demarchi;
- Iracema Terazinha

Morbís,

Fazem anos amanhã:

Marcy Olga, filha da
sra. Dorothea Mascare-

.

nhas;
Osmar Schmidt:
Zélia Maria Moser;
Rodolfo Maiar;
sr. Erich Ehlert;
sr- Bruno Friedel,

em Três Rios do Norte;
Adélia Harbs, esposa do

sr- Rudolfo Harbs;
- o jovem A d e m a r

Henn.

Dia 13:
Sr. Afonso Buhr;
- sr. Leopoldo Stahl;
-- Waldemar AntoniQ

Vasal;
- Adélia Gascho

Schwartz;
- srta. Zilá Rodrigues

Leite, residente em hape
runa, Rio de Janeiro.

•

Dia 12:

Sr. José Paters;
- era. Maria, esposa do

sr. Oarlos 'Mayer;
.

- o jovem Mau r o
Roters;
- Wilfredo Müller;
- Aurea Maria Scheuer;
.- sr. Dankwart Her

mann, resido em Oorupä;
- sr. Werner Meier,

residente em Barra do
Rio Oerro.

Dia 9:

Sra .. Mariana, esposa do
sr- Alberto Murara;
- Vigando Staats;
- sr�. Anélia Enke

KarRten, rellidente· em

Estrada Nova;
. - sr. Gregório Müller;
- José Henn.

Jl}llêdl �21S OOãtc§
.Wie eine Mutter verdient

Es war ein netter Junge, mit dem ich
neulich Stückchen Weges ging. Er kam vom

Zeitungsaustragen und erzählte voller Freu�en,
wieviel er nun schon verdiente.

Ich fragte: "Wieviel
.

Verdiener seid ihr
denn daheim?" - "Zwei, der Vater und ich!"

"Und deine Mutter? Verdient sie nichts?"
.

- "Mutter? ....;... Nein; die verdient nichts!"
. "Was tut sie denn tagsüber?" forschte .ich

weiter. - "O, die ist morgens die erste aus

dem Bett Und abends die letzte im Bett, die
kocht den Kaffee, weckt den Vater und macht
ihm sein Frühstück zurecht; d�nn holt sie die
Kinder aus den Federn, macht sie zur Schule
fertig, únd während wir in die Schule sind,
macht sie dié BetteQ, kehrt die Stube, räumt
auf. kocht das Mittagsbrot, und nachmittags
flickt und stopft sie, und so geht das den
ganzer; Tag!" ,

.

j
.

•

"Und was bekommt sie dafür?" - Da
lachte der Junge: "Die -Mutter arbeitet doch:
nicht für Geld, die tut das so! Die bekommt
kein Geld I

Ja freilich, Mutter bekommt kein Geld
und müht sich von der Morgensfrühe bis zum

Nach sgrauen. Mutter bekommt kein Geld und
hat keinen Acht- oder Zehni!tundeDtag, aber sie
hat oft eínen Sechzehnstundentag. Mutter be
kommt kein Geld und verdient doch in vielen
Fällen meh� als Vater und Sohn zusamme,n.

Aus "Haus·Mission".

'Vende-se - Centro
Vende�se uma propriedade cQntendo uma

casa de material e uma casa de madeira,' situado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul.

Info�maçõe8 com Dr. Plccioni, em Corupá..

casar se:

Edital n. 6.154 de 29 4 66

I Martinho Sehwirkowsky
e Clara Finta

Êle, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Co
rupä, ueste

:

Estado, p,o
miciliado e residente
em Garlbaldí, neste dís
trito, filho de Estefano
Schwirkowsky e de Te
ela Taudeck.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Jaraguä do Sul, domicí
liada e residente em

Garíbaldí, neste distrito,
filha de Estefano Finta
Juníor e de Agueda Vo
gel Finta.
Edital de Proclamas:

Recebido do Cartório
de Guaramirim neste
Estado.

Edital n. 6.155 de 29-4·66

Ingo Leitzke e

Beatriz Lemke

�le, brasileiro, solteiro,
eletreeísta, natural de
Jaraguá do Sul, domici
líado e residente em
este distrito, filho de
Adolfo Leitzke e de
Hilda Heidecke Leitzke.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Guaramirim, neste Esta
do, domiciliada e resi
dente em Guaramirim,
neste Estado, filha de
Lauro Lemke e de Ve
ronica Jahn Lemke.

Edital n. 6.156 de 29-4 66
Paulo Oorreia de

Negreiro e

Bernardina Bortoloti

�le, brasileiro, solteiro,
operário, .

natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em esta
cidade, filho de Emelin·
dro Oorreia de Negreiro
e de Maria Beletti.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Guaramiriru, neste Esta
do, domiciHada e resi
dente em esta cidade,
filha de Orestes Borto·
loti e de Apolonia Tait
Bortoloti.

Edital n. 6.158 de 30 4-66
Paulo Anacleto e

, lailda Koch
Êle, brasileiro, solteiro,

funcionário público, na.
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
eD.1 Nereu Ramos, neste
distrito, filho de Pedro
Serafim Anacleto e de
Lucia da Silva Anacleto.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domici I�"""""""'----""'_"""'--""'_"""'---""'_"""'------��liada e residente em Ja � ... C> o """ �����ft��sf��e;ddo� Ge�:�� � �nilllff�Illillat �21§. l\\1[21CS �
no Koch e de Olivia � - �
Foefster Koch. l Canção do ninho �
Edital n. 6.169 de 30·4

66l, No silêncio da tarde mansa �lJosé Ríncos e U f
Maria 'I'ereza Kochella

m rágil ninho se balança
Do verde ramo na folhagemEle, brasileiro, solteiro, � E no trino do materno advento, �

operário, natural de Ilho � Brancos bicos - ao alimento, �ta, neste Estado, domici-

� Febris se erguem da ramagem. �Iiado e residente em Iha
da Figueira, neste dístrí-

� I ..to, filho de Paulo Ríncos Soubesses tú, ó mãe do passarinho, .

e de Maria Uincos. Que, levando o sustento .a teu ninho,Ela, brasileira, solteira, Te sublimas numa ação eternal! �doméstica, natural d e Teu amor - é amor infatigável; �Guaramirim, neste Esta. Teu tributo - é de ser impagável; �do, domiciliada e realden- - Bem como todo amor maternal.
te em..... Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de � As frágeis vidas que sustentas �
Martim Kochelle e de � -:- São asas Iortes p'ras tormentas �Cecilia Junckes Kochella. � Que hão de rugir amanhã. �
Edital n. 6.160 de 2 5 66. � E se novas aves povôam �

Arnaldo Rosa e �
O prado, o bosque ... e alegres vôam, �

Cecilia Strelow �.
- E' só do teu glorioso afã.

�
Ele, brasileiro, solteiro, � Se, ao toque da madrugada, �funcionário público, na- � A orquestra da passarada �tural de Oorupá, neste

l' Sinfonisa o nôvo dia,

tEstado domiciliado e re- • E' cada nota - sem problema -

sidente em Joinville, nes- Um doce hino de poema -

te Estado, filho de Sebas- � E da materna sinfonia �
tião Rosa e de Zulmira �

-

.

.
.

�Medeiros.

I.
\ 8�síl;o Urne«

JEla, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ja- ..........._...--------....................._.......-...............--....
raguá do Sul, domicilia-
da e residente em esta' Vende-se
cidade, filha de Oswaldo. .

Strelow e de .Atida Ko- Um terreno localízado
nell Strelow.

.

�esta cidade à A'!I' Getú-
110 Vargas, esquina Rua

Edital n. 6.161 de 2 5 66. Pastor Schlünzen, com a

Ivo Baehr e área de 487 m2:
Maria Lurdes MineI Tratar com o sr, Eggon
Ele, brasileiro, solteiro, João da Silva.

marcineiro, natural de --------

Presidente Getúlio, neste
Estado, domiciliado e re

sidente em Ribeirão Mo
lha, neste distrito, filho
de Arnoldo Baehr e de
Marta Baehr.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, fi
lha de Marino MineI e de
Tereza Floriani MineI.

Edital n. 6_162 de 3-566.
Hilario Meier e

Anelia Ramthum

VENDEM-SE
Vendem-se um Balcão

e um jôgo de luz fluo.
recente.
Tratar na Caixa Eco

nomica Federal, à Ave
nida Marechal Deodoro,·
n." 192, nesta.

.

VENDO
Fina residência em

construção (sem acaba
mento) localizado à rua
Anita Garibaldi, nesta
cidade.
Tratar com Günter

Lother, no Banco do
Brasil S.A.

EMPREGADA
DOMÉ::>TICA, [ma Curítiba.

Paga· se bem. Tratar na

Av. Mal. Deod. da Fonseca 499
das 9 às 12_ horas.

Precisa-se
Auxiliar para Eseritório

com boa letra e conheci·
'

Uma propriedade com menros c!e contabHidade
4,113 metros quadrados I ESCRITORIO FISCHBR
com casa de alvenaria Mar. Deodoro N. 240.
bem conservada, sito a

Rua Presidente Epitacio Auxiljar de Escritório.Pessôa. Informações com
o· sr. Ervino Menegotti
ou Waldemar Lessmann.

VENDE-SE

NOVA

Moço com 17 anos,'
com conhecimentos em

escritório,' datilógrafo,
procura colocação.
Tratar com o sr. Ado

lar St,ratmann, nesta ci
dade.Uma propriedade, nesta

cidade, havendo uma casa
de mate_rial e 3 morgos
de terra.

.

Informações na

Joalheria FAUTH
Av. Mal. Deod. da Fonseca

Jaraguá do Sul

Oferece-se
Quarto com mobília

completa para moço(a),
com café da manhã.
Tratar a Av. Mal. Deo.

doro da Fonseca 145.

Vende-se
�����,
Cure seus males e poupe leu
bom dinheiro compranl!o na

FARMACIA
de ROBERTO M. BGRST

a que dis õe de maior sortimen
to na praça .e oferece seus artl

gos á preços vantajosos
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 3
�����

/p::::::::::::::::::::::::::===:-.:::::::====:-.:::::::==::::::=:==:::::=====:::=:::==.======,li
IIii ""

ii

II �r. Joa�nim. �. W. JO�8tin� �
H Advogado "!! liii liii iia" �II ESCRITORIO: AV. MAL. DEODORO, 122 lili II
II JARAGUA DO SUL ·iI:.

IIl! iiii II

II MAN SPRICjilT DEUTSCH " II
II' 'IIl . I:
�::::::::::====::::::=======::::::==::::::.::==:::::::::::::::=:::===:-.:==::;:::=.===========�
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Edital de Citação
o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca de Ieregué do Sul, Bstado de

HÁ QUEM AFIRME, sem apoio em eleme�tos Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

probantes, que o Visconde de Barbacena, e mesmo, FAZ SABE� aos que o presente edital de clta
o seu amecessor no govêrno da Capuanta de Minas çäo, com o prázo de trinta (30) dias virem ou dele

Gerais, Luís da Cunha Menezes, tinham conheclmen- conhecimento tiverem, que por perre de 'DULCE
to da Conjuração, dada a loqüela de Tiradentes. HORWATH BESEKE, por intermédio de seu bastante

Poêm por 'erra essa hipótese fragilissima, que prócurador, edvogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi
ee baseia no depoimento de um ou dois indiciados dirigida a petição inicial' do reôr ebeixo transcrito:
na devesse, como o Cônego Luís Vieira à frente, PETICAO INICIAL: - EXMo SR. DR. JUIZ DE DIREITO
as precauções com, que o Visconde de Barbacena DA COMARCA DB jARAGUÁ DO SUL. _' Diz
recebeu a 15 de março, na Cachoeira de Campo, a DULCE HORWATH BESEKE, brasileira, casada, do
denúncia verbal do CeI. Joaquim Silvério dos Reis e méstlca, residente e domiciliada à Rua Gironda na

as derneis que se lhe seguiram. apresentedes, suces. 164, lerdlm Paulista, São Paulo - Capital, por seu

sivamente .. pelo CeI. Basílio de Brito Malheiro do bastante procurador (documento de mandato incluso),
Lago, do Mestre de €ampo Inácio Corrês Pamplöne advogado adiante assinado, inscrito ne C. A. B., se

e, ainda, dos conjurados Ten, CeI. Francisco de çäo do Estado de Santa Catarina, sob 'na 915, com

Paula Freire de Andrade 'e CeI. Francisco Antônio escritório cl Av. Mal. Deodoro 215, nesta cidade, que
de Oliveira Lopes, tôdas, óbviamente, anteriores à propõe a presente AÇÃO DE DESQUITE LITlGIO
prisão do Alferes Tiradentes. SO, conrra seu marido GUILHERME BESEKE,

A todos, sern distinção, como se visse diante brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado
de revelações. pouco provéveis ou inacreditáveis, que em Iecú-Assú, município de Guaramirim, nesta Co
envolviam as pessoas de melhor reputação de Vila marca, com fundamento no arr 317, inciso IV, do

Rica, determinou que apresentassem as suas denún Código Civil Brasileiro, pelos motivos que abaixo
elas por escrito, as quais serviram, quando lhe aprou expõe: '_ 1. Que a requerente casou-se com o su

ve, de fundamenro à Devassa. Demais, que a denún- plicado, no día 20 de novembro de 1954, no Cartório
cíe verbal do CeI. Joaquim Silvério dos Reis, ao competente do distrito de Corupá, sob o regime de
Visconde de Barbacena, na data acima assinalada, comunhão universal de bem conforme comprova a

fôra a cause da descoberta da Conjuração e não a certidão de casamento inclusa 2 Que dêsre consór

loquecidede e leviandade de Tiradentes, como querem cio tiveram um cesal de filhos. a primeira LAUI?ITA

alguns historiadores, di-lo o zotícto que o Visconde BESEKE nesclde em lã de lulho de 1955, residindo
de Barbacena äirigiu ao Governador de São Paulo, juntamente com sua avó materna e o filho vivendo
Bernardo José de Lorena, em 6 de maio de 1789, em poder do pai, nascido no dia 10 de Julho de

EP lo, ne íntegra, segundo Xavier da Veiga, na 1956, certidões de nascimento inclusas, documentos
efeméride de 6 de maio de 1789: n=s 3 e 4. 3. Que após o casamento, o casal viveu

"Ilm.s e Exm.o Sr. - À minha' notícia chegou junto, pouco mais de dois anos, quando então o ma

que véríes Pessoas nesta Capitania tem espalhado rido abandonou votuntàrtamenre o lar conjugal, pas

rumores sediciosos, e formado Conselhos e projetos sendo a viver maritalmente com outra mulher, tendo

da mesma narureze, e pare eles contam com auxilio com esta companheira, de cinco a seis filhos vivos.

rambem dessa Capitania onde se diz tem correspon- 4. Que em face do exposto, o casal ache-se há 8

dencia e sequíro. Não posso individualizar por ora anos separado deteto, tornando se assim, desnecessé
Sujeito algum. ' mas é muito necessário que V. Ex rio proceder a separação de corpos, prevista no ert.

se acautele com todo o segredo, e proceda desde 10- 678 do Código de processo Civil. 6. Que nestas con

go nos exames e averiguações que julgar mais con- dições e na forme dos arts. 316 e 317, Ineiso IV do

veníentes, não obstante qualquer APERENCIA DE C. P. c., vem a suplicante requerer a V. Exa., que se

INVEROSIMILHANÇA OU IMPOSSIBILIDADE. digne ordenar seja o cônjuge varão citado na forma

Disseram me que ne vila de Taboaté reside, ou se acha da lei, para responder aos rêrmos da presente AÇÃO
presentemente, hum F. Claro ou Claro de tel, ôobrí- DE DESQUITE e constesré-Ie, querendo, no prazo
nho do Vigario da Vila Rica ha poucos mezes ouvi- legal, sob pena de revelia e confesso e uma vez

re ou assitira a hurna 'das sobreditas sediciosas obedecidas as formalidades da lei 968 de 10·12�49 e :-- _

conversações em. casa de hum Advogado muito verificada a impossibilidade da solução amigável que
conhecido Claudio Manoel da Costa, e por isto se digne V. Exa, determinar lavrar o têrmo do ocor

convem muito que ele óão se perca de vista, e que rido. 6. Que ii final prov6rlo, s�ja decrerad'o o des

seja inquirido tão brevemente como V. Ex. julgar a quite, para todoe os efeitos legais e o Réu condena

proposito a bem das indagações de V. Ex. e das do a entregar os filhos à parte inocente, ao. paga
minhas, e de forma que se não rompa o segredo, mento das cusras do processo, honorários de advo

ou possa ele mesmo cominica.lo aos interessados. gado e pensão alimentícia, êsres arbitrados por V.

Espero qu� V. Ex. me certifique de ter recibi- Exa, na forma de costume, demais comunicações
do este oficio, e me dvize tambem depois das con- legais, e a requerente perdendo o nome do marido

,

sequencias e resultado dele. Deus Guarde a V. Ex, - contraído pelo casamento. 7, 'Dá-se a ação para efeitos Residência: ·Dr. Nereu Ramos, 419
'

Cachoeira do Campo, 6 de maio de 1789 -' Sr: fiscais, o valor de Cr$ 75.000. - Nestes termos Pe. � o H. u :lP'A SAN�A
,;

CA�A::R.XNA IBernardo José de Lorena - Visconde de Barbacena - de Deferimento. Jaraguá do Sul, 26 de jdneiro de 1965.
-

.

P.S. - O Vigario da Vila de São José chama·se (as) Reinoldo Murara (selada devidamente). _ TES-
,ç.:: _

Garlos Correa de Toledo" (O grifo é nosso). TEMUNHAS: - Eroa Adan . Waltraud Krachnaski !{'�---------
----------

-------,
Por aí se vê, sem necessidade de sofismas ou e Hudo Hackbarth, todos residentes e domiciliados' li DR WALDEMIftO MAZUREGHEN ii

iotrepretações filauciosas, que se o Visconde de Bar- em Corupá. DESPACHO: - Cite se o requerido por II
•

II

bacena soubesse dos preparativos da conjura antes edital, ficando designado o. dia 30 de junho próximo, II CLíNICA MÉDiCA - CIRURGIA GERAL 11
da denúncia do CeI. Joaquim Silvério dos Reis, te· às 15 horas, para a dudiência ce conciliação. j. do II ..

ria escrito ao Governador de São Paulo em data Sul, em 2-0-1966. (as) RaolJl A. Buendgens - Juiz III II
a�rerior 4 de 6 de maio, certamenle. E se decorre· de Direito. ENCERRAMENTO: _ EI'Q virtude do que foi II ..

ram quase dois me8es enrre a denúncia de Silvério expedido o presente edital de citação, pelo qual cha· ii ULTRA SOM
ii

dos Reis e a comunicação ao citado Governador, é ma e cita a GUILHERME BESEKE, para comparecer!! ONDAS CURTAS n
�ue o Vis�onde d� �arbacena, �recavi�í��irno, �dmi- n�ste, JUí,zo. sala das ,audiências, Edifício do F�rum, II R. ULTRA VIOLETA ii
findo a ","verossImIlhança ou ImpossIbIlidade, co- SItuado a Av. Mal. Deodoro da Fonseca, no dIa 30 II . .. �

!i

mo vimos, do levante, e não' tendo em boà conla ()' de junho próximo, às 15 horas, a fim de assistir a!! Rua PreSIdente EPltáClO 'Pessoa 70�
_ II

delator Silvério dos Reis, teve necessidade de pro· audiência de conciliação de que trata a Ll<'i No 963, �::::::::=======::::::==::.:==::::::...._=::==::::::=::Ji
ceder a melhores averiguaç�es, ainda assim não de 10·1249, tudo de conformidade com a petição re- , �� ...

muito_ convincentes, a julgar pelos têrmos de seu tro Iranscrita e despacho, ficando dêsde já citado por :;;;,ofício. rodos os lêrmos da ação e para conleslá·la, querendo,' Dp Reinoldo Mupapa
Tanro havia dúvidas sôbre a pessoa do dela no prázo de 10 (dez) dias, contados da data designa-

I"
·

for, que o próprio' Vice-Rei Luís de Vasconcelos, em da' para a audiência de conciliação, sob pené"l de re-, II na � t
prendendo Ti�adentes, �ncarcerou·o também sem a velia. E, para que chegue ao conhecimento do réu 'ADVOGAD�"
mínima atençao cros seus servjços. ou de quem possa inleressar" manda passar o pre- =='"=======.

�

====

,

Joaquim Norberto, em comentando o ofício que sente edital de citação, que será afix�do no lugar de Escrit6rio ao lado da Prefeitura .

Marlil)ho de Melo endereçara ao Visconde de ßarba costume, às porIas do Forum e públicado no "Dicírio

cena, corrobora o quanto acima expendemos: "Ve� �a Justiça" e no jornal local "Correio do Povo".
se porém no longo ofício, que lhe escrevera o mi- Dado e passado nesta cidade de Jataguá do Sul, aos
nistro dos Negócios U1lramarinos, a acre e enérgica .três dias do mês de maio de mit novecentos e ses-

�Q)oI......_.(IJGII��,..oo(Iu-.,...�O-"-c�_tWQ')_-.41__...n!PJ

censura que merecera pelo desleixo com que houve- senta e seis. _ Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o

ra a PONTO' DE NENHUM CONHECIMENTO subscrevi. - (as) RaouL A. Buendgens - Juiz de

TER DAS A�EMBLÉIAS E CONVENTfcUL03 Direito.

que sem grande cautela se celebraram pelo tempo de
'

A presente cópia confere com o original; dou fé

quatto ou cinco meses, E NEM A MENOR SUSPEI O Escrivão - Amadeu Mahfud
TA DO QUE SE TRAMAVA ATÉ QUE O DE·
NUNCIASSE O CORONEL JOAQUIM SILVÉRIO ,.i=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::=:::::::;::::::::::::::::::::::\\
DOS REISJ •. .',' Ob. cit., romo II, pág. 220. (Os If " I.

'grifOsN!�Oa�e��:�g!'s acima, no'tadamente na de Mar .. ii ,t:;31otec Jaraguá Ltda. Ii
tinho de Melo, que deveria eSJar muito bem informa- ji 50 d I d t· I!
do sôbre a Conjuração Mineira, á ponto de distin- li . Dnos e avaneo na or e e cons rUir I,!,'
guir facilmenre os falOS verdadeiros das fantasias li '

criadas em tôrno 'dela, se colige que a imputação�! Fábrica de Blocos de Cimento para çons· I.II.!
de haver Tiradentes, por falar demais, "deitado a ii truções. Se V.S. pretende construir, adquira H
perder a si e os 'companheiros de ideal", não mere· li o material desta fábrica que é Q mais mo-

ii
ce siqOer levada a séri.o. ii 'dern'o, e a construção sairá mais barato: 'I

Não obstante, outras provas, como convém, II _ ERANCISI:JO MODROCK li
surgirão em nÓlulas subseqüente�, para que não!! Inf,ormaçoes com:

LEOPOLDO KARSTEN II
hajam dúvidas quanro a sem-razão dos que o acu- ii

t
II

,

!! '

nes a praça II
sam. (Confinúa com o IV) �::::::::::::::::,-:=::::::==::::::!,.::::=:..:::::.-:::::::::=::::=::::::::::::==:::::::::=:J;

Fatos e lendas da História do Brasil- (III]
Por JEFFERSON DAVIS DE PAULA

, Profundamente consternados comu
nicamos a todos os nossos parentes, amigos
e conhecidos, o falecimento de nossa que
rida' e sempre lembrada filha

Marina frutuoso

JH:�.DYCO - C.H..lH:. 1'7

(

ocorrido diÍ:l 1.0 de maio de 1966, com a

idade de 17 anos. A família enlutada vem

externar por êste meio a sua gratidão a

tôdas as pessoas, parentes, amigos e vízt
nhos, que a auxiliaram, no duro transe que
passaram, bem como a tôdas as pessoas que
enviaram f1ôres, enfeitaram a sepultura e

acompanharam a falecida até sua última
morada.

Agradecem em especial ao Revdo.
Vigário, Padre Elemar, De. Murillo B. de
Azevedo e. Sr. Juvêncio Mengarda, pelas
palavras de confôrto, proferidas na Igreja

Ie no cemitério.
A FAMfLlÁ ENLUTADA

Sociedade de Desportos Acarai
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONYOCAÇIO

Pelo presente, ficam convidados os srs. sócios'
desta sociedade, para comparecerem à Assembléia
Geral Ordinária a realísar-se dia 15 de maio do
corrente, em sua séde social, nos fundos da Alfai.a
taría Ersching, à Av. Marechal Deodoro da' Fonseca
para deliberarem sôbre a seguinte,

'

ORDEM DO DIA:
1.0) - Eleição da Nova Diretoria;
2.0) -. Prestação de Contas;
3.0) _ Assuntos de Interesse Social;

Obs: A reunião Iar-se á realizar as 9,30,horas, e

se não havendo número legal de sócios, será feito
uma segunda às 10 horas com qualquer número
de sócios.

Ass. LEVINUS KRAUSE, Presidente

Dr. Francisco Antonio Piccione

• Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÜS DE NAZARÉ - OORUPÃ

JARAGUÁ DO 'SUL

:'f:;:::::::::::=::::='='C::::::::::::::::::=:-':::::::=::::::::::::=:::=::::::::;:-.::::;;-'�
., "'\.

li Jl1) lo ' 'lEIH(lHI. IAlUfMANN II
II MÊDI�O �IRUBGIA., li
� ij

!l Formado pelalt Faculdades de Medicina das Univer- li
;!

. s,idades' de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre n
II II
!! li
li CIRURGIA - SBNHORA� - PARTOS - CRIANÇAS B II
:1 II

ii CLINICA QERAL II .

II ,longa' prátiea' em Hospitais Boropfo8 II
'j

II

l C.onsultório 'e residência: I!
,. �

II

iI Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa" 406 IIIII I
!1 CONSULTAS: II

I,! III

/ I

ti Pela manhã: das 8 1 2 ás 11 horas II
\1 Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1i':3 horas II
d \ ., II

li Atend. Chamados tambem à Noite II
�:=::::-:::::::=::::::=::::::==:::::::::=::::::::::::::::::::::::==::Ji
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�==funT1�a8õT�tliTIõ=�I:. (Ciwurgião Dentista)
RÁIOS .:�l8 CLíNIOA PRÓTEiE - OIRURGIA BUOAL X J

" � ConsuUórió: Ruá Ângelo Pi8rera 86 (ao lado da Ponte Velha) �1I�' H O R :Á R Ia'
Ma"nhã - das, 8 às 12 �lg.,

.

Tarde - das 14 às 18 �J
I�

C>"�w �������•••��."�!:.� i:.- •••"' ,.,, }c:::·····.:'�� .__..._...............................__..._..............................�

"Correio cio P o v o",
gentilmente convidaclo, far
se-á presente pelo seu
diretor.

c o R R E I O O O p O 'y O
JA�A:oq.\ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBÁDO, 7 DB MAIO DB 1966' N.o 2.378

til "Colun3 ROTARY"
l:��

o DIA DO CONTABILISTAA.NO XLV

,.
-

Os arbustos, em número de 85, que virão
arborizar e já estão embelezando as ruas Mare
chal Deodoro, Floriano Peixoto e Getúlio Vargas,
pertencem à familia do Páu Brasil Falso e têm o
nome de "ZIZIBERUNA". Seu custo, inclusive
transporte, adubação, grades de proteção e placasde identificação, aproxima-se de Or$ 1.000.000.

� entrega das arvores ao Snr. Prefeito Mu
nicipal processou se at pelas 17 horas de sábado,
dia '. 23, na P r a ç a 7 de Setembro, estando
presentes à cerímönla pessoas entre as quaís
anotamos os Snrs. Prefeito Vitor Bauer, Drs,
Orlando Bernardíno da Silva e Alexandre Otza, ii ==::::::::::===:::::::=:::=::::::====:::::::::=::::::=::::::===:::

����idee�t�lioeM�if��ZQ��,�i�sn;e����:;�n��r�·.o�ei�:!� DR. IVO KAUFMANN IrSecretários, Antônio Zimmermann e João L. da i'Gosta, 1.0 e 2.° Tesoureiros, Gert Baumer, Presí- fI
dente de Divisão e outros membros da diretoria iiLeonístíca, inclusive diversas domadoras. ii

II

Abriu a cerimônia de entrega das plantas o ii Consullório: - Rua Preso Eplteclo Pessoa 139
Dr. Orlando Bernardino que. em bonito improviso ii (em frente da BMPRESUL) IIdiscorreu sôbre a divisa do Líons Clube - Líber- li
dade, Inteligência, Ordem, Nacionalídade e Servi- B - Aparelhagem modernissima - IIço, o que vem formar a conhecida sigla LIONS. ii RAIO X _ CLINICA _ CIRURGIA liDisse das campanhas do Clube nos anos de 65 66, !I

IIque culmina agora com a da arborização da cí- ii PROTESE - CLlNICA INFANTJL iidade, pois que não ficará sómente nesses 85 " II
exemplares de "Ziziberuna" as plantas a serem ===:::::::::::.::::::::::::===:::===:=--_ ....::::::==

doadas. Encerrando seu improviso, o Dr. Orlando
Bernardino convidou o Snr. Prefeito Vitor Bauer

. AV I 5O'para em conjunto plantarem a primeira arvore,
enquanto que a segunda era plantada pelo Snr.
Vigário da Paróquia e Snr. Geraldo Marquardt,
Presidente da Associação Comercial. Após foi
passada a palavra ao Snr. Prefeito que em rápi
das e expressivas palavras disse que era com a
'maior sati8fação flu,e recebia aquela doação do
Lions Clube, prometendo que devotaria às arvore·
zinhas o mesmo zêlo que dedica as suas próprias
coisas e aos interêsses dos municipios, pois que
êsses arbustos pertencem ag9ra ao povo jara
guaense. Em seguida o Prssidente 'do Lions ofere·
ceu ao Snr. Vitor Bauer uma bonita flâmula alu
siva à cerimônia de doação, convidando 08 pre
sente� a se dirigirem ao Itajara Tenis Clube onde
lhes seria oferecido um coquetel, ao qual além
das pessoas já citadas compareceu mais os Snrs.
Hanrique Bergan, Irmão .l\lcidio, OtaciliQ Ramos,
Jilão Jocias, H. Stein, Clemenceau do Amaral,
Bruno Wolf, Rudi· Emmendörfer, Norberto Haffer
mann, Antonio Pradi, Rolando Janke. Aldo Prada.
Ari Fruit, Dr. Soelter, João e Jairo Wiest, Augus·

.
to Schmidt, Hilário e Lino Baratto, Dr. Murilo
Deeke, Willy Manke, etc.

O coquetel estendeu-se até as 19 horas, sem
pre dentro daquela ordem, espontaneidade e har·
monia tão 0srateristica da gente dos Lions Olubes
em

.

geral, ficando coroado de pleno êxito mais
esta iniciativa do Lions Clube. de Jaraguá do Sul,
dentre tantas outras, que já encetou.

o nosso Clube, ao lembrar a data de 25 'de
abril, sents-se feliz pela inserção no calendário de
um dia dedicado ao Contabilista. O trabalho do
Oontabilista é um dos mais' relevantes da sociedade
moderna. Felizmente a tendência dos atuais admi
nistradores é fie cada vez mais realçä-Jo. Já se vaí
longe, graças a Deus, aquêle tampo em que esta
'profíssão era olhada com pouco respeito. O profis
sional da contabilidade é um homem admirável,
competente, que reúne muitas funções numa só. É
o homem que tem conhecimento da contabilidade.
lõgicamente. Muito, mais,' porém, é o homem que
conhece, também, o Direito Fiscal. a Economia, a
Estatística, as Relações Humanas (Psicologia) e o
Direito Comercial. Seu âmbito de· ação � grandioso.Os serviços que presta são os melhores.

Oontudo, o Oontabilista é mal compreendido,
porquanto, êle cuida da riqueza, aponta à Admi-·
nistcação o caminho a seguir, demonstra onde e pOL'
que houve lucro, compensador ou, não como remu
neração ao capital; !:le houve perda, acusa com
precisão quais os negócios que imprimiram dimi
nuição na riqueza administrada. O Oontabilista
elabora verdadeiros quadros clínicos onde SEl expres
sam as diversas demonstracões econômicas, finan
ceiras e reuituais e certesestados especiais, os quaissão "solicitaqos pela Administração Superior, afim
de saberem o que se passa na empresa: O Conta
bilista é o encarregado de confiança dos registos
financeiros, previsôes e contas do seu empregador.A responsabilidade de manter êstes registos em
ordem foi entregue em suas mãos. Êste fato, mostra
a confiança depositade

:

pelo empregador e nesta
confiança que se apresenta uma oportunidade de
prestar um serviço que certamente obterá aprovação
entusiasta do mesmo. Manter uma contabilidade em
dia só em si é apenas o meio para obter o fim.
E no modo de atuar sôbre os resultados apresen-
tados pelo balanço, obtido pelo uso da contabilidade,
deve consistir a principal função do Contabilista, o
que terá, como resultado benefícios definitivos para
a firma. Tanto lucros como estabilidade financeira
da firma, podem ser aumentados, corrigindo-se
pontos fracos, descobertos durante o estudo dos
registos financeiros. A ercentagem de aumento
dos lucros e a estabilidade financeira depende da
in tensidade de estudo, dedicado a êstes registos,

O Contabilista no desempenho de sua função,
esré constantemente observando as atividades da
firma na passagem destas, através dos livros e

registos em cruzeiros. Deve, pois, norar a tendência

U I
·

t de tôdas as atividades oferecendo métodos ou planosm esc areClmen o de!initivo� 'para corrigir situações. O, Con.tabilista,alem de irnplenrar um plano de contas cientíílco, deve
PEDRO WÜRGES e por outro lado, cuidar da forma com que faz o

ALMA LESCHINSKI IA_ registo a fim de que haja uma boa contabilidade.
COBI tomando conh�ci- Deve, portanto, o profissional ter o cuidado de não.
menlo' de um falatório que empregar sislema de escrituração obsolet?, Significa,
se espalha sôbre a região PO!S, que deva e�lar a:ompanh.a�do·os mal� mo�ernosde Jacú-Assú, Município m�todos e para Isto e necessar�o q�e cultive toda i:1

de Guaramirim atribuindo a literatura, descobertas e comuOlcaçoes de congressos
aos declarante; a citação nacionais e, i�terna�i�nais. _ Hoje,. lorna-se �isterde expressões desairosas efetuar uma serie .de IOtroduçoes a firn de se reajustar
contra ERWIN KRÜGER e a confabilização das novas leis do Pais, Presentemente,
HARRY WULFF dos o Contabilisla vive às voltas com a campanha que as

quais são amigos de Ion· autoridades fiscais promovem com o inluito de incutir
ga data, pelo presente de- na �entalidade d.o contribuinte uma radi.cal �

modifi
sejam desfazer tais insinua caça0 com respeito ao pa�amento d_? Imposto �e
ções, esclarecendo a opio r�nda. Oom a entr�da em� vl�or da Lei de Sonegaçao '

nião pública de que lais FIscal, cres�e.u de I�portancla o p�pel desempenhado
afirmações não passam de pelo Oontabll:sta. Nao volfe!1l0� som_ente 'os. n.ossosboatos que visam inimizar pensame__!ltos no q,ue. fange as IOfra_9oes passlvel,S po�duas ótimas comunidades parte deste profissional e atraves das quais, ePela pr�sente, proibi. que sempre pautaram suas resPo,nsável junta�e�le com o :onrribuinre, mas,mos termmantemente a ações no respeilo ao pró. lambem, com referenCia a sua funçao que cdda vezentrada de pessoas est�a. ximo '

se tornd mais relevante como colaboradar do fisco enhas -em nossas proPrIe'l '., ,
.

. . para um maior desenvolvimento da administraçãodades situadas em Ri- Jacu As�u, Guarammm" econômica do País. O Oontabilista tem a missão debeirão Aurora. lücalida- 30 de abrIl de 1966. zelar pelos iQferêsses a quem êle presta serviços,de cie, Rio Gêrro H, nês· ass. Pedro Würges mas por oulro lado, também, cabe lhe o cumpllmentote municipiQ de Jaraguá Alma Lesehinski Jacobi para com as leis. as autoridades. e o País. Devedo Sul, afim de caçar, e desobstruir os caminhos quetirar cipós. entravam as ações do fisco, facilitando a êste aHoje estamos comentando apenazmente a
.

f _

o ..
. SUB tarefa. Havendo,· lucros honel!tolS e declara-cerimônia de doação das àrv:�res ornamentais ao

' Aos 10 r.a�ore8 nao n s I EI t m t res· ções precisas, os Oontabilistas. estarão atuandonosso Municipio; mas oportuname�te voltaremos à responsabIlIzamos pelo e ro �o o .•.• segundo a técniça 6 a ética profissional e tsrãoestas colunas para contar aos leltore.s os benef1 que possa ocorrer. (Continu&çlo. da la. �,gina) condições morais juntamente com os contribuintescios que o Lions Olube de Jaraguá Já pr�st?u e tJaraguá do Sul, 28 de Brunken, José A I b e r t o pa,ra reclamar a soluçãa dos problemas que,continúa prestando à várias pessoa,s, prll!clpal abril de· 1966. KlHzke e Sinésio Eccel.' afligem a estrutura nacional. É preciso, portanto,mente no setor da caridade e da asslsteoCla

mé", ' que o Contabilista esteja imbu1do qe seus deveresdica. Aguardemos. .

Ass. 'Alex Paganelh O programa terá o se- profissionais de forma corr�lata com d contribuinteJaraguá .. 27/4/66 Ass. Arno Ehlet
guinte desenrolar: às 16·e assim. el'taremos colaboranl�o deci"ivamente para
horas _ entrega dos cer,

O �qui11bri(l"socia! e ma,.rch3ndo rum') �o �e�ti�opUjante qu� se afIgura para Ei nossa querIda· t'átrla.lificados, fld séde dd em SALVE OS CONTABILISTAS DE JARAGUÁ
prêsB, à Rua Prof. Antonio DO SUL.
C. �yroso;. às 18 horas. Palestra prof. DO riia 29466 pel·1 comp Norberto

jantar de confraternização (f::=:;:::=:::=::::::::::::::;::::::='::=;::::;:::=:::=:::=::;:::::::::=:::::'::::::=::::�
no Clube Allético/Baepen- '!I Fundo de Assistência e Previdência IIdi, seguindo-se uma par- I! do l'rabalhador Raral li

'

tida de bolão entre os il II

presentes.
\ II A COMERC-IAL II \

ii 'Av. Mal. Deodoro. 130, em Jaraguá do Sul, il
!I!: d h d IIencarrega-se o preenc imento as guia de
II "

; recolhimento e de inscrição. n�

J\...... ,,_...._-_ _--------_ ..._-, .._-_.__._._---..._---�....---"""!'- __._---_..._-_...... ., ...._--_ ...._.-------

Esta é mais uma promoção
do Líens Clube de Jaraguá do Sul

Atividades Legíslauvas
3a .teíra última, insta- .I'ir a designação de uma

lou se o segundo período Oomíssão que deveria
ordinário de reuniões da entrevistar S6 com o
Câmara Municipal de Ja Prefeito Victor Bauer,
raguá do Sul. Na hora aãm de ue, na oportuni
regimental, comparece- -dade, fôsse feita a entre
ram ós onze vereadores, gà das chaves da cidade

Por. J. DE OASTILHO PINTO sendo lida a ata e o ex- à Padroeira do Brasil. A
, ,

1
J

• pediente. Livre a palavra Comissão designada, é,Os�dIzeres ac�ma e
.
que servem de titulo a dela usou-o vereador Eu composta dos doís líderesêste ��tIgo, formam a bonita legenda que está ,a gênio Vitor Schmöckel, e do vereador HenriqueJde�tIflCar cada uma das arvorezmhas de arb,orl- Wolf. Usou da palavra,zaçao que foram plantadas e doadas pelo Liens para referir-se à pröxí egualmente o vereadorClube de Jaraguä do Sul a Prefeitur� ,Mu�icipal, ma passagem por, Jara- Olemencea� Amaral párao que vale d]�er ao povo de nosso mínícípío. ,

guá do· Sul, da imagem tecer o necrológio dareal de N. S. de Apareci-
da, Padroeira do Brasil, jovem Marina Frutuoso,
a 29 de maio de 1966, trágicamente desapareci
acompanhada do Arce- da día 1.0 de maio, em

bispo de Apareotda-Sf', Guaramirim, aprovando
D. Macêdo e do Padre se, únanimemente, o en

Vitor, da Rádio Apareci. vio de voto de pesar à
da. além de dois Oomen- Familia Frutuoso.
dadores. Ao dar conhe- 2a.·feira próxima, rea
cimento aos demais edis Iízar-se-ä nova reunião
do importante aconteci. do Legislativo Jaragua
mento, concluiu por suge- ense.

• O IUE VAI PELO lIO,NS

-- Cirurgião Dentisla

Proibição

Fica avisado a quem
ínteressar ,possa, que a

partir desta data não to·
lerarei mais a entrada
de animais em minha pro
priedade, causando es

tragos n8S plantações,
não me responsabilizan
do pelo que possa acon·
tecer- aos mesmos.

Jaraguâ· do Sul - Rio
Cêrro I, 26 de abril de
1966.

ALFREDO FISCHER
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