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Ano LIV

HONROSAS V IS ITASMorro do jaraguá
, Primeira Visita do Legislativo ao Interior Catarinense

'

pegou fogo
"Voltamos entusiasmados e iócentiva�os", diz o Dep. Henrique Córdova

Dep. Dejandir Dalpasquale elogia governo e empresários jaraguaenses
gránde masss popular,
atraída para o 100al pela
cena inusitada em nos

sa cidade.
Felizmente na tarde

do día 2 do coerente e

no dia seguinte abateram
se fortes chuvas sobre a

região, com o que as cha
madas foram extintas, Ia
mentando-se apenas a

perda de apreciável
área de mata do Morro
do Jaraguá que teve que
ceder ao sacrltícío das
chamas destruidoras.
Destas páginas volta

mos a alertar a todos
quantos costumem rea

lizar as periódica�, quei
mas de roças, bem como

aos caçadores que tel
mem em varrer as nos

sas matas. Qualquer Io
go lançado nas matas,
neste periodo do ano,
c o n s ti t u i permanente
Ionte de perigo e, muita8
vezes, o fogo constitui
verdadeiro crime contra
a segurança da popula
ção e a integridade das
nOlilsas mataI! que rareiam
cada vez mais.

o Morro do Jaraguá,
um dos msís altos picos
da região, foi vitima de

Jaraguá do Sul leve o I Gonçalves, Delfim de Pa- local, de '1.6%, 1%

aCimal
cidade de laraguá do. Sul, incendin, provocado não

privilégio de se constuutr \ dua Peixoro Filho, Anro- de um eprecievel índice como pólo de desenvolvi. se sabe por quem. A

Da primeira unidade muní nio Menezes de Lima, Mu de crescimento nacional rnenro, pare a pnmeíre de verda�tl é que, desde. a
cípal a ser visitada pelo rilo Sampaio Cento, Wal ReferiU ee ao desenvolvi- uma sérre de visitas que

manha do. día 1;° de JU

legislalivo Cererínense, dir ßuzeuo e Ivan José menro da c i d a d e, com o Legtstetívo deverá em
nho lavrava perrgoso to

dentro do esquema elabo Rodrigues, cerca de 400 construções preender no lerritório

cala.\
go em suas matas, ex

rado pelo. �residente Nel Emprêsas visitadas novas no ano de 1971, nnense, no corrente ano, po�to 1i0 fenomeno pela
son PedrlnJ, de estreuer Indrce que demonstre o obietlvendo o conheclmen- esuagem deste período

d h Os tlusrres senhores de- do an No di 2 d
es conrectos os omens crescimento da cidade e to da eçanomia barriga-

o. 13 o cor

d h b pursdos, suas espôees e reute com a mudança
o povo com os a uarues íeror de desenvolvtmento verde e permitir aos par �,

barrigo.verdes. Graças a
eurorrdades locais vrsita- da 'região. Ao tineltz rr ii lemenreres uma melhor do vento soprando em

d
-

d rern, dada a extcurdede do direção ao mar apanhou
� coor enaçao o nosso re- .. sua oportuna fala, disse eprecleção da realidade de '

..
d A blé rernpo, as firmas Merceuo outra grande á a que

presenrente a asem eia que "voltamos entusleeme- Sanla Cererine que, eré re ,

Legislativd, Dep, Ocre cílio S,A., Capri industrtal S,A., dos e incentivados por e n tão, limitava se aos
se estendeu morro ací-

R d Kohlbach S.A., Bebidas ma para alcança o t
Pedro amos e a env: a ludo quenro vimos nesta trabalhos legísletívos roli. r er-

de mdorrnrda da Assocla Max Wllhelrn S,A., Ele bela cidade", neiros e academicos na
ritório de Guaramírlm.

ção Comerciel e lndusrrtel trornotores Jaraguá S,A. e O no�so representante, Assembléia Legtslaríve. ,As autoridades respon-

de leregué do Sul, dirigi, lndusirtes Reunidas lera- Dep. Octecílro Pedro Ra- sáveis alertaram o IBDF

da pelo Presidente Dr. Ro guá S A., oferecendo aos
mos, tez a seudação d", Homenagem da sôbre o fáto e, mesmo

vi 'I I
. -

I
('I� Prefeitura ã ó

iolfo Hufenuessler, veio ISI an es um a vrsao g o' vtsuenree, citando os nü- n o tendo, recursos pr

tornar-se realidade a víst- bel'de capecídede produ meros que nos suuam co-
Àa í9 hs., reelizou-se príos para o combate àil

Iii dos legisladores cererl liva do parque industrial
mo 7.0 arrecadador do lauto lentar nas dependen- chamas, em lugar ínaces

nenses ii P-erole co Vale que pretende ser o 5.° par- ICM .!tll', Es.!ado.�P.ro mei ... cios do RestauranIe "All sível, a direção da au

do I!apocú, ondé ('IS ilus. que induslrial de -Sàniã de 196 municlpios com no B'erlin", côm o comparto tarquia'sollcitou a VInda

tres homens públiCOS de Catarina, lendo em vista indústrias inSlaladas Em cimenlo dos Senhores de um helicoptero da ba·

todos os quadranIes de a diversificação indu5lrial. seguida relalou aos seull Depulados, Senhorllll e se aérea de Florianópo.
nosso Eslado puderam HomenagemdaAClJ pares as alividades desIIn AUloridödes locais. Na lis que horas depois so·

conslalar 11 pujançd do e discursos volvidas pelo Govêrno do oporlunidade o Prefeito brevoava a região atin

nosso parque fabril em Ao meio dia, II Associei Estado neMa região, des Hans Gerhard Mayer leve gida, descendo inclusive

pleno desenvolvimenlo. ção Comercial e Industrial lacando a conclusão da ocasião de manifestar o no centro da cidade,

A d J
.

d ., I I I'mpl�nlaça-o da "C-"'2 -
seu agradecimenlo pelas onde se • g 10m (I r a va

recepção, e ilrllgua o uU, o ere· u oJ U
h

"'egundo pr,ograma ela ceu à Cornil!va um aimo Corupâ - Jaraguá do Sul, onrosas'visitas, seguindo·
,_, U

d 140 Ih d o inicio da rellficaçiio da se as palavras elogiosas
borodo pela ACIJ, verifi, ço e ta eres nas e d d' d

dA
,

d C h' SC-56 - Irecho Jaraguá e e agra eClmenlO o

cou'se a recepça-o da Co pen enclas a ompan III D o Id A I lId
')

M Ih d J
. do Sul.e Guaramirim, o ep ....va o mara, er

ml'll'va de Depulados Ca e oromenlOS e aragua ... G
A

A blé'
d ., I I' T- reinicio da constru"ão da uO overno na ssem la

tarl'nenses na Bilrr� do o uU - ex- taJara eDIs • L' I I' D F
�

C b Sc. 80 - Irecho ue Gua egls a Iva, o ep, austo

°1'0 Cerro, cerca' da� 10 lu e, ocasião em que se L b'B '1 dK �

f d rilniirim _ BR, 101, ape.
o o raSl, em, nome o

hs., all' comparec�ndo na.
izeram ouvir iversos ora· MDB D G 'I BI'

� y d lando ao Pr�sidente ::>e ,o ep, enll e aAl

ra os cumprimenlos ini oCres. " d drini e seus colegas pela e as palavras Iinais do

Cl'iIl'S o Pr�fel'lo Hans Ger orno primeiro ora or, 'I h d d O D t d F d J
� f • d R d II conclusão e asfaltamenlo ml!l o omenagea o epu� epu a o li era COlD estudos da estrutu-

hard Mayer, O VI'ce Prefel' 1l10U o sr, r. o o o I d t diP d C l'
H I "d olessas vias necessárills ao

a o e sau a, !lOSSO tl ro, o ID, represen· ra empresarial alemã,
III. o nresl'den'le da Ca-mal uli'nuess er, ..... resi enle I t O ii' t t d

'-

I-'
d AClI f d pleno desenvolvimePlo da represen an e clac 10 an e a reglao norte-nor Aliás, o Dep, Pedro

ra, Vereador Eugênio SIre ii qu� ez a sau a

região do Vale do Itapocú Pedro Ramos. deste de Santa Catarina, Colin, nos últimos 'dia8

be, O Dep. OClacíll'o De ção dos visitanJes, enume- '" d
' ',-

Ih'd CA d D t d
d I Referiu se ainda o parla ",egun o oplnJao co I a na amara os epu a a semana que passou,

dro Ramos, o Presidenle rando OI desenlvo 'Vi�endto mentar J'araguaense às re.
em nosso meio, reperculiu dos em BrasUia, 'acaba remeteu ao Prefeito Hans

d� ACII, dr Rodolfo Hu induslria li! aragua o d f' I d' á 'd 'd d I G h M
u lificações da Estrada Jara e orma ex raor 10 rIa a e ser convI a o pe o er ard ayer, a doeu·

fenueasler, o ex,Prelel'to Sul e concluindo para di V"I d s 'I I d I g" I
-

t
-

á
� h guá-Pomerode. a Rodovia ISI a o I us res epu a ov.,rllo a emao, para men açao necess ria,

Vl'clor Baue'r e dem�l's ele zer que a visila tin a por dI'
'

't tJ i h b'l' 1
u Guaramirim- Massarandu. os ca arlnense com as uma VISI a ao s�u .8 s, que a Iltará o a caide

menlos integranles das esl.Opo um diálogo ICranco ba-Blumenau. o acesso à sento na Assembléia Le· jaraguaense o inicio da

classes, produtoras, acom- entre o Legislalivo ,ala
ponle Abdon Batl'sta, 'em gislaliva, que assim live· Na oportunidade de sua 11

-

d G E

h nnense li! os I?mpresarios
amp açao o rupo s'

pan adlls das respecllvasdI' d :s I I' laraguá do Sul, a conSlru rarn oporlunidade de ver estada na velha Europa, colar Abdon Batista,
esposôs, ocasiiio em que

e aragua o '- u, es re�· ção já iniciada do Grupo de perto � !,ujan;,;a do deverá realizar uma sé com uma verba de 40

foram entregues f1õres às lando os se�s. !aços ,afelJ, Escolar, na Rua loinville, parque! fabril Jaraguaense rie de visitas a indústrias mil cruzeiros.

senhoras dos iluslres visi ,vos e POSslbllllan_do umo
oesla CIdade. a ampliação ,que produz, cerca de 100 ------------ _

laDles
melhor compreensao enlre

da "'scola Ba'sl'ca Holando prodUlos dlferenles a con
"

os homens públlcos e os ....

'Os ilustres visitantes, homens de emprêsa de Gonçalves, a ampliação quislar omercado nacional,

Para cumprir extenso nosso ESlado. da Escola José Du a r I e com? p r o d u I, o de bôa

programa de visilas às in- A seguir u�ou da pala- Magalhães, em Rio Cerro, quahd�de, mU1�os �eles
dúslrias locais comparece. vra o Dep. Dejandir Dal a construção do Colégio conqulslando a area IOler

P dem' G,uaramirim, a novll naCIOnal, com generos1!s
rilm os seguintes deputa pasquaie, residenle o

C e n I r a I Telefonica de diVIsas para o nosso PaIs,
dos, UJuito& dus quais Direlorio R e g i o n a I do O D d N I P d
acompanhados das respec' MDB, que leceu elogiosas Jaraguá do Sul e os Posloll epula o e son e rini

livas senhoras, dando um considerações à Jaraguá Telefonicos para os muni· segundo apurou l! nossa

colorido especial ao pro do Sul, cumprimenlando o cfpios de S c h r o e á e r e'�eporlage.m, devera voltar

cesso de interiorização do povo e empresãrios jllrâ Campo Alegre. a I�ragua do Sul, quando

Leglslalivo Calilrinense; guoenses na eua missão Por fim filiou o Presi.
fara uma paleslra para ii

Presidenle _ dr. Nelson de prodUZIr em prol de denIe, da Assembléia Le ��c�e�:1: ����I;c�e�!�:�n�:
Pedrini" Henrique Cordo;- uma Snnlo Calarina forle gislilll,:,a, Deputado Nelso� meios sociais do ESlado,
Va, Evaldo Amaral, Sud i e equilibrada. PedrJnJ que. dIsse ser � 5, dada a sua alitude disci

Marinho, Wilmllr Ortigari, O lerceiro orador foi o vez que VISlla Jaragua do plinadora dos órgãos do
Ralf Knaesel Genlil Bela· Dep, Henrique Cordova, Sul. Dls,se o parlamentar Poder Legislalivo de San a

ni, Affonso GhiZZO, Ange representanle de Siio Joa- d.o �eu !nlereSse n� Inle Calarina.
Iino 1200sa, Fioravanle Mas quim, a cidade mais fria rlorlzaçao do LeglslalJvo
80lini, Joiio Bertoli, Fer do �rasil, falando em no· Catarinense, para melhor

Dando Baslos Aldo Pe. me da Comitiva. Em sua conhecer os aspeclos da

reira de Andr�de, Elgydio fala, o ilustre parlo�enlar eco�omia .

catarinense e

Lunardi Epitácio Billen- abordou o desenvolvlmenlo

I
senlJr, a pUjança do parque

Courl, Fausto Lobo :3rasil, calarlDense, cOlejando o fabril de Sanla Calarina

Dejandir Dolpallquale, Nel. crescimenlo estadual de e, �specialmenle, de Jllra
80n Tofano, Manoel Vilor 25% com o crescimenlO gua do Sul, escolhendo II

PEDRO COLIN
convidado pela Alemanha

sem.anário

AlL de �1illro tem So'c"ledade EspNova lIMrecãlo
·

o Az de Ouro· BC, Joa"'o' Pe
A

escolheu em màio a sua ssoa
nova ,diretoria. A esco-

lha recaiu na pessôa do Dia I,· de Julho com·
veterano b o I i n ist a pletará o seu 40,0 ano

Wilhelm Laufer,que, co· de exiltencia. Para tan
mo pre�idente., dirigirá to organizou a sOlliedade
a agremia,ção, este ano festivo programa, com o

contando em Bua fileiras inicio às 9,aO hs., coml
o Rei do Bolão - Nel tando da agenda a rei
son Tarnwaski. Os seus nauguraçio da ,séde
imediatos são Oil seguin· socisl, totalmente refor·
tes: Sf'cretário - Rai· mada, matcha pafa a

ner Wille, Tesoureiro - busca do Rei Afonso
Karl EOGerie e orador, Reck e almoço na resi
- Eugênio Vitor Schmö· deneia do mesmo. Às 21
ck",), P a r a ben I a08 hOfSI terá lugar anima·
membros do Az de Ou· do baile social. O Presi·
ro e súa nova direçãn, dente João Lúcio da Cos
que prometem mui t a ta e o Secretário Ivaldo
movimentação para o Sacht convidam pafa a

corrente exercicio. felltividade.

Leia e assine
este

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mann:
- Waldemar Lemke;
- srt. Terezinha Weiller;
- ar. Rudolfo Krsssín,

em Rio da Luz Vitória;
- Maria d e L u r d e 8

Bartel.

Aurea Mülle, Grubba, 'Oficlal
do Registro Civil do I. Dis
trito da (lomarca de Jaragu'
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram DO cartório exibindo os
documentos exigidos' pela lei
afim de se habllltarem para

casar-se:

180.00
466.60 1.707,60

CORREIO 00 POVO SABADO - 10 06-72 PÁGINA 2

ASSINATURA:

o:::::_�_c:::::o",==..c::o Rádio Blumenau
MUD A S e Diários Asso

ciados no POOLFrurffer•• e Or".menta'.
d B IL I

-

P
. a e eza.

aran eiras, ecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja- Miss Santa
boticabeiras, etc. Roseiras Catarina-1972Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc., etc

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá 110 Sul
flllllDldo dc JParUcDpação dos MrlllllDlÍclip!o§
o Prefeito Municipal de Jaraguá do lul, Estado de Santa Catarina

torna público, para efeitos do disposto no art. 3.', da Resolução 1'1.0 112/71,
do Tribunal de Contas da União, que OB recursos do Fundo de Participação
dos Municípios, no exercício de 1971, tiveram a seguinte aplicação:

IICORRflO 80 P8UO"
Fundação: flrlur Muller - 1919

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

- 1972-
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

I) Resumo da Aplicação:'
Saldo pro'eniente do exercício anterior
Total arrecadado no exercício de 1971

.

Em monumental baile
realizado na "Capital do

PEÇAM CATÁLOGO Carvão". foi eleito Miss
ILUSTRADO Criciuma em julgamento

sensecíoael, onde concor
reram nada menos que 14
candidatas. Após intenso
trabalho, a comissão jul
gadora decidiu se pela

-------.----- �c:::::__c:::::oo:::::_c::=::o senhorita Iracy Frigo, que

II
estará desta menetre, re

S O C I A I S presentando Criciuma na

========' monumental festa da be

C. '1
leza cerertnense a reell-

Registro lVI zer se em, Blumenau no
dia 17 de junho.
Pelo Município de Ca

notnhes, foi escolhida II

senhorita Fátima Klempous,
por decisão unânime dos
presidentes des principais
sociedades da "Capital do
Mate", pare concorrer ao
Miss Santa Catarina - 72.

Edital n. 7.390 de 30/5/72 Podemos IId anrer tarn

Valdir Pascoal Corrêa It bém que, esterêo presentes
Zenaide Fernandes na melor festa de Beleza

de Senta Catarina, a se

nhorita Vera Fischer ex
miss Brasil e o co

nhecido escritor, lorualls
re e homem de televísâo,
Humberto Reis, os quais
farão a apresemeção das
candidates no dia 17 de
junho, no Pavilhão "A" da
Proeb.
Também está confirma

da II presença de Elsa
Soares, que virá II Blume
nau, especialmente contre
rede para a reellzeção
de um tremendo "show"
musícel,

Anual ...• CrS 15,00
Semestre . . . Cri 8,00
Avulso • • • • CrS 0,30
Número atrasado CrI 0,50

ENDERtÇO:
Caixa Posta], 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul » S. Catariaa

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Total aplicado em Despesas de CapÜal
Total aplicado em Despesas Correntes
Saldo transferido para o exercício seguinte

Soma
130.106,23
156.894.31

707,57
29129591
292.003,43

287000.54
5002.94

- O sr. Mathias Pans
teín;
- Carmen Ziemmsr-

II) Aplicação em Despesas em Capital: IAniversários
a) ENSINO PRIMÁ.RIO

Aquisição de três coleções de livros
Aquisição de madeira para cerca da Escola D. Pio
de Freitas
Pago parte da aquisição de Imantógrafos

b) SAÚDE E SANEAMENTO
Aquisição de cimenio destinado a fabricação de tu-
bos para canalização de esgotos �$i.; 14.162,67
Aquisição de chapas de alumínio. empregadas na

construção da fäbrica de tubos 90670
Aquisição de paralelepipidos para Calçamento 6.532,50

c) VIAÇÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Aquisição de cimento para construção de uma ponte \
a Rua Waller Marquardt 2498,68
Pago 6 prestações da Carregadeira Yale 55.112,40
Pago 5 preslações do Trator Esteira Fiat 45.507,00
Pago duas prestações de um 'I'eodolito 2.925,00
Aquisição Madeira para Oonatrução Pontes 754,68

Total das Despesas de Capital

1.060,00
Fazem anos hoje

21601,87

Fazem anos amanhá Ele, brasileiro, 'solteiro;
operérlo, natural de Ara
quert, nesre Estado, do
miciliado e residente à
rua Professor Antonio Ay
roeo, nesta cidade, filho de
Olldio Teotonio Corrêa e

Antonill Cândida de Oli

106797.76
130106.23

.

- Vva. Ira. Valéria
Dornbuoh Batalha no Rio
de Janeiro;

- o Ir. Augusto Schmidt,
- Ir. Waldir Funke;
- I sra. Maria, esposa

do sr. Ináoio Tomaselli;
- Antônio Kasteller;
- o Ir. Adolfo Wacher-

hage;
- o ar. João Gucho

em Jaraguaztnho;
- a sra, haura Zapel·

la Plasssky:
- o sr. Hélio Souza.

Dia 12
- A sra. Karim Haake

Beehm em Joinville;
- a Ira. Aurea -Luísa

Hüller Grubba;
- o Jovem Roberto

Breithaupt;
- a lira. Inês Scheuer;

Dia 13
- A su. Marta Schmö

ckel Warhaftig, em Guri
'iba;
- o sr. Antônio Hafer

mann em Rio de Janeiro;
- • sra. Hililll Sil'a;
- a·&Ira. Verejuy Mas'

carenha!!, esposa do tenen·
te Pgdro Marcarenhas em

São Paulo.

Dia ,14
- O sr. Roberto Fun

ke Filho;
- o sr. José Gaya em

Hajaí;
- a sra. Carmen Pia

zera Breithaupt;.

- o sr. AndY CÇlrrêa;
- a sra. Maguida Pfeif'

fer Karen em Florianó
polis.

Dia 15
- A su. Märcia Tua·

reI de Souza e Mello no
Rio de Janeiro;
- a sra. Hella Fuck

Seidel em Corupá;
- Ingo Lemke em Rio

da Luz;
- Dr. Kanoel Karan

Filho em Curitiba;
- a sra. Adelia Zapel·

la Leone.

CampaRU de Educapo
ClYlca

O hasreememo de
Bendelre e o cante
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semaae, em todos
os estabelecimentos

e
de qualquer gréÍu de
ensino,. públicos ou

particulares.

III) Aplicação em Despesas. Correntes:
a) ENSINÔ PRIMÁRIO

PI\BO 'encimentos de Professôres, Merandeiras e Ze
ladores de Escolas Municipais
Contribuição a Campanha Nac. A.lim. Escolar

b) SAÚDE E SANEAMENTO .

Pago operãrios na fabricação de tubos, . _ .

c) VIAÇÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇOES

I Pagamento de Combustíveis e Lubrificantes para veí·
eulos e mäquinas Rodoviãriaa
Pagamento de Peças, Acessóriol! e Mão de Obra pa
ra conservação Veículos e Máquinas
Pagamento de salários a Operários da Divisão de
Estradas de Rodagem

d) AGRICULTURA E PECUÁRIA
Pagamento' de vencimentos a Funcionários do Depar
tamento Agro· Pecuário

e) PAS E P
Valor descontado do F.P.M. a fuor do Programa de
formação do Patrimonio do Servidor Público (Pasep) 2.754,86

Total das Despesas Correntes 156.894.31
DECLARAÇÃO: Declaramos que durante o exercício de 1971, não

foi alienado nenhum bem adqui�ido desde 1967, com recursos do Fundo de
Participação dos Municípios.

Prefehura Municipal de Jaràguá do Sul, em 20 de maio de 1972
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Mário Krutz�ch, Contador

75526,89
3600.00 79.126.89

velra.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, n�tural de JlIraguá
do Sul, domiciliada e re
sidente a rua Professor
Antonio Ayroso, nesta cl
dade filhll de Antonio
Fernandes e de Rosária
da Maill ,.Fernandes.

8341,76

Edltel n. 7.391 de 2/6/72
João Batista Prim t
Lililln Doubrewa

Ele, brasileiro, solteiro,
lndustrtal, natural de lere
guá do Sul, domiciliado e

residente a rua Victor Ro·
senberg, nesta cidade, fl
lho de A'ntonio Prim e de
Josefll Luçoli Prim.
EI., bnasileira, solteirll,

do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re·

--------.-.....

sidente a rua �eme Matar, 'Vende senesta cidade, filhll de Ge· .

-

raldo Doubrllwa e de Ali· Um Acordeã(l. marca
da KarstalJ Doubrawa. Sonelli, em perfeito esta-
Edital n. 7,392 de 5/6/72 dop�:ç;o::e�:::j���

,"��:��;�;���l;�;:, -::-:-:-:o_t:-:-'-:-:I-:�-:'-o-:-::-i:-i:-:-: 1:-;;�;;��""'õ'�;;�;��'''''�;;;�''''':'''';;;;;�;''''I:.guá do Sul, domiciliado e residente em Francisco g 8
�aresiil��nt��:�� �:��:�� ��hIlP��lawll��::e H�:���'o� � DM'

·

C t il
�f��!f.í:�:f��:�� ��;�;l:;:����.�:�:H:::;;; 1.�:.;. r. Oac Ir

.

.. an e r I::do lar, natural de Vieiras, Brunhilde Hesse f �

�i�fi:�i:�,\�l���f:�� r��:p:a�::'����:�;:t:��::�f� �f!::: Consultas no Hospital "São José" �::.�domicililldo e residente II
dro . Gonçalves Soares' e

rua Ney Frllnco, nesta ci.

��i:�r:. �;;:; :ee ��:�;� ����Id f��� P��laH����I�� � todas terças e quintas-feiras pela �
Ademir Ristow e

Ela, brasileira, solteira, f: gdo lar, natural de Jaraguá t:
.

B
Eie, 1:::�le7r�,de:olteirO, ��e���; �Omri�!liai�;u:�� fl manhã, das 7.30 às 12 horas

. ;::1motorista, natural de Ja- Mielke, nesta cidade, filha f= Jraguá do Sul, domicililldo de Hé'rald Gustavo Cons- J , , ,,,.. � , ,.. c , , L., · ,=, .. · ·, · .. · .. · 'K
e residente em Rio Cerro, tante H e s s e e de IIkcl

Dia 16 neste distrito, filho de Ro Buerger Hesse. r;;berfó Ristow e de Elsa DR· 'ld ....
- Rosane Beatriz filha Baumann Ristow. 'E para que chegue ao co- P. alDO O .naupapa

do sr. Eugênio e Brunhil· nheclmento de todos mandel
"e

.

d P "

i
Ela, brasileira, solteira, passar o presente edital que OrrelO O OVO' II IIde Schmöckel; industriaria, natural de Ja

.

ser' publicado .pela imprensa .tI.DVOGADO
- O sr. Sanl08 Toma- e em cartório oJllde será umJornal'· ..

selli; -----,----- afixado durante 15 diaBo Se
- a era. Rosalia Loren- - Maria do Carmo Sil alguém souber de algum Im- S P

Escritório ao lado da Prefeitura
di ta erviço do ovo

I
ceUi Nicollini; vestre; pe men o acuse-o para os

�UÁ DO SULfins legais.- o sr. - Pedro Corrêa - Iría Schwartz, em AUREA MÜLLER GRUBBA
em Rolândia, PR; Jaraguazinho. Ollelai ..... �--��

26(93,78

22.166,62

9552,45
.

58.212,80

8.458.00
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Se a deImaginação ...
Napoleão L. Teixeira

(Médico psiquiatra, em Curitiba - Profeslor Catedráti-
co da Universidade Federal do Paraná)

.

. " é a melhor das servas, quando controlada

é, em troca, 8 !Dsis tirânica das senhoras, quando
dominadora. Grises, �voluma·se, espraia se, asse

nhoreia·se por psíquísmo, avassala o pensamento,
Isso se faz, habitualmente, com prejuizo da von

tade que se vê apequenada, diminuida na Rua fôr

ça. Compare-se, aqui, a imaginação á planta pa
rasita que se desenvolve e exuberante floresce
à custll da seiva e da vida da arvore (�o case, �
vontade), �m cujo tronco ca/va, impiedosas, as rai
zes e se Iirma,

Nem sempre uma pessoa faz o que lhe deter.
mina 8 vontade mas o que lhe sugere a imagina
ção. Exemplo: ponhase böbre o solo uma tábua
estreita e qualquer a atravessará, de uma ponta a

outra. Não sótnente porque o haja querido, mas

porque sua imaginação sugeriu - "você pode la
zê lo!". Coloque-se porém, a mesma tábua por sõ
bre um abismo, de uma a' outra borda, e díficil.
mente repítirä aquele a proeza, por maís einten,
samente que o deseje, isso porque enquanto a

vontade ordena - «você quer!» - a imaginação
insinua - "bem, você está em condições de Iazê-
lo, mas ... poderá ter uma vertigem tropeçar, cair CO'digo Eleiteral alteradonaquele feio precipício, ftorir se todo, morrer até«« ...
Resultado: insucesso quase certo..

Há doenças da vontade, e há doenças da B R A S 1 L I A - O se refere o p r o jet o

ímagtcaçäo. Como há, por igual, doenças em que
Presidente da República transformado em lei da

s primeira e a segunda sofrem alterações: para
sancionou o pro veria iniciar sobre obra'

menos, uma; para maís, a outra. São, aquelas, par- [eto de lei que dispõe so- sileiro nato que não se

ticularmente frequentes entre as pobres gerações bre a dispenea da multa alistasse alé os 19 anos

de hoje, nestes tempos infelizes, chicoteados por 'prevista no Código eleito de idade ou o naturalíza

guerras, sacudidos' por emoções, aturdidos por
ral a quem Be inscrever do depois de adquirida a

ruídos desnecessäetos, tumultuados por crises sem até a data do encerramen

I nseioD.alidade
brastleira.

remédio Grande o rosário dos que sofram _ cria- to do prazo de aliatamen- A multa seria de 5% até

t�ras admiráveis, ao caso de tudo que, não raro,
to das eleições de 15 de três salários mínimos vi-

vivem, trabalham, lutam _ buscando acobertar novembro. A multa a que gente na zona. .

com um sorriso, um exterior tranquilo, uma apa
rêncía calmae serena seu atroz sofrimento, o mais
terrível dos íntimos dramas. Rendamos-lhes home
nagens - ajudendo-as, no que fôr possível nessa
lovável batalha.

Se o espetáculo há, digno de admirado, é o

daquele que indiferente a insucessos. sabe seguir
batendo-se contra fados adveraos. Pois na vida,
não importa perderem se batalhas, desde que, ao

fim, se ganhem as guerras.
A ser exato que de tôdas as fôrças do n08SO

espírito é a vontade a que mais depressa se en

fraquece e abstrata quando não devidamente, usa
das mais certo é I) que, para fraseando Glemvil,
escreveu Edgard Poe:

"O homem só S6 entrega à morte quando
enfêrmo do entusis.mo e do querer". "E se um II

outro'desaparecem, exclama Hordelin" "'então na·

da mais resta: até os deulles, êles mesmos .também
morrerem"!

Certificado Extraviado
Eu, JOSÉ LEOPOLDO GERENT, casado, resi

dente na Bstrada Jaraguá-Esquerdo, Município de

Jsraguá do Sul, neste estado, venho para os devi
dos fins declarar que foi extraviado o Certificado
da Kombi Volkswagen, .cap'icidade 9 pessoaB. Mo·
tor N. DA 98560 - ChaBsis N, B 185.348 - Placa
N. JS 0625.

WGA-JIlraguá do Sul, 27 de maio de 1972
José Leopoldo Gerent
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Luiz Henrique da Silveira
ADVOGADOS

Av. Mal. Deodoro, 210

Trovas As Novas .HP, VolkswagenSorrir
Eno Teodoro VVanke

A gorjeta, de ordinário.
é um item contraditório
sendo um gesto voluntário
fortemente obrigatório!

Barulho na copa. A moça
com modos nada serenos:

"Que foi, Maria. Mais louça?"
"Qual o que, patroa! Menos!"

O mesmo vento que agita
as saias, e espõe, trocista
alguma perna bonita,
me joga areia na vísta!

O guarda chuva me serve

bastante, é fato, mas isso
jamais se compara ao tempo
em que estou a seu serviço

O dinheiro compra tudo
exceto a felicidade
Mas convenhamos, contudo,
qU9 ajuda barbaridade!

ADVOGADO nos föros de

Em desembro do ano passado I Polícia Militar
do' Estado da Guanabara adquiria 11 veículos Volks
wagen especiais que se destinava ao serviço de pe
trulhemento.

Treteva-se de veículo TL-1600 de quatro por
tas dotados de um comparlimento traseiro denomina.
do monocele,

A vantagem desses veículos é a de poderem
operar como rádio parrulhes e carro-de-presos ao

mesmo rempo. Ao atenderem 11 uma ocorrência, no
caso de haver alguma detenção a efetuar, os parrl
Iheiros eram obrigado. li solicitar a presença de um

cerro de presos e aguardar a chegada deste enree de
poderem atender a outra ocorrência.

Os novos TL·1600 de quatro portas, criados
pare II Polícia MilHar do Estado dI! Guanebare, víe
ram simplificar as coisas Os perrulheíros atendem à
ocorrência e no caso de haver detenção eles mes

mos tornem conta do detido, colocando o ne mono

cela existente ne parte -tresetra do vefculo.

Esse compartimento além de contar com uma

barril porta algemas - a quel os detidos podem ser

manietados pera maior segurençe - é cornpleremen
te isolado do espaço ocupado pelos petrulheiros me

diente uma ehepe de plástico ínquebrével.
Os veículos mencionados revelarem tanta utili·

dade e eficiência que hoje, siis meses depois, II Po
Ifcia Militar do Estado da Guanabara já esjá rece

beodo mers 15 unidades idênticas e eslá sendo imi
tada pelas Policias Militares de outros Estados que
já menífesreram sua intenção de adquirir tel equipa
mente.

��a
Somente Vive ... }

"Semente vive quem luta, quem traz na alma 5l
e sobre a fronte um desígnio inabalável; quem }
galga o áspero cume de um destino

alevantadO;!quem vai pensativo e cheio de sublime aspiração, .

levando diante dos olhos, toda noite. todo día, ou

algum Banto trabalho, ou então um grande amor." Avenida Franklin, Roosevelt, 23 _ Grupo 303
.

.

(Victor Hugo) (Fone: 52-1894)
Só vive quem luta! Esta é.. mensagem que

deixamos apóB entregarmos a direção do Gremio -f Z C. - 39
.

Estudantil Elpídio Barbosa. Durante quase tres �10
de Janeiro

.

anos estivemos lutando para que o Geeb eontí- .
ES18do da GUAINABARA

nuasse vivendo, e ao deixarmos o nosso cargo, ��

sentimos já aB saudades de um amanhã, bem

próximo.
Um "gostinho" de tristeza pairou em nossos

corações, as lágrimas falaram, mais alto e conJun·
diram·se com o sorriBs; a alegria sempre 'volta,
nunca morre, principalmente nos jovens - e nós
o somos.

À nova diretoria desejamos todo o melhor e

que consiga muito mais, que conserve a vida do

Gremio Estudantil Elpidio. Barbo'sa como uma rosa

eterna.

Säo Paulo - Guanabara - Estado do Rio d 9

Janeiro - Brasílía.
Processamentos perante quaisquer Mi.

nistérios, Autarquias e Repartições Públicas
em geral, \

Escritório Central=

Ellen Janete Schmitt
Doraci Léia Mabf,

Célia Gascho
Márcia Piazera
Ângela Rubini
EIS

Outra lurpresa da ho
menagem. foi a execução
do Hino da Escola. can·

tado peloil alunos. ,

Também fez uso da
palnra. o aluno Ernesto
Vahl Filho, que exaltou
a personalidade marcBnte
do Diretor Murilo Azeve
do, e cODclamou os cole
gas a desfilarem' expon
taneamente nas comemo·

rações de 7 de Setembro
vindOlJro. .

Por último discursou o

Dr. Murilo Barreto Aze
vedo, que agradeceu sen

sibilizado a simpática ho,
menagem.
A solenidade iniciou·so

com o Hino Naoional e

encerrou·se com o Hino
da Escola,

Alunos de Educação 'Física
Homenagearam Diretor

Terça Feira' ultimll, !'la

séde iocial da Sociedade
Ginástica, OB alunos da
ESBola Superior de Edu·
cação Física e Despertos
de J o i n v i 11 e 'prestaram
significativa homensgem
ao seu Diretor, Dr. Muri
lo Barreto Azevedo.
Essa homenagem não

foi mais do que um prei·
to d .. justiça e de reco·

nhecimento da primeira
lUrms de professores qae
se formarA este ano, ao

seu gl'snde IImigo e pro
fessor, que nesles três
anos de trabalho, dedica
ção e esforços, tudo teD.
feito para o desonvolvi
mento da educação física
em Joinville e propician·
do lhes conhecimentos da
Dobre arte de conservar _

a eugenÍa da raça.
Durante a solenidade,

os alunos da 3.· série fi·
zeram a entrega ao ·Dr.
Murila B. AZ8ve'do das
Bandeiras Nacional, Es'
tadual e da Escola Supe·
rior de Educação Física
e Desportos, tendo o alu
no Jorlre Schwartz sauda
do o DIretor.
Culminou a homenagem

ao PLOf. Murilo, pela es

colhI do seu nome para
Paraninfo da primeira tur
ma qae se formará este
IIno e para Patrôno o

Prof. Erich Tinoco Mar

Situado 9 km. do centro
de COI'upá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben·
to, tendo 10 a 12.000 mll.
altitude cerca 800 m.tros
própria para construção
de casa de veraneio.

Informações com o Sr.
Kurt Hillbrecht. Caixa
Postal, 7 Co rupA.

Frota Mercante no Brasil tem
posição de destaque no mundo

go curso registrou o maio-r

conliogenlll' de tonelagem
em operilção. 1724.950
TPB - (76%) seguida da

cabotagem com 21% e a

navegação inlerior ::om

õ%.
Das 406 embarcações

nacionais, 3b2 navios ope
raram exclusivamente com

carga seca enquanto. que
o t�ansparte de petróleo e

derivados foi realizado por
54 navios.

O Brasil já ocupa o 19 o

lugar entre as primcipais
frotas mundiais. A infor·
mação eSlá conlida no Ie·
vanldmenlO procedido pe·
Ia Divisão de Organização
e Estalíslica da SUNA
MAM que foi enviado ao

Ministro MlÍrio Andreazza,
acrescentando que houve
uma expansão de 9% em

relação à tonelagem marf
lima brasileira II per!ir de
1 de julho de 1971 e figu
rando sob o ângulo mun

díal com uma lonelagem
de 1.731 milhões.

Vende-se
Terreno

Tomando se por base o

último dia 15 de março do
cerrente ano, encontravam

Nossa frota mercanle re· se em construção em es

gi.t�avil r.m 31/'2/71 um taleiros nacionais 110 no

Ilcêrvo de 406 embélrcações vos navios com tamanho

representando 2.264497 variado entre 200 e 131

TPB, tendG havido, em re· 000 TPB e em eSlaleir�
lação ao ano anlerior uma estrdngeiros (Polônia e Ja·
expansão da ordem de pão) 10 embarcações eo

18% Das embarcações e tre "liners" e pelrQI('iros,
9% no monlante da tone tMlllizando 2569810 TPB.

lagern, já que 1!'!1 1970 Comparando-se esles lO·

eram esses os numeroso lais com os registrados em

344 embarcações, 2.078.727 ÕI/12/19il, admIte se para

TPB, A navegação de lon- ,a Taxa de Renovação da

VENDE-SEques.

Uma bicicleta escolar,
marca Prosdócimo. raios
inoxidáveis. em perfeito
eslado.
Tratar nesta Redação.

Marinha Mercanle Brasilei·
ra o valor de 113%, ja
mais obtido em qualquer
oulra época.
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CORREIO DO POVO NASCIMENTOS
Cláudia Spricigo

Longemeute esperedo, veio
IIlegrar o estímedo cesel

, Dr. EVilido Sprlcigo e
JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 10 OB JUNHO DE 197! N.o Z.687 Talita ôptícíge, urna linda

!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""-

garota, que nasceu às

1-============<llse g·o de Ucboa Re e d 7,30 hs. do dia 5 do cor-

e' ((: i � lL·
r I Z n e r�nte. no Hcspnel S. Jo�

, ,fi llIl illl d]) ,flI fi tfb illl � ee, O Dr. Evaldo Spríctgo
lU' <til. lU' UI � novos olhos para o novo munde que é médico veterináriO

de ACARESC Dão coube
Nio tivemos aind.a a de BLUMENAU, possuí dentro tle sí rel 1:1 alegrill

honra de conhece-Ia pes aquilo que oa

alemãesl
do aumento

'

de sua Iemí
aoalmente embora este- chamam de "Geist und lia. Os papais coruíes já
j�mos a par de sua pro tat" - espíríto It ação - escolherem o Dome pare ff�Iß POPUlßR lUn,latíeus gestão, sua honro- e que ele coloca a ser- 1:1 menina: deverá chamar- U

.

1111
sa e espinhosa missão viço das finanças catari se Cláudia iii ser conlir- O Grupo Escolar Mu.
que. como sabemos, é

I
nenses. Mas, o que des medo em próximo batizado. nicipal Albano KaBzler

difícil de certar sem de- taca o Secretário da Fa- acontecerá nos dias 10.
sagradar mas não ímpos- zenda é o espírito muni Ivam César Fallgatter

111
do corrente. Hoje ..

sível de ser cumprida: cípalísts que ele vem - Dill 6 do corrente, nas- noite haverá baile Com
- 8 de gerir os nego- empregando na sua Pas- ceu no Hosp. e Materní- ótimo conjunto musíeal
cios da Fazenda do go- ta, razão porque foi ele dade jaraguá um robusto e amanhã haverá festa 8
verno catarinense. distinguido como AMIGO garoto, filho do casal In- dia todo, O ecdnteetmen.
O paulista Sergio de DO INTERIOR. go [Verena Kllrzke) Fal- to está sendo promovido

Uchea Rezende - e Del lgatrer. O primogênuo en- pela Associação de Pais
f· N ti "bar! Assim, pela sua mar- ..

im eto 08
•

arlga cheu de alegria c dístín- e Mestres da veterana
de" t cante personalidade e

ver e - em no opero- to casal e o menino de- escola, que promete um
d C I b sua honesta dedicação à

80 governo e o om o verá receber Da pia bens- grande arrasta pé, acom.
M h d '" II .. cause publica BOM DIA, c-

ac . a o .:"a es, uma ..as mel o suzeettvo nome de panhado de pinhão. quen-
P

.

b Ih paulista Sergio de Uchoa lO

astas mars tra a osa:
Rezendel lvern César. O papai que tão e díversões. Todos

- a' da Pezenda. Mas, das rodas bolonlsticas do devem prestigiar a festa
Sergio de Ilchos Rezen. Bom día, amigos e pa S�nta Púa é conheci- popular junina.
de, como o Prefeito Jor- tricios de JARAGUÁ DO
nalista Evelasíe Vieira, SUL e Santa Catarina!

do pela alcunha de "Ieea,
ré" deverá Ilcer preveoido
centre os companheírce de
seu clube, pois, seiundo
noncíes que correm pela
cídade, cede companheiro
quer ebraçer o '''iacarézi_
nho".
"Correio do

epresenre GOS

papais os seus

cumprimentos.

ANOqv

o Leonismö por dentro
CL Paulo Morettl

Labora em erro dos mail primários e dos
mais crassos quem julga. ser o Leonismo uma

associação secreta, trancada a sete chaves no co

fre de sua filosofia ou fechada em mil segredos
no reduto dos seus membros.

À margem de qualquer hierarquia em termos

competitivos, os Leões formam uma fam1lia aber
ta à comunidade, Iamílla. que não se opõe aos

princípios da subordinação de regimento e de éti
ca, nem, de nenhum modo, repugna à leí da ver

dade contida e difundida em sua doutrina.

Postulados há que identificam o Leonismo,
contudo. nenhum que o caracterize como socíeda
de secreta. Na verdade, não menos que o simples
abraçar o Leonismo, o propósito de engrossar
suas fileiras e a firme constância em servir de
sínteressademente requerem de qualquer Leão
um alto espíríto de desprendimento e de dedica

ção, de par com uma elevada dose de entusías
mo e altruísmo, sem exigir dele o Iechar-ae num

casulo todo ele, tecido de segredos indevasláveis
• de recôndita inviolabilidade.'

Ora, convenhamos, se o serviço rlellinteres·
sado é meta primordial do Leonismo e se o mes

mo é desenvolvido abertamente e Ie dele toda .a

comunidade em que atua toma conhecimento, Ie
ria absurdo querer identificá-lo como produto de
uma entidade que faz segredo da 8ua filosofia,
que esconde seus ideais.

.

Em Leonismo, como sói acontecer em qual
quer sociedade, não importando leus fin.s ou

objetivos, resguarda Ie a liberdade até ondtl for
preciso, da mesma forma que a ela se dá rédeas
até onde for· possivel, sem que iSBo represente
cerceamento à verdade, sem que isso envolva

problemas de atonia associativa, sem que isso
torne secreto o Leonismo ou outra qualquer enti
dade.

Não vamos, pois, torcer o significado das
coisas, nem alterar a semântica dos term"s e,
muito menos, deturpar a verdade dos fatos. no

que tange ao Leonismo, especificamente, atribuin
do-lhe caracteristicas que lhe não são pertinentes,
que lhe não devem ser atribuidas.

O entusiasme na ação e o ,culto ao serviço
desinteressado constituem, em Leonismo, Dão só
uma mútua aliança, mas também um programa de
trabalho, quer n.a esfera do companheirismo, quer
no entendime.nto da vontade. O servir ativa e vi
gilaotement.. pressupõe, 'Inltre 'outras coisas, dedi
cação ao trabalho, fervor a um ideal, ideal que
requer doação, que impõe consciência do dever.'

CCLL, não façamos segredo do nOl80 apos
tolado leonfstico, mas saibamos nos guardar em

termos de assuntos internos e sigilosos, sem que
iilliO implique 'na imputação de sociedade secreta

que a Lions e a outras entidades aimilares é atri
buida, cabendo a cada um de n6s destruir essa

imagem que não existe, porque fantasiosa, porque
falha de argumentos, porque va2:ia de Terdade.

Estado de Saota Catarloa

Prefeitura Municipal �e
JoroDuí do Sul

NOTA PARA A IMPRENSA

Imposto de Conservação de Estradas
AVIS.O

O Departamento da Fazenda da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul avisa aos proprie-tá�
rios de imóveis situados na zona rural, que até o

dia 30 de junho do corrente Ilno deverão pagar
o Imposto, de Conservação de �strada8

Para' facilitar 80S contribuintes o pagamento
do. Imposto citado, com sensível economia de

tempo, a Prefeitura está distribuindo 08 respecti
V08 Avisol de Lançamento através das casas co

merciais de todo o interior do Município, onde
devem ser procurados com a máxima urgencia.

No casu de o contribuinte não conseguir lo
_calizal.'...._o Aviso de Lançamento que lhe corres·

ponde, de�e dirigir·se à Prefeitura Municipal, em

tempo hábil, para esclarecer o assunto.
Avisa, outrossim, que a partir de 1.0 de ju

lho vindouro, o Imposto de Conservação de Es
tradas será cobrado com multa.

Jaraguá do Sul, 07 de Junho d., 1972
Mário Krutzsch, Diretor

FALECIMENTOS
Karl Freunscht - Fa Natal de 1"91, desembar
leceu no dia 30 de maio cando no porto lluTial
último, na cidade de No de Blumenau em feve
vo Hamburgo, Rio Gr�n· reiro dtí 1892. No barra
de do Sul, o Ir. Karl cio dos imig.rantes, fo·
Freunsebt, nosso conlS� ram acomodàdos junta
tante leitor e assinante, mente com mais SO la
com a idade de 85 anos'l m1lias, oriundos de Tários
Aos seus familiares as paises da Europa, al1
nOS8as condolências. permanecendo até pode·
Michael Peng - Fale- rem ser transI1ortados
ceu em Garibaldi um em carroças até Pome
dos pioneiros fundadores ranos, oolOnia dos Tiro.
de Jaraguá do Sul. leses, Rio Ada e Rodeio.
Michael Peng, nasceu em De Rio Ada, a le1'8 de
D 8W it s c h e r· P a p o, na hungaroll, guiados por
Hungria, em 24-10 1885, Luiz PiazerR, fora'm Ie
filho de Lorenz e Maria vados pelo morro Gari
Peng, contando prellen baldi, para a então no·

temente 86 a � o s va região na nascente
de idade. Casado em Ja do rio Jaraguá, núcleo
raguá, em 25 11 1906, te- formado para fixar os

ve do feliz consórcio 11 imigrantes, por igdica·
filhos, 5 do sexo mascu- ção de D. Pedro· II, nos
lino e 6 do sexo femini- últimos an08 de seu im�
no. Michael Peng emi· pério. Condolências aos

grou através do porlo seus familiares_ I

lIe Antuerpia, no dia de

Povo"
distintos
efuli\'ol

� .....

t Agradecimento
A familla enlutada do sempre lembrado

Aliredo Müller,
ainda profundamente consternada com a perda irre
parável deste ente querido, ocorrido dia !8 de maio,
com a idade de!i6 anoB, deseja externar profunda
gratidão a todos o. que enviaram flôres., coroas, aos

que acompanharam o féretro até a sua última mora

da, a08 que de uma f6rma ou ouira prestaram a sua

ajuda e solidariedade nesse doloroso transe por que
passaram. Agradece em espeoial ao dr. José E. Z.
Montano, corpo de médico, enfermeiras e funcionário.,
pela atenção que dispensaram durante. enfermidade
do extinto. Agradece tambem aOIl pastores Egberto
Schwanz, GI!tknechl e Spring, pelas visitas e palavras
de conforto no hospital, em casa e á beira do túmu
lo.

Convidam, outrcsslm, parentes, amigos e conhe
cidos para O (:ulto em intensão de SU8 alma, a ser
celebrado no dia 11 do corrente, iS 8,30 hs., na Igreja
Evangélica Luterana de .IareguA do Sul.

.

Jaraguá do SUl, Jullho de 19'!
A Família emutada

........................................

It Todesanzeige und
Danksagung

GOLDENE 'HOCHZEIT
Am 10. ten Juni begeht das allseits beliebte und geach

tete Ehepaar Richard Röder das Fest ihrer Goldenen Hoch
zeit. I'iO Jahre sind sie gemeinsam durch Freud und Leid ge·
gangen. Herr Röder war bis vor kurzem Senior Chef der
firma Roeder S.A. - Agricultura, lnd. e Com. - Nichts flus
triert seine Güte und HillsbereitsschaU wohl besser als
wenn mann in die Zeit zurückgreift wo die Automobile In
Rio Cerro noch sehr knapp waren; Wenn in dieser Zeit je
mand in Krankheitsfällen zum Arzt musste dann ging er zu
Herrn Röder. Und niemand kloppfte vergeblich bei ihn an.
Und das Unvergessliche ist das Herr Röder in Kraekheists
fällen nur etwa halb soviel kassiert wie für .eine Vergnü
gungsreise. Das werden gleich mir viele Andere besttätIgen.
Herr Röder 80 rein wie das·Gold. in der Krone Eurer Frau
Gemahlin leuchtet, so rein war stetz Euer Familienleben.
Ehrlichkeit, Treue und Redlichkeit war Euch steta oberste
Richtschnur. Diese Eure Eigenschaften habt Eure Kinder
übertragen, die heute aUesamt im Wohlstand, gewappnet mil
diesen Euren Kleinoden ihren Mann stellen. Auch leidervolle
Schillksaisschläge sind ihnen nicht erspart geblieben. So
musste ·sich Herr Röder, eingewandert von Timb6, wo er

gehairatet hat (Rio dos Cedros, heutige Arrozeira), zwei
schweren Operationen unterziehen. Und einen ihrer SÖhn6
mussten sie, im besten Mannesalter stehend, durch Unglücks
fall verlieren.

Und dennoch sagten Ile voller Gottestra,fen "Der Herr
hatts gegeben; der Herr haUs genommen, der Name des Herrn
sei gelobt." Das Gebot das Verheissung hatt, lautet Ehre Va·
ter und Mutter, auf das diers wohlgehe und du lange lebst
auf .8rden. Viel merh Blumen Während des Lebens, denn aul
den Gräbern sind sie vergehens. Vor einen grauen Haupte
sollst du aufstehen und die Alten ehren. Wenn mann die.
schon fremden gegenüber tun soll, wieviel mehr erst den
eigenen Eltern gegenüber! Wir wollen alle unseren Vater im
Himmel danken, dass er das goldene Jubelpaar Röder, trotz
harten Priitung, bisher immer gnädig behütete. Und ihr lieben
Kinder danket Eurer Eltern für ali das was sie an euch· ge
tan haben. Es giebt auf der ganzen Welt nur 2 Herzen die
es so ehrlich und gut mit euch meinen, wie die Herzen der
Eltern.

-

Liebes Goldene Paar; Kinder, Enkel und alle Bewohner
'von Rio Cerro, wier rufen alle, Lobe den Herrn meine Seele,
und wir wollen nicht vergessen was er Gutes an uns getan!
hiLtt

In diesem Sinne wollen wir unseren H�rrn bitten,
.

das
er auch weiterhin dem Goldenen Paar seinen Segen zuwen·
det. Und viel Gesundheit, Wohlergehene und noch viele Jah
re gemeinsamen Beisammensein schenken möge. EMB!

GEEB em:

Encontro Marcado
Am()r para o Dia dos Namorados

Shakespeare, famoso dramaturgo inglês, cu

jas tragédias teatrais ultrapassaram seu tempo. e

ainda hoje ganham os palcos do m,undo inteiro,
escreTeu certa vez que "O amor é um farol per
manente 'que contempla as tormentas sem jamais
estremecer, é a estrela fixa dos barcos sem rumo,

I é o astro cuja altura medimos, mas cuja essência
é mistério".

.

Eis uma frase profundamente I!ignifica$iva
para o mês em que transcorre o dia DO IIMORftoO,
ou sl'ja o dia da afeiçio, do Amor, do encontrO
de coraçõeil enternecidos.

Realmente encontro de corações é o que po
demos chamar ao namuro. Encontro e confrontO.
Porque o namoro deve ser "Farol" a ilúm.inar a

vida do oulro, 8 ponto de ser conhecida; deve
ser uma "estrela". capaz de fixar os rumos que
o jovem par deseja tomar para o futuro. E, dessa
visão clára das vivências das capacidadtls, daS
tendêncibs e das intenções de cada um, é que re·

sultará a união ou a ruptura.
A profunda essência do namoro é o mútuo

conhecimento. a mú·tua análise para uma concluo
são fundamentalmente decisiva quanto ao cami
nho 8 seguir.

Lauro TrevisaD

Der ewige Gott, Herr über Leben und Tod, rief
am 28. Mai unseren lieben

.

AUredo Müller
\

in die Ewigkeit, im Alter von 56 Jahren.
An dieser Stelle danken wie allen die Blu.men

und Kränze sandten, die· dem lieben Entschlafenen'
das letzte geleit gaben und die uns hillreich zur 8ei·
te .standen. Wir danken Herrn dr. José E. Z. Mantano,
die Ärtzte, Schwestern und Angestellten für die
Aufmerksamkeit zum Entschlafenen. Vielmals danken
wier die Herrn Pastoren Egberto Schwánz, Gutknecht
und Spring für die Besuche und Trostworte lm Hos
pital, im Hause und am Grabe.

Am 11. Juni 1972. um 8,30 findet die Daoksagung
statt in der Evangelich Lutherische Kirche in Jaragu,á
do Sul, wozu Verwandte, Freunde und Bekannte
herzlich Eingeladen sind um diese Feier. beizuwohnen.

Jaraguá do Sul, duni 1972 .

Die trauernden Hinterbliebenen

.............................................
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