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Quem rompeu com quem .

ManiJesto à

A Notícia, de Joiuville, correlegionários. Trocan-I neiro,
tratando de inte- SUB at�ibuição, resolveu J U V e D t u d e G r e m ist a

circulou na edição de 3a do a informação e� miu resses da municipalidade. dar uma de político e Caso nossa chapa, receba a oonflança da [u-
feira com uma bombástica dos, a nota

.

,elculada.
_ _

a o II b o _u entrando pela ,entude gremiata.. ssguirelÍloR a esta filosofia:
informação em sua última aoaba.9B por �Izer que o Para os que nBO estão tubulação. Or iação de noves dlverfimentoa para a [uven-
pAgina. Vinha assinada Prefeito e8tar!a dande. as por dentro do assunto, tude (sadios e 110 alcance de todos].
pelo oorrespondente da- costas ao VlOe-Prefelto, desde algum tampo, o Diante do acontecido, De nada, no entretanto adiantará criar-se novas

qusls matutino em Jara- a .todos os ,�r_eadores d.a veic�l_ador d� nelíoia� sr. divulgando uma notícia distrações, sem a devida p;omoçãe.
gllA do Sul e, aagundo Camara MUDlolpal e mais Oapltãc Ferdinando Piske, que não tem-fundamento, E, por fim, ulorizar as boas idéi811 de outrém
o seu autor, o Prefeito os membros do Dire�ór!o é,' h.mbem assessor do deverá esperar por um ínelusise de antigae díretortas.
de Jaraguá do Sul teria em sua acentuada maiorta Prefeito Haas Gerhard fo rmal dsamamido do Para isto, perseguiremos a seguinte
rompido oom o grupo e o deputado estadual. Mayer e, dentro de suas próprio Prefeito Hans PLATAFORMA
político que o elegeu. E funções, dete ter ouvido Gerhard Mayer, ficando

Ia norícíe foi mals longe: Naturalmente a aorícia cantar o galo, mais não com iSBO seriamente com- 1 - Representar a [ueentude na comunidade;

a certa altura afirma que teria que causar impacto, e n te nd e u bem a Bua prometido o asseseor que 2 - Manter contatos com órgãol públíoes,
o Prefeito Hans Gerhard

I
pois o Prefeito Municipal, mensagem, De módo que

I
não soube dar o recado estudantie e outros;

Mayer estendera o rom desde o começo da semana o zeloso asaessce, que na ausência do alcaide 3 - Organizar competlções esportivas intemas
pimento a todos os ex- achava-se no Rio de Ja- deVia cuidar do que é de jaraguaense. e estarnas em conjunto cem SESI, CME e ESCO

LAS;

Octacílio Pedro Ramos é o Le_gítimo Representante
DII referida pu�lica�ão junto do eleitorado 9it�

0lréllmente
bem

sucedida_I formaAm. o_Vale
do lt�p�cú.

extrelmos com murte sim elegeu, c o m o autentico Daí o destaque que da· A unânlmldade da índice

patia! a deliberação da interprete de suas aspira mos à notfcia, que refle- çäo do Dep Octacílio Ra

agõemiaçiio Arenista de ções ne área do Oovêrno te bentaaeíameme em fa mos como repreaenrente
Conrpé, credenciando o Estadual, "ela presteza vor do seu município be do Diretoria iunto ao 00'

deputado estedual Ocrací- com gl(e )rata . d� 8e!l,,� se\��ujos homens núbltcos vimo l'!9 �stado.e_ demels
Iio Pedro Ramos como

�probl�mas,
dando-lhes tem desenvolvido esforços, Repartições ne Capital, é

sende o único represen- adequeda solução. Com no sentido de estabelecer o primeiro fruto de uma

tente do vizinho município �uita frequência visita was um clima de e�te'ndimen série de
•

outros, pelos
para atuar junto das esfe- aress de sua arueçao, to e compreensao entre as bens serviços que presta
ras governamentais

Aliás'ltratlndo
com oe edrnlnts unidades municipais que às comunidades ..

o representante jaraguaeQ rredores locais os probte- ------------

se na Assembléia Legls- mas que devem merecer

lativa está se impondo a Iltençiio do Estado, ge- S. Catarinà sob Honrosa
. .' � intenso frio V·· tOs 75 a�os de Fundaçao nó?t?;��m��d�ue o: i�r:e�: De�d�!a.�eira última

no de 1972 será de curta estão entre nós o Rev,

duração mas de grande Pastor Hermann Waidnt�,
intensidade, todo o sul do sua esposa e sua filha
País esteve mergulhado Erica. Após m e r e c i d a

numa intensa onda de frio. aposentadoria, empreende
Os termómetros marcaram 18 IInos depois de sua

temperaluras abaixo de ze· partida do Brasil, uma

ro e o planalto teve a sua viagem para rever mmig-os
paisagem cobertll de neve. e fiéis em Jaraguá do Sul.
São Joaquim, a c i da d e O Rev Pastor Hermann VALORIZ AR

mals fria do Brasil atraiu Wdidner, n6tural de Ale· CHAPA 2 - OPOSIQÃO - CPV
os turistas qu'e aU ISsis- manha, esteve à serviço _

tiram o espetáculo da pai- da Comunidade Evangé·
sagem brancI. HCi! Lutherana de Jllraguá
No litoral cat.rinense a do Sul durante 18 anoa,

intensidllde do frie foi comunidade e povo que
menor, embora se regis óra reve e que se alegra
Irassem temperaturas mui· pela s a ú d e que g oz a,
to baixas que provocaram quando a interrupção de
abundanles geadas_ Em sua presença em Jarag-uii
Jllraguá do Sul e munid foi ditada por uma enfer

pios vizinhos, duranie tres midllde. Este bemanlirio
dias sevuidos cairllm for- saúda o benquisto pastor
tcs geadas, substituindo o da Comunidade Evangé
verdade das árvores e dos IIca Lutherona, augurando
campos por um leßçol de lhes lima estlldia das mais
crislais brancos.

.

proveitosas.

4 - Promover palestras, teatros, ehows, etc;
5 - Promover reuniões sociaa, duas ,azsil

por mês no mínimo;
6 - Dar conheeimsnto com suficiente clareza,

das ati,idades da diretoria, para melhor brilhantis
mo dali objetieos;

7 � Melhor son.iço da bar;
8 - Promoções infanto ju'.nis, em horário

apropriado;
-

9 - Valorização da carteirinha de sócio, ti·
sando interesse dos gremista8 nas promoções;

10 - Promover ginoanas.
CRIAR

PROMOVER
VALORIZAR

GREMISTA! Há alguém querendo fazer algo
por ,ocê.

COMPONENTES DA CHAPA "CPV"
Presidente:

Antônio José Gonçalees.
Vice Presidente:

Gílse Braun.
Diretores;

Arno Siementkowski, Balduíno Raulino, Leo
domar Lopes, Roque de Gou,eB, Victor Em·
mendörfer Filho, Yvonne Alice Schmöckel,
Brigite Schweinie, Margareth AyroBe, Rita
Zonta II Rita de CAssia Pinto.

]))a�iatlill1l1l®i �effeIDl�e
�nrellt�§ �e nmngIralIDlte§

A passagem do 75 o

la
Srta. Ingelore Werner,

ano de fundação de Co "Miss C o ru p á 1972",
rupá foi condignamente usando da palavra, após
festejado. Durante treis, o agape o suplente de

governo e população Senador, sr. Otalr Be
deram curso a um bem cker, o deputado estadual
organizado programa de OetacUio P. Ramos, o

festividades, a t r a i n d o Prefeito de Jaraguá do
centenas de forasteiros Sul, sr. Hans Gerhard
que ali compareceram Mayer, o P r e f e i t o dI!

para prestigiar a efemé Blumenau, sr. Evilásio
ride. O ponto aIto das Vieira, o rllpresentante
festividades foi o, ban- do 'Legislativo Corupaen
quete oferecido às auto se, sr. CIto Ernesto We
ridades e convidados, na ber, o jornalista joinvll
Sociedade Atiradores lense Luiz Alberto e o

Hansa-Humboldt, ocasião Prefeito lIe Corupá.
em que foi homenageada

"Italianos e alemães e

outros contingentes humll
nos muito têm influido nll

formação histórica brasi
leira, não podendo _subes·
timar se o vigor de sua

colaborllção desde que se

ativaram as correntes mi

grlltórills européias em bus
ca do mundo novo,. disse
o Deputado Wilmar Dalla
nhol 110 ocupar a tribuna
dll Câmllra Federal. Seria
jusla, em desdobramento
a esta ·linha de raciocínio,
que se estendesse aos ci·
dadãos de nacionalidade
it.II0DlI e alemã, os mes

mos direitos recentemente
concedidos -aal po�tugue
ses.
A! está um documentá

rio humllno da maior evi
dfncia, a alestar o que re

presentou para o Brasil
este Upa de colonizllção.

Arrecadação do ICM em maio

do Corpo de Bombeirol
Voluntários iml'ediu que
as chllmas se propdllas
sem pelai demais depen
dências do prédio. Apesar
dos dilDOS de monta em

ambos os estabelecimentos,
evitou Ie um sinistro de
consequências cilltastrófl·
CIIS.

Jaraguá do Sul em 6.0 lugar
o Diário Oficial do Estado de 5 de julho de

1972 divulgou a relaçiio dos municípios com os va

löres de lCM relativo ao mês de maio do corrente

ano. De acôrdo com a referida publicação, o municí·
Pio Íêlraguaense figura no 6.0 lugar, enquanto que na

relação dos 10 maiores conlribuintes, aparecem mu

Il1pios até então ignorados, concorrendo com apre
cilvel soma para os cofres do Estado. Abaixo

_

for

necemos os dez municípios de maior arrecadaçao:
OI - BJum�nau Cr$ 7.046942,79
02 _ Joinville Cr$ 6487199,62
OIS - Làlles Cr$ 2.96ó.757,45
04 _ Florianópolis Cr$ 1.468.845,46
06 _ Brusque Cr$ 1.178 058,36
�- Jaraguli do Sul Cr$ I 131.552.51
07 - haja! Cr$ 1.094090,77
OS _ Chapecó Cr$ 976.321,89
09 _ Palmeiras Cr$ 811 242,50
10 -. Criciuma Cr$ 797713,79

Fogo ameaça dois
estabelecimentos
Na mlldrugada de 3a.

pllra 4a. feira, um sinistro
de proporções ameaçou
a Panificadorll Q Delicia
e a Comercial Miner. O
fogo originou se na pa·

nificadora, passando em

seguida para a casa co

mercial, por intermédio de
uma porta. A açäo pronta

Fundado em 1876
ED;lanclpado em 198'

.

CRIAR
PROMOVER

Milhares de famílias, com

largo tempo d. história,
revelam a própria espon
taneidade de sua assimi·
lação à no�sa paisagem
sócio polílicl!. Identifica
dos pelo unidade cristã e

pelas mesmas tendências
no exercício das franquias
humanas, estes povos não
relutaram em incorporar-se
ao efetivo demográfico nd

cional, integrando se na

comunhão de nossos sen

timentos.
Para o depurado catllri

oense "a forçd de emoções
his.óricas, que circula nas

veias do homem italiano
ou do homem germânico,
estA revelllda no mixto de
uma paisagem humilna.
comum nos· E!ltados do
ROS, SC e outros, e jus
tificam o reconhecimento
do direito proposto".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ume PosíçõcI"CORRIIO
.

00 POVO"l ;;-CQ�;;I . DR. FRIEDEL SCHÀCHT,
Fundação: flrtur' Mul/er - 1919 ' .

Frutl/eras It Ornament." Benedito Coutinho
'-� ADVOGADJI e AUDITOR

Oi! protestos da Austrália, da Nova ZelândiaCivil, Comercial, Criminal, Adminis· do Japão, do Canadá e de países da costa oeiden:trativo e trabalho: .• '". tal. dá América do Sul centra a experleneía atôlll),Com diversos cursos de especializa· ca
'

que a França faz no atol de Mururoa, no Pa.ção em CURITIBA e filII' o' ALEMAO. eítíco Sul, são tão válidos quanto válida é a poa).Atende cobranças pará Blumenau, e ,.

çäo francella em obstinar-se DO seu propósito daeidades circunvizinhas. . penetrar nos segredos da energia nuclear' at6Escritório. Avenid� Mal: ,l?eodero, 406 aquele ponto a que chegaram os Estados 'UnidGI(ao lado da Farmácla Á veníoa) .

.

e União Soviética. .
.

Residência: Avenirla MRI.

Deodor;_j'9.03 I
Quando aquelas duas grandes pötenéiaB

a881.,- 1.° andar - apt> 203 naram um tratado de não prúlifflraç�o .atômica eLeopoldo Seidel
JARAGUA DO SUL _ Santa Oataríua ,

o impuseram, atravé� da ONU, à marona dos palo- CORÚPÁ -

ses do mundo, não unham E!lI mente, de nenhum
;. ..' .

. . -.
---

modo, como ficou provado depois. abandonar IIo:::;::.c::>�c:::;:.c:::::>c:::::::o

������
. próprias experíenctas atômicas. O tratado, isso 88�";,.,==�======�=,.;,,.=======,;

" ve numa ligeira leitura das Ílua8 díaposíções. temS O C I A I S _. ,II fnIr. luun° 71 AI fi' � 1f\1ill71 ']I como ob�etivo. "ó e nada maís, impedir que; �lém
. 7 liJI o lU1 /L, � \bI U) lU ii (li. deles dOIS, cabeças de chaves de blocos, os de�====='==='===

} -- --��. mats aleancem o minimo de tecnologia. no campoReiistro Civil ADV.OGADO n08 fôros de da física nuclear. '

Aurea MülleD Grubba, Oficial ' . Dai o Brasil, como a França que no momentoFasem anos hoje do Registro own do I. Dis- Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e está debaixo de pau, ter se ausentado dá 'mesa datrito da .(lomarca de Jaragué. Janeiro - Brasílía. não�prolifera9ão. Ficamos 'com poucos outros, lori.
- A Sra. Amália, es-

do Sul. Estado de Santa Processamentos perante quaisquer Mi. daquela "team" dos absolutamente submetldoi!:Atéposa do Sr. Bertoldo Catarina; Bra.ll. nístêríos, Autarquias e Repartições Públicas
mesmo a Alemanha Ocidental, 'por imposição BO.GumE;" Faz Saber que comparece- .

I . ,."

'd,
- It sra. ADaRScheuer; ram no cartório exibindo os em gera. viética, como condição 'síne qua Para OI acor 08
- a Vva·Helena Wols· documentos exigidos pela lei Escritório Central. de Moscou. de Varsóviá;·teve que dobrar.le'.' afim de se hablUtarem para " exigenci•.lu. .' CBsar-se Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 -,' O quadro atOmlco do mundo tícou, enll1o,Fàzem anos amanhã

I Edital Õ. 7.871 de 5/7/72 (Fone: 52-1894)
"

delineado com pÍ'ecilão; De um lado, os Estadoi
- A menina .Mareia - Olaudíno Leite e . Z C -d39J .

•

_ J

... Unidos' a União) Soviética li a' Inglaterra, eL dI!
. . .

l!IO e aneu'o I outro l�dO, II. 'França e a Chios, entre os dois; 08R.ozane Krause, Delta �uilhermlDa Hmtz
E tado da GUANABARA "estéreis" e os que desejam ser "proUfe'ros",; in.eídade.

. Ele, brasileiro, solteíro,IS, conformados 8stell"oom 'a tendeneía- monopolistaVia 17
' - baleonísta,"na tu r!, I de ���

das duas superpotências. E tem mäís em relaçãoApiúna, neste Elltado do-
ao grúpo de tendencias '''proliferas'', somente demtcílíado e "residente à
um lado daquele quadro poderá' ter ele acessö *Rua Henrique Màrquardt, Anuncie' nêste 'semanário, seu tecnologia nuclear, ,Ile' forças não tiver para eamí.beata cidade, filho d� Jo
nher-pelo-árduo-terreno da pesquisa com as pró'sé Leite e de Iblandína

.

prías pernas.", '

.L" íte
..,

anúncin.causarã -boa imnref16,ã.o . .

d M ã d
..

eI . _ ,

.

."" l:'
.. IN:

.

/ti. experrencía. e ururoa n o ev:e ser a8�Ela, brasileira. 1I01telra,
..., _;,�" '

.

sim de pronto, ao primêiro impacto da' -campanhiindulltriária,' natural de
publicitária contra ela, condenada de modo absoluto:Jaraguá do Sul, domici-

Ela, brasileira, solteira, lho de Ervino' Kruger e 'Quando Krutchev mandou para a estratosferaliada e residente à Rua
a u x iIi a r de escritório. de Wanda Laube Kruger. uma bomba de 1.00 Inegatons. achou uma graça I

- O, Sr. Oilni Meyer. Riõ Brànco� nesta cida- natural de Jaraguá do Ela, brasileir!l, solteira, ellOrme no p.edido que 8S autoridades americanasDia 20 de, filha de Julio 'Hintz Sul domiciliada'· t< reei· do la�, oatural de Jara· que fizeram então, temerUS8S de que uma reaçãoe de A!lelinaMaba Hiritz. den'te à Rua Curt Vase I, guá do Sul, domiciliada em cadeia desencadeasse sobre o mundo uma� A Sra. Diva Sabi-
Edital n. 7.872 de-6/7/72 .nesta cidad9" filha de- e residente _em Rio Cer catástrofe apocalfptica. Os Estados Unidos, nó 800no Tavarell 'da Cunha

.
.. Angelo Menel e de Ester ro, neste distrito, filha passado, nas costal! do Alaska, arrebentaram umaMello; Har?ldo SilvlOda Cost� e

d Souza MeneI. de Pãulo Koepp e d.e ilhota deserta com uma superbomba ....., 8" sra. Terezinha Maria da Graça ABaDias e

Joana Lange Koepp. Empatados na corrida macabra de seus arse.Reck Dunkel'; Ele, brasileiro, Ilolteiro, Edital n. 7.874 de 10/7/72 nais termonucleares, esquece o reduzido clube daA no Junge em E para que Chegue ao co-
- r 'operário, natural de Ha Airton José da Silva e nheclmento de todos mandei "não proliferação" que. para �Ig�,:,s, a posse t8l!1'. Joinville; .pocu, neste Estado, do, Marly Fernandes passar o presente edital que bém dos seus segredos não Blgmflca apenas melO- o sr. Rudolfo Kaiser. miciliado e residente em seré. publicado pela Imprensa de "persuação", politica ou capacidade de respoo.Joinvill�, oeste Estado, Ele, brasileiro, solteiro, e em cartório oRde serã der com o mesmo poder mortal um ataque difilho de Normelio Costa operário, natural de Ca· afixado durante 15 dias. Se

surpresa, mas ter em mãos um poderoso instruo
e. de ·Marl·a da Graça nelinha neste Estado, alguém souber de algum Im-

mento de desenvolvl'mento econ.Omico.d
. 'l! d sidente pedlmento acuse·o para os

Costa. <1 omici Ia o e re fins legais. �

Jamais pensaram os Elltados Unidos e a UniãoEla, brasileira, solteira, à Vila Lenzi. nssta cida- AUREA MÜLLER GRUBßA Soviética associar e mundo à sua tecnologia n\i'do lar, natural de Jsra de, filho de José Lopes ,.- Oficial
'cleàr e espadal. .Eles continuam dentro da maisguá do Sul, domiciliada da Silva e de Elza Bor-
conservadora politica de egoismô milita.rista: não

e residente à Rua' JOBé gonovo. Campanha de Educagão ,deixar que OB demais se tornem poderosos basta�.Emmendoerler, .nesta ci- Ela, braAileira, solteira,
Civlca te a ponto de contrariá-los num certo e determl'dade, liIha de Roseno industriária. natural de

nado minuto_,
.

Ananial e de Maria da Jaraguá do Sul, domici, O hasteamento dd A experiencia francesa de Mururoa pod� po.Cruz Ansnias. liada & residente a Es Bandeira e o canto luir algumas milhas do Pacifico, ou provocar umtrada Blumenau, neste do Hino Nacional,são terremoto nOIl Andes; mas a França. como os Es,Edital D. 7.873 de 7./7/72 distrito, filha de Pedro obrigatórios, uma véz tados Unidos e a União Soviética,. não po!ie conClaudio JOBé Vieira e Fernandes e de Noema por semilIla, sm todol dicio'nar sua marcha de grande paiR ao processoJUIlBara Ana Menel Sanson Fernandell. os estabelecimentos poUtic"O dos outroli,. I
..

de qualquer iriÍU de Há muita sem�lhança entre o tratado de não-Bdital n. 7875 de 11/7/72 e.Dsino, públiCOS ou proliferação e a pUula anticoncepcional. 08 queEgon Khueger e particulares.
. os recomendam, se Bão os impõem: creBceramElguida Koepp "proliferando"'e "c9ncebendo".Ele, bralUeiro, solteiro,

lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do fi rellidente em Rio
Gerro, neBte distrito, fi

Diretor _

Eugênio Vitor Schmöckel
......

. Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlías, Oamêlias, Ooni-

feras.,
Palmeiras, ,e!c.,-etc, IPEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

- - Emprêsá JõrnaJfstica
"Correio do Povo" Uda. .

·1972·

, ENDERtÇO: .

Caixa Postal, 19
Avenida Mai. Deodoro, 210
Jaraguã do Sui . S. Catariaa

ASSINATURA:
-Anual '.. . . . CrS 15,00
Semestre . . . CrS 8,00
Avulso . • . . CrS. 0,30
Número atrasado Cri 0,50

Aniversários

'. -: o Sr. PedroBengsl;
- a sra.SplitterMunds·

tock,

Dia, 18
-, O, sr.,Éugênio 'GaB

oho, em, Jara,guazinho.,-

Dfá 19

Dia 21

O Sr. Claudio
Stulzer: (Funcionário da
A ComerciaI);
- o sr. Mário Müller;
- a sra .. Lidia. esposa

do Sr. Hans Beyer;
_:_ Tânia Maria dos

ReiB, em Corupá;
- a 8ra Gerta Wielke

Lawin, em Nereu Ramos;
- o sr. Osmar Borto�

li�;
,

- o sr. Reinoldo Bar·
tel.

'-VENDE-SE

Ele, brasileIro, solteiro,
, auxil i a r de escritório,
natural de FloriaDópolil,
neste Estado, domiciliado
e residente à Rua, Join
ville, nesta cidade, filho
de Claudio OIinger Viei
ra e de Maria Tereza
Vecchielti Vieira.

Consórcio Nacional
Ford Willys

Vend,e· se 1 consórcio
xnnnn I i(; ' I I • , , 1 .. ':O:.·.. ' I r. 1' do fundo nacional Ford
� "1 WilIys, fl:lcilita-se paga-

I�:; Olhos, O.uvidos, Nariz e Garganta :.� ;o�::��o�:!'.m:mM%:�1� guá do Sul.:. SC.

� O'r M Oac II r Clan te r I ""'_"Corr-eio-do P-ovo"
� • .

,
.

.

� um Jornal

f I g a Serviço do Povo

�I Consultas no
I Hospital �'São José" I�t J

Ij todas terças e quintas-�eiras pela jl
I manhã das 7,30 às 12 horas I
.:·�·Oc······,········.\ ····�.:"c·······1\·····,·······,�� �.,;=.··.·'1c· ,.·""....•. 'r x

Uma bicicleta e.colar,
marca Prosdócimo; raios
inoxidáveis. em perfeito
estado.
Trllt.r nesta Redação.

Vende-se

"·Desportista Jaraguaense"
compareça aos estádios

Quando Ela Veio
'Ena Teodoro Wanke

Quando geío, um sorriso de papoulas
acendeu·se na sina penumbrosa'
lornou-se amor ,profundO de qu�m goza
a 9ida sem pegar-Sé em ooisss tolas.

E. quando 'ela che'gou, as lantejoulas
tiniram-se, contentes, e da prosa
banal formou se o verso. cor de rosa,
e BP flores ofertaram-nos corolas!

Ah, quando ela' ingressou no meu deslino,
,Um Acordeãu. marca alguém tocou, de longe, um violino

Sonelli, em perfeito esta- e a música até agora· nos .conduz... .

do de conservação.
Preço de ocasião. 'Meu Deml! Naquele belo (! justo instante
Tratar nesta. r8dação em gue surgiu, foi oiante dela, diante

com o M. V. G.·
.

de nós qus o C80S do GAnesiB foi luz!

. )
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Estado de Santa Catarina Psiquiatra analisa suicídio
em países socialistas

Napoleão L. -Teixeira
(Médico psiquiatra, em Curitiba, Professor Catedritlco

da Universidade Federal do Parani)
L «Epidemia» de sulcidloe? - Sim, pode-se Ie

lar esslm. Em nosso livro sõbre o eutocídío tivemos
oportunidade de recordar diversas epidemias: de suf
cídío, ne Hrstôríe. Há rempos, houve uma, a cujo res

peno também. escrevemos em meia dúzia de jornais
em que colaboramo. no PaIs, ocorrida no Vietnã do
Sul; em que niu tos bonzos se imolaram, ateando Io
go a vestes em-bebidas de gezollna, Bastou o pri
meiro faz� [o - outros se segutrern: o exemplo pe
gou.

. ,

Em o partlculer caso sla eutorqulrle do moço JII�
Pelach, pode-se íeler em suicfdio érlco: levado I efei!
to pelos que o reetízem, R.ara, cumprir o que ecredl
tarn dever fíeröíco, sagrado. 'Para seguir rônlce d4
época, diriamos que o melhor ee chamerle «Sutcídto!
protesto", Imolou-se, numa IItitudé de rebeldia derra-
deira plIra' que o exemplo ficasse.

' -

.

Ficou. Frutificou. Reproduziu.se. Grande núme
ro de vezes, não só na pAtrill sua como, por igual,
em outras de faixa socialista; em países dI área ca

pitalista também. j

2. «Contágio» suicida? - Sim. pode se falir
esstm. Haveria individuo. - e constifuem legião ... ,

verdadeiros eulcldaa lerentes, portadores de um com

plexo sutcíde, aurêntícos «condeneedoree» deste com

plexo sutcída.' Neles, a idéia (permíta-ee-noa falar
assim) suicida existe, I.tente, dormente, adormectd•.
Como brasa sob ctnzes. A espera de um «sôpro»,
digamos assim, que ,II avive, faça nascer II ehemal
Lata de polvore IIguardando' centelha que li farlÍ ex

plodir; revólver cerregado; galilho armado, esperando
dedo que aperte eere, fazendo diaparar o tiro.

Pessoas ,assim, podem viver a vida IodII, sem

que II· idéja lereme, passe II IItO. BastII, porém, êste
«que», imponderavel muitas vezes para que II idéia
se etueltse. No caso, o exemplo daI o que se vê; sui
cídio ruidoso, noticiado, com alarde pela imprensa,
seguindo se de outros mutros, igmlis, rr.uitas vezes

numa reprodução verdadeiramente fotográfic•.
De moqo algum, estamos minizando o geilo do

jovem Jan Pllhrch, nem os doa que o seguiram. Bas
Ia dizer que rat!ficou seu idflll com • própria. vida.
Longe de nós julgar seu ato. São conhecidlls nossas
concepções respeilo 110 que leva a efeito II impropria
mente chamlldll «morte volunt6ria«; e reler o que es

crevemo•. Não vamos repetir; que repelir-se (Iautolo'
!lia) é coisa de velho. '

D. Até o Santo Pllpa - Até o Sanlo Pap!!,
apreCiando o fato, e deixando de parte doutrina Ira

diciontll da Igréja que condena o suicldio em todlls
IIS suas formas, exaltou·lhes o gesto, comparando oa

aos mártires cristãos. Viria, depois retificação, escla
recendo não haver sido este, bl!m este,' openstlmen·
to de Sua Santidade.

Não julguemos - opinemoa apenas - que ges
tas IIssim', 'como o desses luicidllS, não se medem
pela craveira comum. Há sempre algo de sublime no

gesto de IIlguém - moço em eapecial - que, mo·

vida por um ideill, qualquer que esle seja, dá em no

locausto, a própria vida.

A História julgá-Ioa. Não II nós outros, qu�lquer.
que seja a mllneirll de pensar nossa. Que apenClI sa
mos transeuntes.

Cujo julgamento é transitório. Sem valor defini
tivo portanto.

Prefeitura
. Municipal . de Jaraguá do Sul

Edital de Tomada de Preços n.
o O t /72.1

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de O Prefeito MUDlCJpal de Jaraguá do Sul, Es-

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na COD- tado de Santa Oatarin», no UBO e· exercício de

formidade do disciplinado na Lei E .. tadual n.O 4421, 8U8S atribuições, R E S O L V E:

de 21 de janeiro de 1970, combíuado com o De Conceder Licença Premio:
ereto-Lei n.· 200, torna público li qusm interesar De acordo com o artigo 149, da Lei n." (4�5,
possa, que se acha aberta pelo prazo de 15 días de 16 de fevereiro de 1970. Estaiutoe "dos Funoio
a contar da presente data, Edital ds Tomada de nários Públicos Civis do Estado de Santa Oatatina,
PreçoS, psra squísíção de uma motoniveladora adotado por esta MUnicipalidade: .:

com as seguintes característíeaa.
Ser de fabricação Nacional A Martim Marangoni, ooapants do cargo de

, Tração .em taudem Tr�tori8ta do Quadro Único do Município, de 6
·

Com peso minimo de l I mil quilogramas (seis) meses. correspondente ao decénio oompreen-

Com potência minima de 115 HP dido entre 80 de novembro de 1955 a 80 .da no-

.Com comandos hidráulicos ou mecânícos vembro de 1965, para gozá Ia em período. integral,
(. Seis Pneus íntercambíaís. .'. r a contar Jda, presente data,

. Da proposta s: j �. Jaragull do Sul, 11 de julho de 1972.

'. __ As propostas deverão ser apresentadas em Hall! Gerhard Maye!', Prefeito Municipal
envelopes -Iaceados, sendo, o envelope "A", pro ' ,,-

posta com todos os dados téonioos, preço a vísta,
-

preço total finanoiado, condições de pagamento,
garantia de preços, prazo de entrega, garantia e

lnçal de entrega, O envelope "B" todos os doou

mentos exigidos pela Lei Estadual ,n. 4.421, de 21
de janeiro de 1970. ou ser credenciado como for
nacedor desta Prefeitura Municipal. As propostas
lerão 'recebidas pela Seoretaria da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, até às 11,80 horas
do dia 20 de julho de 1972 e. posteriormento, às
14,00 horas do mesmo día julgadas por uma co

missão nomeada pelo Prefeito Municipal.
. Os lutereessdos por ooasião da abertura das

propostas Dão poderão emitir opiniões salvo se

solicitadas pela comissão. "- --1

O Chefe do Poder Executivo reaerva-se o di-
reito de anular total ou parcíalmente a presente ;r========================;
tomada de preços. OIlSO a mesma não venha aos

interêssf!8 do 1'!Iunicipio, não cabendo a08 inttlres
sad08 qualquer reolamação.

QU8isquer esclareoimento sobre o. pre8ente
Edital de Tomada de Preços poderão ser obtidos
na Seoretaria da Prefeitura Munioipal em seu ho·
rário normal de expediente.
· E para que chegue ao conhecimento dos in
teres8ados, lavrou se o presente Edital, quelserá
publicado na ,impren8a looal e lI·fix·ado - no looal -

de costume desta Prefeitura Munioipal.
Prefeitufa Municipal de Jaraguá do Sul, 6

de julho de 1972.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munioipal .:1;:::''===================

PORTARIA n. o 13

Pinturas Jaraguã Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letras. Painéis,
Faixas e Placas.

Mudou se para a

Rua Jorge Czerniewioz, 497

ALUGA-SE
o

EM POSTO CENTRAL DA CIDADE
3 salas independentes para
DENTISTA ou ESCRITORIO

TF-t\TA� CO� E. �EYER
Rua Pres Epitâoio Pessoa, 139

Nesta:

•
OCampeãoJackieStewart.

Pn.eusGoodvear.,
-

O IncrívelTTPP.

( Ganbegrátiso incrívelTYPp, .

«;� �� . �TruqueseTécnicasParaoPilôto
-� J (eumarevisão.deseu$pneus).( Sin1ple�"'>"'" !

'ti;

f Jac.kie Stewart venceu o Campeonato vitórIa, nós resolvemos entrar

l' Mundial de Pilotos·de 1971. na comemoração.
Correu tôdas as provas com Dê um pulo atê aqui.

· (lS seguro9, fodes e resistentes Venha conhecer a marca do Campeão.
f Pneus Goodyear. E o incr}vel TTPP.Pneus Goodyear e

f. ]):,muito contentes com a dupla' TTPP sao ,conosco meSJllo.

í !l�;"E.�v�!:���!.IJ!'�����
j

_ ---� G,OODl'iEAR
.

•
• .' .

•
- �,<. [ A sen'iço de sua. segurança.

I
Represen tação

Elemento residente em CURITIBA,
registrado no CORE do PR. desei a re

presentar firmas deita cidade naquela -

CAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

Oeixa Postal, 1898

CUR:::TIBA - PARANÁ

AVI�O: �viso 80S meus clientes e amigos que,
parte do mês de julho; passo fora, ausenle, em férill8.
Assim, aconselho não virem à consulta sem, antes,
marCQr horll, antecipadamente, com minha Recepcio
nista, pel.o telefone 23-87 das 2 às D da farde, para
que ela informe se já. voltei· à IItividade c1inica e, ao

'! mesmo tempo, marque hora. - N.L.T.·

�-------�----------------------��...

Dr. Francisco Antonio Piccione
lH:]J;;»TCO N C_Eilt.:JH:. 1'2:'

(C.P.F.) ,N.o 004384379

Cirurgia e Clh..ea de Adulto. e CriançBl
Partoll - ·Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramal, 4111

A. IC'O_lUPA - .A.:N�A CA�A.H.J[]!I(�
---------------...:.._---
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CORREIO UO P OY DA '. Revolução· de lesus
Gorgônio Barboso Al"..

Comissão Execullva Municipal de- Jaraluá do Sul
A Comissão Executiva da Aliança Renovadora

Nacional em Jaraguá do Sul comunica que nos

termos do artigo 76, da Resolução n.O 9.058, de
1971, da Superior Tribunal Eleitoral, encontra·se à
disposição dos interessados, na Secretaria da Pre- Realiza-se nesta data o enlace matrimonial de dois jo-
f't M" 1 d J á d S 1 l' d vens muito benquistos em nosso melo. Norma Salal, a filha
el ura uDlclpa . e aragu ,o u, o Ivro e

prendada do distinto casal José (Cristina) Salal, torna.se a
in8crição para filiaçio à ARENA. espõla de Solon Schrauth, técnico contabiIlsta e filho de JU-

C H
Outrossim, alertá os 6lleitores jaraguaenles lIana Anita Schrauth e Erich Froehlich. A ceremônla.

ongregaçaNo. presta amenlgam_ de que, de acordo com o disposio no artigo 3,°, da civil realizou-se ontem, tendo lido padrinhos, por parte da

L
.

5 782 d 6 d J h d 1972 t noiva, o sr. Atllano' Salal e a Srla. CUésla Marli Deoker e
el n.O ,

.

,e e un o e , somen e po· M;anuel Salal e Sra. e, por parte do noivo o sr. Edlmar Bel.
A Con�regação de Se- óbral dll C o m uni da d e

darão. candidatar-se ao cargo de Prefeito, Vice- dIngher e Sra. e Werner Schuster e Sre. As 18 boral de

h
Prefeito ou Vereador, nas eleições de .15 de No hoje, na Igreja Matriz de Silo Sebastllo, realizar-se.' • es·

n oras Evangélicas pres- Evangélica Lutherana de vembro do corrente ano, 08 eleitores filiados a remõnla religiosa, sendo padrinhos por parte da noiva o sr,
tou dia 4 do corrente uma JaragulÍ do Sul. foi uma partido pulUico até 15 de' agosto próximo v.iudouro. Arthur Salal e Sra. e o Sr. Edmundo abenaua e Sra. e, por
toclnte home_nagem II duas manifestação deverlls to- J á S 1 6 J 1

-

97'2 parte do noivo o sr. Pasqualino de Backer e Sra. e Olroar
d A aragu do u, -

de u ho de 1 _ Grimm e a Srla Iracema Martini Após a ceremonia religiosae SUIlS integrantes. s cllnte em que se procurou Eggon João da.Silva, Presidente os convidados serllo re-cepclonados no.-SBIllo Doermg.Senl10rlls EVllnll'éliclIs de realçllr o imenso IImor de
há muito vinham organi- dulSs senhoras na ajuda ao. r<!l.........al�������-...,��.����----<!���.,zllndo um programa para próximo.
reconhecer em dOas de
suas person.lIidlldes, as , t
qualidades' inatas de dedi-I } �
cação ao próximo. Com

C
.

á } iuma folhll de grandes ser- orup
- viços IIssinillad�s pelo tra- ClIßd,'dlilOS ßre'ßI'sIIS rbalho desenvolvido no Jar- U Uu
dim dll Infância P�slalozzi, em Cllm080hll10 tealro de marionetes e

De Uaco-rdollUcom o que 'Jteatro amador, entre mui- _

tas OUlras, II Congregação
enlendeu de promover.1I publicou o nosso confra ,
homenlSgem à Sra, Marga- de de (iorupá, - Jornal }
rethe �chlünzen e Dona Hllnsa - o dia 25' de ju

}Martha Schlünzen, rece-
nho de 1972 marcou para

'bendo-se as duas veneran-
a agremiöção Arenista, o

-

das sEmhoras no Salão da dia da escolhI! dos candi ,
Comunidade, que estava datos para. as eleições de

r}espl'tialmenle e n f e i ta d o Novembro próximo,
.

recll

para a oportunidilde, Após iodo a plefer�ncill dos

concorrido café, realizou- correlegionários nos no-

rse a homenagem propriil mes de 010 Er(:Jes!o 'Ne- Faç'a nos uma visita
mente dito, com entrega ber, para Prefei!o �:-e En

.

•

- -

_, ' -

de lembrança e flõres às gelbert Oechsler',_,pà,raVi'
"

_
Rua Jorge Czerniewicz, :SY7' - Fone: 2056duas homenögeadas e o ,}

agradec meDio de toda ce, além de 18 . flustres

L
(1) ,

,

. (no antigo campo do Baependi)

�Congregação pelo muito nomes para a Câmara
que feito em prol das M.unicipbl de Vereadores. ����������������-"<!l

CL Paulo Morettl

Felizes e dignas de elogtos as entidades que
guardam, com cuidado e carinho, nos escrtníos
de seus fastos, es tradições e as realizações do
seu passado, para constitui-las como legado pra
cioso daqueles que fizeram e fazem sua história.

Felizes, ainda mals, aquelas entidades que
não apenas conhecem, fazem e escrevem seus

anais, mas sobretudo vivem o espírito de seus

fundadores e S6 alimentam com a doutrioa que
deles emana e Ele difunde para a propagação .d08
aeus objetivos, para o registro da lua história.

F'elizes somos nós, do Ltons, que possuímos
uma híatôría, história não apenas forjada, mas

feita de fatos, de datas, de locais, de nomes que
identificam quem 110m os, de onde procedemos e o

que -nos move. E toda história Ie faz com doeu
mentos, documentoa compilados não ao acaso ou

indiscriminadamente, mas fruto de pesquisas que
8 fundamentam, de, fatos que a autenticam e de
homens que a escrevem.

Fugindo à esfera das generalidades para sí
tuar-nos na do Líons Clube de Jaraguá do Sul,
especificamente, orgulha-nos ter possuído secre

tários do gabarito do meu antecessor, CL Adolar
Jark, que organizou fi atualizou, como ninguém,
as fichas individuais dos sócios atuais e bem 8S'

sim o arquivo dos informes mensais, gestão por
gestão, desde a data de fundação do Clube,

Analisado intrinseca ou extrinsecamente, o

trabalho do supracitado CL propicia a qualquer
um não só um fácil acssso à história do Clube,
,como também IS principalmente fornece elementos
valiosos de pesquisa e de informação, quer sobre
a vida Ieonistica de leus membros, quer sobre 8S

atividades e campanhas de todos 08 presidentes,
desde 1962, ano de nossa fundação.

Coligir dados, reunir documentos, assentar
impressões deveria ,constituir ponto de honra de
todo secretário cujo cargo deve incutir em seus

ocupantes uma C61rta intuição histórica, tanto mais
meritória quanto imprescindível para Oll aMis do
Clube. E todos esses registros devem ser feitos
lem ferir a verdade, nem omitir detalhes em be
nt'Ucio da autenticidade, paranão se recorrer, mais
tarde, a criticas de restauração, de procedência
ou de interpretação.

E 9 valor" de um arquivo, manancial inesgo·
tável de infurmações, se. mede nio ptllo estilo
acadêmico do seu conteúdo, nem se sustenta 0110
muletas de uma duvidosa erudição,' mal no re

gistro fiel de quanto se constitui acervo precioso
e indispensável de uma entidade que, como Lions
Clube desta cidade, tantos e tão valiosos subsidios
poderá fornecer à hi@tória juaguaense que Jour
diln e tantos fizeram e que está à espera de ai
guém que a escreva.

Sob aste título paradoxal publica a revisle
N.o 2.692 Seleções de

_
março de 1972 um artigo que revela

�������������������������������������������� uma verdade�a re,irav��. Milhares e milhõ��
S· di d T b Ih d [osens agora se voltam às verdades do evangelho.

I!'
. In ícato os ra a a· ores nas

I
o nome de Jesus passa a ser pronuociado PS,

O tr

..

,1) � llIl illl � til Ind doVestuário de Jaraguádo Sul la juventud� nor.te- 8mBri�ana e d? o�tros paisl'
\L, IlJIll (OI. \lli

'

.
- com um misto da respeito e admiração. Trata Se

_ EDITAL DE CONVOCAÇAO realmente de algo novo numa geração que se dei,
Pelo presente edltel, faço saber que no dle 17 xou levar pelo sexo �e P?las drogas alucinantes.

Arquivo Leonístico de eetembro de 1972, se á realizada nesre Sindi.cato ,Ca!l8I1dos.e desIludldo,s ,�os falso! .prazeres,e
a eleição pere composição da Diretoria, Conselho m';lltos Jã �rruInados pelos VlCl�S .deletérIOS, busc8111
Fiscal e Delegedos Representantes junto ao Conselho sare do a blSIDO em que se preclpitaeam, ,o��ando o

da federação em que está ültade a entidade, bem seu pe�same_nto ': o seu corsQao. par a o F Ilho de
como de seus respectivos Suplentes. ficando liberto Deus. A Bíblia e a verdade, milagres acontecem,
o prazo de 15 (quinze) díes, a contar da' data da pu Deus, r�alm��te"a�ou ? mundo o ponto de �ar lhe
blicação do presente edital, pare registro de chapas seu untco FI ho , Isto � o qu-e proclamam os )oven.,
nll Secretaria do Sindicato, tudo de acordo com o agorn, _em sua.nova atitude; par a com Deus.

disposto no artigo 11 e "seu parágrafo primeiro, da DIZ a .revlsta que al�gres garotas, de (lrande.
Portaria Ministertal n,O 40, de 21 de janeiro de t965. olhos e delicados .rapazes fer!orosol, abordam pes,

As Chepes deverão ser registradas em separado, soas �as ruas de. maior !,B09Imenyo para fal�r.tbea
sendo uma pare os candidatos à Diretoria e Oonse- de. Cristo. O movlm�nto e esponräneo. Surgl� S8111

lho fisclll com seus reepecuvos Suplentes, Os reque a l,nt.ervenQio. e eSlIm_ulo de qualquer organ�za,.io
rlmentos pera registro de chapas deverão ser apre. religiosa. Os Jovens sao atraídos pelos pr6prlos)o
sentados na Secretaria da Entidade, em ·3 (três) vias, vens a essa 90lla a Deus e aos preceitos do e'80'

esaínàdee por todos os candidatos, pessoalmente, gelho.
, . ..

.

não sendo permitido pare tal registro a outorga de PIZ 8lDd_a a re'lsta textualmente ..

procureçäo, devendo ser epresemedo todos os requi- ..

O movimente abrange todas ai classes BD'

silos contidos, no parágrafo 1.. do artigo 11, da re-
ctats, d�sd9 rapazes com.cabelo c«?r�ado à eBCO'"

ferida Portaria Minlaterlel. O requerimento ecornpa- nhs, ate às 10ng�B .cabel.Plres de hippies, gente di

nhsdo, de todos os dados e documentos exigidos esquerda e, da.direita, rl��8 e pobres. �e� demons

pera o registro, será dirigido IIÓ Dresidente do Sin trado onnsiderâvel ,�stabilidads e continuídade 80'

díceto, podendo esse requerimento ser assinado por
tre OI SBUS adeptos.

qualquer dos candidatos componentes da chapa. Quaudo lemos estas milícias não batemos pai·
A Secretaria da Entidade, no expediente normal mas ao gesto de uma boa ala da juventude em

fornecera maiores detalhes aos' interessados achando pretender voltaras a Deus dessa maneira e�palhl'
se afixada na Sede do Sindicato a relação do que é falosa e sem a equivalente transformação ri. BUI

obrtgerörto pare o cltado registro. vida operada pelo evangelho, Cremos que a man

OBSERVAÇÃO: - Caso Dão seja alcençedo o sagem de Orísto é modificadora dos hábitos da vi,
"quorum", de 2/3 (dois terços), em primeira convoca- da, e que t9m força para operar uma completA re'

çlio e nlio sendo obtida a maioria absoluta a que se generação no homem.
refere o arligo 43, da citada Porlaria, desde já ficil

".

milrcada a segunda e terceir'a convocação, com o Ant. esses f�tol, porem,. nOR certifICamos mall

"quorum" de 58% e 40%, e maioria simples, respec uma v�z da. �alãCIa dos prazeres do mundo. co�o
tivamente, realizando se as eleições nos <Vas 20 de fator de feliCIdade. Houve qllem, durante .mullo
setembro de 19n, segundll convocação, e nos dias lempo, desen�olvesse esforç08 para afaslar a Juve�'
23 de setembro de 1972, em terceira convocação e tude d�s camlDhos de De�s. E,se empe�ho cootl'

também em úllima. nua. Ha um!) força, que ate parece orgsDlzada, pa·
As eleições Sl'rão realizadas iniDterruptih.lente ra demolir. 08. fundamentos da religião e iI,var 0.8

das 8 (oito), às 15 (quinze) horas dos diDS acima in- homens, prIDCIpalmente a genIe �oça, pelos fleoh,
dicados para -primeira S,l:gunda e terceira convoca- ,es da descrença. O esforço conJugadO tem Sido

cão,
"

para ti_rar Deus do Caminho do homem, e até de"
-

Jaraguá do Sul, 12 de julho de 1972, c1srá lo defunto.
RenHda de Assumpção, Presidente

- JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) -
_ SÁBADO, 15 DE JULHO DE 1972ANO LIV

Aliança Renovadora Nacional
ARENA

Agora vem a r8BQão da própria jUgentude.
Muitos mOQos chegam à conclusão de que os vícios,
as drOllas e tudo aquilo que pensavam satisfazer,
não é suficienle para o bem·.estar no presente e a

felicidade eIerna.

O carto é que o homem p-ecisa de Deus co

mo uma necessidade inc')nlida de Bua alma. E o

caminko é um 86: Jesus Cristo. "Ele é o meemo

ontem, hoje e para sempre",

Enlace Salai - Scbrautb

Comprou '!-Im carrO nôvo, -hem? Muito bem! Mas não deixe a

ferrugem depreciar êste capital.
LEVE·O LOGO, terá a melhor e mais garantida pintura e seu

carro estará livre dêsse terror.

"RENOVAMOS SEU CARRO VELHO E PROTEGEMOS SEU
CARRO NÔVO", Oferec!,!mos para pronta entrega:

.

Tintas - Vernizes":'" Massas - Polidores -'- Colas __:_ Borrá·
chas Corantes - Thinn�rs -_ Solventes - Lixas - Vedadores _ enfim,
tudo que você precisar para pintt:Íra de sua casa ou' de Beu véículo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


