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AOS J A R A G U A- E N SES
- 4 Naya acesso à ture construção da sede 170 bocas de lobo POR TUDO ISTO - QUE SÃO FATOS E

ponte Abdoo Batistll, ín- do INPS. 46 caixas de regis- REALIDAD�S - A ARENa INuWA OS ilEUS
clusive com a participação II _ coaslruçõls e relorma Iro do ôernee. CANDIDATOS:
de e-s 100.000,00 p a r a de sllas de aula X Alerros, alargamenlos, nl P P f 'I M " Iauxiliar oa tndentzeção , relamenlos de ruas e eslradas ara re el o DDlclpa
da� desapropriações. ,16 (dezesseis) escolas 18 (dezoito) ruas e es-

5 -
- Levanrementoa pa fo�tlm ref?rmadas e a.m,- Iradas foram beneficiadas

ra fUlura implanlação da p�lIdas, Inclusive equisr- com estas obras, sendo:
oova estreda que ligará çao e e�lrega mesa.s, erma R u a Walrer Marquardt;
'araguá do Sul a Pome- nos, caixões. de llxe, co rua Joioville; rua Ney Fran
rode; ztnhas, cerrerrae escolares, co; ESlrllda Rio da Luz,
6 - Construção na Ber- eic,

, lado esquerdo; Nereu Ra
re do Rio Cerro de esco III - Ponles mistas noyas mos (centro); Ttte Terezí
la com duas salas de IIU' F o r a m consrruídas 7 nhe, ESlrada Rio Manso;
Ia, local para recreio co pontes mistas _ concreto Estrade Bela Vtsre; rua

berro e senttértcs; e madeira _o, nas locali- n.O 108; ESlrada Braço Ri-
7 - Construção do Gru dedes de' Rio Molha, Es- beirão Molhe; Tiíe Gletz;

po Escolar ne rua loln Irada Pedras Brancas, Iça Tue Ntrzke; Eerr. Ribeirão
vtlle, com 10 salas de eu- ra, rua no 143, 'Tifa Tatu das Pedras; Estr lrepocuzt
Ia, encontrando se em Ie- e Tifa Rodrigues. oho; Rlblliriio Molha; rua

se de ecebemento; IV _ Ponles pênseis novas
Venâncio da Silva Parlo;

8 - Ampliação na Es- rUII Jorge Gzernlewtcz.
cola-Básica "Holando Mar F o r a m construídas 4 XI Obru diversas
celino Gonçalves", na Ilha (quatro). Sendo na Estre- -

Construção d� Fábrica
da Figueira; dd lrepocuzínho que liga de Tubos, na rua CeI.
9 _ lnsreleção da nove com Schroeder; na Rua Procópio Gomes de Oli

central da COTESC, com Ney Franco; ne rua Ánge vetre, anliga Cadeia !)ú-
300 aparelhos telefônicos lo Schtoceth e na ruaWõl blíce.
ligados Foi, ourrosstm. ler Marquerdt com treves- Insraleçéo de duas Si
assinado novo contrato sia pare Jllraguá Esquerdo. naleiras, ne Av. Marechal
para lnsteleção de rnels ,- Poales novas de con- Deodoro Fonseca.
1.000 aparelhos reletônlcos, crelD o Construção do seW�[lO(,
inclusive extensão eté Ja- F o r a m conetrutdes 1 � andar e reforma do Ii'rr�o,
raguá do Sul do- aisteme (doze), nas localidades de do prédio aos fundos da
oectonel de DDD - di!'< Ttíe dos Húngaros, Ttía Prefeilura Munlcípel, des

cegem direra à dlsiâncle -; Macuco Pequeno, Tifa Te tinado a) acolher diversos
10 - Enconlra se adian, rezinha, Rua Joinville, rua deparlamentos municipais,

Illdo o estudo na Secrefa- lolié Theodoro·R+belro; rua alénl do- ACARESC,' e

ria da Educação, pllra par Waller Marquardl, rua Ve SALVITA, elc.

licipação do Govel'no Es- nâncio da Siíva Porto, Instalação da Biblioleca
ladual na inslalação do Ribeirão Molha, rua Jorge Pública Municipal "Rui
Cenlro de Treinamenlo Po Czerniewicz, Estrada Ilha Barbosa", cem a parlici-
livalenle, obra 11 ser reali da Figueira. pação de Ioda a comuni-
zada, em conjunto, entre VI - CalçalRenlo eteluado dade de Jaraguá do SuL
o SENAI, Governo Esta Foi calçada a IÍrea de Construção de 2 (duas)
dual e Governo Municipal; 12599,60 melros quadra recploras de água, uma na

1! - .Em andamenlo o dos de ruas (Domingos rUII Joinville e oulra na

plano dll CELESC para da Nova, Jacob Buck, con- Barra do Rio Cerro, para
reforma do sisleml! de dis lorno da prcça "Paul Har· irrigação das ruas da.;.�ci
tribQição de energia elétri- ris", João Picolli, Felipe dade,
ca. Frenzel, início da Gumer Reforma do plédio da
Na adminislração"ldö cindo da Silva,. CeL Pro ESlaçöo Rodoviária.

Prefeilo HANS GERHI\RD cópio Gomes-Irecho. Av, Reforma do Frigorifico
MAYER, que leve infcio Gelúlio Vargas-Irecho e na Peixaria do Mercado
em 1.0 de fevereiro Of enlradas lalerais do prédio Municipal.
!970, foram executadas as do mercado m�flic'pal) Limpeza e preparação
seguinles obras e pro ce- '" - conslluçuo de praças de pedreiras e 8aibreiras
didas, as aquisições a se ·F o r ii m cooslruídas Õ em número de 5 (Cinco),
guir enumeradas: (cinco), II saber: Jardim para efeluar II milcadami

I - Aquisições FronlaI da �slação de Ira zação das ruas municipais.
7 (sele) càminhões mar- lamenlo da Agua (Samae). XII Principais subrenções

ca "Chevrolet", com ca Conslrução de muros cal- cOllcedidas pela Preleitura
çamba; çada e praça no encosla ACARESC _ Associa-

I (um) auromóvel "Opa- da linha férrea; rua Gu ção de Crédilo e Assis
Ia" para o serviço público mercindo da Silva esqui lência Rural do Estado de
municipél'; na com a ,Mal. Deodoro Sanla Cararina - Cr$

2 (duas) mOlonivelado- da Fonseca; em ambos os 92029.22.
ras marca "Huber Warco"; lados do Mercado Muni- CME _ Conselho'Mu-

1 (um) Irälor de esleirls cipal; ao lido na eSlação nicipal de Esporles -

marca "Fiar"; ferroviiiria de Nereu Ra- Cr$ 26.896,25.
1 (um) Iralor carregador mos. FIDESC _ Fundação

com relroellcavadeir. mar 'III J_ Pontilhões de madeira Inlermunicipal de Desen-
ca "Massey-Ferguson"; _ conslruçãD e reforma volvimenlo do Eslado de

1 (um) reboque de pla- F o r II m conslruídas 111 Sönla Calarina - Cr$
laforma inclinável "Iip 10p" (onze) ponles de maóeira, 24.030,99.
par!! transporres de IralO- Iodas no inlerior no nos IBAM - Inslituro Bra
res; so município. sileira de Adminislração
'I (um) Irator escavo car- Foram reformadas 163- Municipal _ Cr$ 3000,00.

regador mllrca "Michigan"; (cenlo e cinqüenta e tres) Corpo _ de Bombeiros
13 (Ireze) máquinas de ponles de madeira, lambém Volunlários de Jöraguá do

escritório diversas; nas eSlradas do interior Sul _ Cr$ 7000,00.
Equipamenlos diversos �o municfplo. Guarda Mirim de Jata

para atender à adminislra- IX conslrução de boelros, CD- guá do Sul - CI$
ção municipal - leodoli- RBlizaçõe3, bocas de lobo e cai 5.400,00,
lOS, imanrografos, projetor laS de registros do Samae. SALVITA _ Socieda
de 5 I i des, ventiladores, Kua nO 13 _ colocação de Assi8lencial do Livra·
arquivos, armários, mate- de lubos; do do Vale do "apocu -

rial para lopógrafos; Rua Domingos da Nova (..r$ 2t 52893
5 (cinco) lerrenos, que - colocacão de lutlos' Ação .socléll de laraguá

foram d06dos para o Gru Ruê' Cárlos Hàferm�nn do Sul .. Cr$ 4200,00.
po Estadual da rua JOill - colocação de lubos; Grupo Esc"'e·ro IlIco-
ville, para o Sindicaro da Rua A n i I a G a ti ba I d i rHaba - Cr$ 3500,00.
Conslrução Civil e do Mo, - colocação de lubos; Ban'da Lyra da Aurora

biliário, para futura cons- Em d,versos locais do - Cr$ 4250,00
frcção do Cenlro Cívico; cenlro urbano, forom co- AmbulálórlO "ossa Se
para conslrução do Cenlro locados: hho'a d9 Amparo
Social do Sesi e para fu 13.H! lubos de esgoto Cr$ 6.000,00.

RUDI FRANKE - Ch,p� Arena III

Para Vice-Prefeito Municipal
JOÃO' LÚCIO DA COSTA - Ch�pa Arena I
ALBER: O MO�ETTI - Chapa Aren!! U
FRANCIöCO MODROCK - Chapa Arena II�Para Ver.:adores '

�

AFFO:'ij80 FRANZ\lER - N 2!01
ALBINO WEHR\II:<;I.,TER - N 2!02
BEL.� IiMINO GAK';IA - N 2108
EUG:m 10 GAS, HO - N 2r03
FIDELIS CARLOs HRUöCHKA - N. 2106
HAI:WLDO HISTOW - N 2104
HEINZ B\RTEL - N, 21!1
JOSÉ ALR�:RTO KLITZKE - N. 2110
JOSÉ I AI"LOS NEV�"S - N. 2105
MÁRIO M 1\ hI'-'HO RUBINI - N 2109
WALDEMAH !t1.lI_H", - N. 2107

Mals uma vez voltamos
as suas presenças pilrll a
nossa mensagem de paz,
honestidade e fé. Fé no

fururo. Fé noa poderes
conslituídos. Fé nl! iran
deza de nOSS8 Pálria.
A ARENA, firme aos

princípios a que se pro
pos desde o início da pre
senre campanha politica,
que são, motivar DO ínte
resee geral, Ioda ação ou

omissão polüicemente re

levantes e dar-lhes finali
dade púhliea, de acordo
com a preocupação de va

lorizar o homem e promo
ver o bem comum; condu
zir-se na atlvldede políti
ca segundo a verdade e a

Iusnçe, com prudência, des
temor e altivez e, Irnelmen
re, conduzir se de tel mo

do que, de suas pelevras,
alas ou atitudes não resul
te dano moral ou matertel
tniusro pera pessoas tíst
ees ou jurídicas, indivíduos
ou eolenvtdedes, volra pe
ra apresenter fatos e rea

lidades.
A ARENA c:re que só

a pessoa' humana é dota
da de razão e moralmente
livre. Ela dispõe de uma

dignidade inalienável, de
li i r el1 os imprescrillveis,
qualquer que seja a SUIl

origem social, II SUIl reli·
gião ou a sua raça.
No plano dos fins, a ra

zão de sociedade é criar
condições de bem comum

que melhor propiciem a

Iodos os indivíduos a rea

lização de seus deslinos.
No plano dos meios pilra
a ::olim,ação do bem co

mum, os indivíduos se su
bordinam li sociedàde que
enconlra, nessa função, o

fundamento de seus direi
los e a limitação de sua

competência.
A ARENA cre·em seus

candidalos, quer a Prefe!
lurll, quer à Câmara Mu
nicipal, porque seriio eles
os legílimos seguidores e

conlinuadores das admi
nistração e legislativo exis
lenles.

,

permiliremo·nos, h o j e,
levar ao conhecimento dos
cidadãos de laraguá do
Sul as efelivas realizações
dos governos do nosso

município e do estadual
em favor de Jaraguá do
Sul
Duranie a adminislração

esladual do Governador
COLONBO MACHADO
SALLES, no nosso muni
cípiO foram execuladlls ou
_se enconlram em execução
1115 seguinles -obras:·

I - Conclusão da eslra
da SC-36. que liga Coru
pá a 'arllguá do Sul;

, 2 - Implantação dll no
va eslrada SC 32, que li
ga Jaraguá do Sul a GUII
ramirim;

- ii Implanlação da es

Irada ,SC 80, ligação de
Guaramirim li BR-l0t, fal
landá apenas õ qUilôme
Iros para o final, da im
planlélção Es'a obra em

bora localizada em lIluni
clpios vizinhos é unia ve

lha aspiração dos Jara
guaenses, e que beneficia
rá toda a região do Vale
do Irapocú;

EUGÊNIO STREBE - Ch.ipa Arena I

OCTAVIANO TISSI - Chapa ATeDa II

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1_- Ven'de-se 1
ENDER�ÇO: Leopoldo' Seidel I Um terreno c/150.000 m2 e, oma casa de

Caixa Postat, 19 I
altenaria, c/rancho e om engenho da oana.

JRua 2, n.·13o - Fone: 2023
- CORUPÁ - Um trator e GlVerSOS animais.

Jaraguã do Sul - S. Catariaa Informações - Rua Ângelo Robini, 1365

• --_.
C::::'H::::...::::::OO.....C::::OOc::::,..:::::> (MICHIGAN) - c/o Sr. Jaime.
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__-__
- Fidélis Carlos Hruschka

ARENA

Aniversários Dia 08 Dp. Rejnoldo Mupal'a 1..:..---------

- A jovem Valdfvia r II ADVOGADO II � Acontecimento Social em destaque
M�is� jovem Antonio' J

na cidade de Corapá
Carlos Pedrl, } Escritório ao lado da Prefeitura Dia 21 de outubro de 1972 foi data de relevância para o

- o sr. Won Steingrä �R GUÁ 00 SUL
Lions Clube de Corupá, que comemorou o seu V anlversãr10

ber, Prefeito Municipal de A, de Fundação.
No sentido de cada vez maís amorlzar os grupos e

Corupa. ��19 .l possibilitar a perleita integração dos objelivos leonlstlcos, a

promoção escolhida para prestigiar o quínto aníversärto foi

Regi'stro C l-vl'l mecanografo, natural de a apreaentação das -íebutanees de 1972. O encontro dessa noí-

leragué do ôul, domlcilte- tada pela partícípaçäo de grande número de pessoas da Co

- O sr. Artur Bortolini; Aurea MülleD Grubba, mlCI" do e residente neste dis munldade <'orupaense, e sobretudo pela presença de etemen-

- o sr Helmuth Krüger, do Registro Civil do I. Dis- rrtto, filho de Venreltnos tos de outros grupos sociais, atingiu plenamente aos objetí-

nesta ctdade; tríto da (:omarca de JaraguA Klein e de Adelte ôche-
vos a que ·se propôs "Amar prcoustruír e construir p/Amar",

_ a sre. Ossdda Nar- ·do Sul. Estado de Santa Na Iístagem das IIder..nçss de Líons, queremos des-

Catarina, Brasil. wiscky Klein. tacar as seguintes pessoas. De Jolnvllle: CL Mario Edmun-

delll, em ôchroeder, Faz Saber que comparece- Ela, brasiieira, solteira, do Lobo e Domadeure Ledy, ele Governadordo Distrito L-10,

ram no eartõríe exibindo os estudante, natural de Rio ela escolhida como Patronesse de Honra dast"Debs" de 1972.

Dia 1O I
documentos exigidos pela lei

CL. Nelson Reimer e Domadoura Etenor, êle secretärto da

afim de se habilitarem para
Negrmho, nesre Estado, Governadorla; CL, Romeu Kumlehn e Domadoura. Margot,

- A sra. Vva. Eduh casar-se' Iilhe de .siegfried Bosse e êle Tesoureiro da Governauoríe, Do Líons Clube de JaraguA

F P Al
Etelvina Bosse, do Sul: .

ranco, em orto egre; Edital n. 7_940 de 25/10/72 CL Horst Stein e Domadora LllIam; CL Gerd Edgard
- a sra. Asta, esposa Edtr I 794'" de "'0/10/72 Baumer e Domadora Marly', ct, João Joélas Weber e Doma-

-

Leopoldo Schulrz e
I a n. • o "

do sr, Heinz Marquardt;,_J
dora Marilú

- o sr, Milton Albus. lisa Oesrerelch Adernar Ramlhun e As Patronesses que compuzeram a estrutura festiva,

Lontra Krueger tendo Lady Lobo como liderança no grupo. foram; senhoras

Geny Eipper, Zelia Osorío Ewald, ElIsabeth Pasold e Laura

Monteiro Brugnettt. ,

A motivação deste encontro, esteve sob a responsaeí
lIdade do casal (1L José Antonio Mertins e Domadora Oníl

za, êle sócio fundador do Líons de Corupi e atualmente to

râneo do Clube. residentes em curitiba.
A apresentação das meninas moças, multo bem estru

turadas, apresentava detalhes requintados sobre a personali
dade social e cultural de cada debutante. onde numa grupo

terapia suave o casal usou a técnica dinâmica.

A filosofia que complementou os .onjetivos do Lions

foi o pressuposto de CH"RDIN: "TUDO O QUE SOBRE CON

VEROE ... E O HOMEM Só SE HOMINIZ'I. PELAS Rl'.:ALI

ZAÇÚESSOCIAIS QU"; PRATiCA ATRAVÉ3 DO FErWNlMO

DE RECIPROCIDADE ...
"

O grupo de pessoas que compõem o Llons f'lube de

Corupá demonstrou com clareza e�ta filosofia pela ação que
concretizou nesta noite: do relacionamento, para que o

'QUEM SOU EU" toda menina moça toca.se em profundida
de o esquema afetivo de seus pais, parentes e amigos. To·

dos participaram de tudo, e cada um no exerciclo de seu

papel apresentava uma forma virtuosa de comportamento

eficaz par.. que hoje e sempre o Llons CluDe de Corupá
cresça nas suas metaa, qlle silo as metas dos grupos Nacio

nais e Internacionais desta entidade, realizando em conco·

mltâncla e crescimento e a Integração 80nlal do povo de eua

cidade e de todos aqueles que. no grande c(lnceito soclo-cul·

tural universal, procuram aprimorar sempre mais a maior

habill<lade do hemem como pes&oa lbem diferente do homem

massificado ou coislflcado) conviver no sentido de cooperar

para construir um mundo cada vez mals livre de todas as

barreiras que geram OM antagonismos e 88 tensões n8S

sociedades que se conflltam. porque ainda não descobriram

a maior energia da açao humana, "O AMOR'"
-

OdUa Borges P!ccione
Domadora do Vice-Governador do Distrito L·JO-A

CL Piocione

Ele, brasileiro, solteiro.
eçouzuetro, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e resldenre em Ganbeldí,
nesre distrito, filho de Fer·
dinando .schuliz e de Ida
Klilzke .schultz.

.

Era, brôSileira, solle1rij,
do lar, natural de laraguá

:----
__: do Sul, domiciliada e re-

I
sidente em Jaraguazinho,

Dr. Francisco Antonio Picdane neste distrito; filha de Ar-

lt.I:�.D lj[ Co-c.R_:M_ 1:7
noldo Oestereich e de Er·

(C.P.F.) N.o 004364379
na Reinke Oei5tereich,

Cirurgia e CliLuaa de Adultos e Criançal
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

CU_UPA - SAN:JIrA CAFARIl!IiI.:_J

M.U DAS
fundaçãO: flrtur Mul/er - 1919

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

- 1972-
Diretor

EUiênio Vitor Schmõckel

F,."le,.. e O'"...e"t.',

Laranjeiras, Peeeguaíros,
Kakíseíres; Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamêllas, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etcASSINATURA:

Anual CrS 15,00
Semestre . . . Cr' 8,00
Avulso , • , , CrS 0,30
Número atrasado Cr' 0,50

PECAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Fazem anos hoje
- A sre, Iune, esposa

do sr. Durval Mercauo;
- Aluizio, filho do ar.

Inácio Tomeselll:
- o sr. L � o p o I d o

Schwartz, em Gerrbaldl;
- II sre. Marlene Meister

Ioeetíng;
- o sr. Marcos Waldir

Glrolle."

Fazem anos amanhã

- o sr. João Lyra, em

Guaramirim;
- o sr. Erwino Mene

goní, nesta cidade;
- a sre. Wanda, espose

do sr. Equíno Doerlng.

Dia 07

Dia 09

"Correio do Povo"
- o sr, Alfredo Alberto

ôreheun, nesta cidade;
- a sra. Clarll, esposa

do sr. Vilório Glowalzki;
-- o sr. Eugenio Henn,

em Jaraguazinho.

um Jornal

a Serviço do Povo

DR. FRIEOEL SCHACHT
ADVOGADO e AUOIT;OR

Civil, Comercial, Criminal, Adminis.
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de especializa·

ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumen8u, e

cidades circuuvizinhas.
Escritório: Avenida Mal: Deodoro, 406

(ao lado da Farmácia Avenida)

:�ReSidênCja:
Avenida Mal. Deodoro, 903

. .

- 1.0 andar - apto 203
JARAGUA DO SUL - Santa Catarina

PRAIA
Vende-se terrenos nos centros

Piçarras, Barra Velha, Itajuba e Praia

Grant,
,A vista ou à prazo.

Informações: Fone 2156

Ele. brasileiro, solteiro,
lavrador, neiurel de lere
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio di! Luz.
neste distrito, filho de Vi

li Ramlhum e de Irmgard
Roweder Ramlhun.

Ela, brdsileirõ, solteira.
do lar, nalural de Jarôguá
do .sul, domiciliada e re

sidente em RIO da Luz,
neste dislrllO, filha de Ar

naldo Krueger e de Erica
::>eter Krueger.

Edital n. 7941 de 25/10/72
Edital n. 7944 de 151/!O,72

Milrio .staehelin e

Cel'na Spez a Adernar Gruetzmacher e

Donilda Friedel

Eie. bralSileiro, solleiro,
operáriO, n"tural ne Iara·
guá do .sul, domlcil<ódo e

reSidente em Tres RIOS
do .sul, nesle disrrllO, fi.

lho de J.lberto Oto Gruetz
macher e Edeirraul Koch
Oruetzmacher.

Ela, brösileira, solleira,
industriaria. natural de la
raguá do Sul. domiCIliada

e reSidente em Tres Rios
do Norte. nesle distrito fi
lha de Bruno Friedel e

Walli Schwarz Friede!.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos mondei

passar o presente edital que
será publicado pela Imprensa
e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Se

algll.ém souber de algum Im

pedimento acuse-o para os

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, na rural de Jara
guá do .sul, domiciliado e

residente na Av. Mdrechal

Deodoro, nesta cidild�. fi.
lho de Alfn,do .staehelin e

Berrilda .schmin Staehelin.
EIII, brasileira, solteirll.

cosrureira, natural de Mas

saranduba, neste Esrado,
domiciliada e residenre na

Av. Marechal Deodoro.

nesta Cidade, filha de Ni

�elfi Spezia e Rosa ::,� e

zia.

Edital n. 7942 de 26/10/72
Cópia recebida do Car

rório de Rio Negrinho.
neste Estado.

José Valdir Klein e

Marlene Bosse

Ele, brdsileiro, Ilolteiro.

Informa
A Campanha da Fébre Aflos8 em Sahta Catarina, através do Chefe

da lob área de Jaraguá do Sul, dr. Edison A. de Franco Nunes, acaba de

dislribuir OB dados da 4a. vacinação, realiz3da em 'Selembro do correnle ano

e a 17a. em todo o Eslado. Para conhecimento dos interessados, damos abaixo o

Quadro Demonstrallvo da Vacinação dos Municiplos de Jaraguá do ,Sul e Corupá
J. do Sul Corupá Total

1 1
112

15 7 22
1 I

2 2

17461 5039 22500
1.188 590 1.778

18.392 5.348 23740
103 44 147

3.113 1 026 4139

3216 1 070 4.286
16273 4449 20722 .

Leia e assine
este

semanário

CAFASC

\

Médicos Veterinários
Auxiliares Agro-pecuários
Vacinadores da CAFASO
Auxiliares de e�cdlórill
Veículos
N.o lolal de bovinos vacinados
N.· lotaI bovinos vacinados pelo prop.
N.· tolal de bovinos
N· Prop. vaeinados pelo 'proprietário
N° prop. vacinados pela CAFASC
N.· total de propriedades
N.o bovinos vacinados pela CAFASC

Atenção!
Negócio de Oca�ião.

Vende se um Bar e

Quintanda c/�ólida e nu·

merolla fn'guesill, em

pont(1 centrl;l lIe Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria no B:ilneário
de Barra Ve!h� ..

Vende se por motivos
de dopnçfl.
Infol'mações n/'·edação.

�PARA VEREADOR
l.ãEll.l."7%

Ação

Dinamismo

Trabalho

Corupá, 2.3 de outubro de 1972.

�indicato Rural de Jaraguá do Sul
Assemhléla Giiral OrdinAria

Edita) de Con.ooação
Pelo presente, ficam convocados todos os associados

quites com a tesouraria deste Sindicato Rursl de Jaraguá do

�ul, no Estado de Santa Catarina, para a Assembléia Geral

Ordinária, a realizar se na Sede do Sindicato Rural nesta

cidade, no dia 18 de novembso às 15,00 horas, a fim de deli

berar sobre a seguinte ordem do dIa:

1.° - Prestaç!lo de Contas referente os Exerclclos de

1970 e 1971, com apresentação e votação �o relat6rio das

principaIs ocorrências e atividades do SindICato Rural, bem

como o Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial ('omparado,
Demonstrativo da Aplicação do Contribuição Sindical arreca·

dada. .

2.· - Discussão e votação das Propostas Orçamentárias

para 1972 e 1975.
3.0 - Eleição da .Tunta Governativa;

4."-- Outros assuntos de Interesse da classe:

(Funrural - Ferro - Asslslêncla aos Associados).

Caso nllo haja n.· legal em primeira convocaçAo, pro

ceder·se·á uma nova convocaçlo uma hora após, com qual·

quer n." de membros presentes.
Munlciplo de JaraguA do Sul (SC), 27 de outub�o de t972

Germano HentMChel - Presidente do Sindicato

Anuncie neste semanário, seu

impressão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tORREIO 00 POVO '.'

A Omissã�- dI êílguns
CL PAULO MORBTTI

: Por diversas vezes já temos tecido comentá-
lI�OS sobre a participação de todos no deaenvolví
meato de um trabalho e de um ideal a que nos

engajamos: servir desinteressadamente. B dessa
. pa�ticipação comum temos excepcíoaaís exemplos;
a Iídelldade a um compromtsso, como sói ser o
de servir, pressupõe uma disposição de trabalho
ei uma vontade hercúlea aliada a sacrifícios sem

conta. E quantos a ele se submetem para a reali
zação de uma promessa formalizada quando da
ínvestidura de cada um no seio du leonismo.

De par com esse grupo de abnegado!', sem

pre dispostos ao trabalho, sem medir os contratem
pos dele decorrentes, outro existe, menos perse
ver�nte na prática salutar dos compromissos as
sumldoe e menos edificante na assiduidade perse
verante da patíeípaçäo Ieonístíca. Tais elementos,
malgrado não serem ovelhas tresmalhadas, repre
sentam, entretanto, uma continua preocupação ao

encarregado da preservação integral do rediL

São companheiros que parecem desalenta
dos no trato d08 problemas e das atividades leonís
tlcas; são companhetros que deixam transparecer
alheamento às causas que inspiram e motivam li

nossa participação em termos de Leonismo De
se lamentar que tais defecções OCOITam maxime em

s� tratando de companheiros que, ar.s poucos,
vao perdendo o elan que tão bem os caracteriza
va noutras oportunídaues, Quando sua dlspostção
para o trabalho ainda representava a tôníca cous
tante do verbo servir.

E quando isso acontece, ás Vt'Z6S, se faz ne

cessário modificar métodos de 8ção, indicar no

vus rumos, levantar novamente os ânimos, estabe
lecer nossos processos de trabalho para que não se

tenha que preencher lacunas deixadas por aqueles
que, por omissão, onill'am a carga d" reslwn88bi
lidade daqueles que tudo fazem para que os pro
gramas e metas sejam atendidos alcançados,
malgrado a falta de participação global.

E eS'1a omissão, de um lado e a falta de
partioipação de outro, além de acarretaram tr8ns
tornos, por vezes incootávf,is podem 8brir

-

cami
nhoa iocompreensõell, 8 pessimismos, acrllica que, pouco a

pouca, ameaçam substituir a boa vontade compre
ensiva, o realismo sadio e o interesse real. E na

da pior do que a 8lteração de processos, de
mentalidades e sobretudo de atitudes quando se

requer a participação de todo!l para objetivos
comuns

Por isso, resguardemo nos contra a peçonha
da omissão, lembrando-nos de que deve haver re

novação, adaptação, mas sempre acompanhadas do

arejll.mento das mentalidades que deve se cons

titUIr em fruto fundamental de. paticipação, sem a

qual n08SO serviço inexÍ!.tirá ou quando muito
deixará de ser desinteressado.

Luiz' Kienen S.A.
Indústria e Comércio de Bebidas

OGCMF 84429844/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os senhores acu;lDistss desta

sociedade, para a assembléia Geral Ol'diná:ia, que
será realiZada em data da �I de Novembro de 1972.
na séde soci�l, à Av Mal Deodoro, 657, em Jar'a
guá do Sul (SC). às 15 horas, para deliberarem sô
bre a seguinte, O R DEM D O D I A:

1°) Exame, discussão II aprovação do relató
rio .da diretoria, demostração da conta de lllcros "

pardas, balanço geral e parecer do conselho fiscaL
2 o) Eleição da n098 diretoria
3 o) Eleição do Conselho Fiscal
4.·) A8suntos Diversos
NOTA: - Acham-se à disposição dos Senho

res Acionista8 OB documentos de que tratam o ar

tigo 99 do decreto lei 2627 de 26/09/40.
Jaraguá do Sul 25 de Outubro de 1972

Gerhardt A, E. Lessmann, Dir. Comercial

Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convidados OB Senhores aoionistBs da

Firma Luiz Kienenn S.A. Ind. e Com, de Beb
(CGCMF 84429844/1)01), para a aSilembléi8 gArsl
extraordináriA a realizar-se no dia 21 de Novembro
de 1972, às 16,30 hora." na séde soci .. l, à Av. Mal.
Deodoro 657, em Jaraguá do Sol, S'\ para delihd
farem sobre a s�gllinte, O R DEM D O D I A:
, 1.0) Aumento do Capital social com aproveifa�
inento de r.eserVas

2C) Alteração parcial dos Estatutos
3°) Assuntos de interess8 da Sociedade.
Jaro!!,uá do Sul, 25 de Outubro de 1972.

Gerhardt A, I!:. LSismann, Dir. Comercial

Edital de Praça e Leilão
com prazo de vinte dias Edital· de Praça i

o Doutor Alcide. dOI Santo. Aguiar, JUiz de :

O Doutor Olavo Weschenfelder, Juiz de Dí- Dir.eito dI!- Comarca de Jaraguá do Sul, Estado d'
.

reito da Oomarca de Guaramirim, Estado de San- Santa Catarina, na forma da lei etc...
'

ta Catarina, na forma da �ei etc... FAZ SABER a todos OI que o presente edí-
. F A Z S A B E R, a quem ínteresaar possa e

tal de praça, com o prazo de dez (10) dias virem.
o eonhecímento dêste haja de pertencer, que o

ou dele conhecimento tiverem e íntereeser possa

Sr. Porteiro dos AÍId'itótios dêste Juizo, levará a que serão arrematados por quem mais der e maior

publíco pregão de venda e arrematação, no hall lance olerecer, em frente a8 portas do Bdílíeío do. i

principal do Edificio do Fórum, no proximo dia Forum, no dia 24 de novembro p. vindôuro, à.::
29 de novembro, às 14 30 horas a quem maís der 10,00 horas, 08· bens penhorados a ANTONIO lJAR-'

e maior lanço oferec�r acima' da avaliação, os
LOS DA SILVA, lia ação exec.ut�va pr�posta por

bens abaixo descritos, penhorados a RAULINO EMILIO DAHLKE, abaixo deacrímínadoe:

VOLPI RANGHETTI nos autos de ação executiva 1 - UM TELEVISOR, marca ADMIRAL, de 19

n.O 38/71, que lhe n:()ve IVO NElREU Zi\NLUCA: polegsdes, avalíado em e-s 800,00,
UM terreno, contendo a area de 301.390 m2, situa.

2 - UM �ELEVISOR, marca EMPIRE, de 23

do em 1.0 Braço do Norte, Malsaranduba, eontron- polegadas, avaliado em Cr$ 700,00.
tando pela frente com o rio 1.0 Braço do Norte; 3 - UMA MÁQUI�A de costura, marca VI;
Fundos com Eduardo Deretti; de um lado com GORELLI-�OBOT/_ equtpads com motor Arno, n.
Aleixo Berri e do outro lado com Francisco Vol- 268.114, avalíado em Cr$ 950,00.

pi, edificado com uma casa de madeira e um rau
4 - UMA RADIO.LA, marca PHILLIPS-STÉ-

cho. Registrado nesta Comarca, sob n .• 468, livro REO, com móvel. avaliado em Cr$ 80000.

3-, fi,.. 76, avaliado por Cr$ 10000,OU (DEZ MIL 5 - .UM FOGÃO a gás, marca CONTINEN·

CRUZEIROS) Não havendo licitantes no dia e ho. TAL, avallado em Cr$ 100,00.
ra mareados, fica desde já designado o dia 11 de T

6 - U�A BlCICLET�, marca MONARETTA-
dezembro de 1972, às 16.00 horas, para a realização do MONARK, cor ver�e svahad� em Cr$ 100,00.

leilão, quando dito bem poderá ser arrematado a
7 UMA BICICLETA. marca MONARETTA-

quem roais der e maior lanço oferecer indepen MONARK, côr azul. avaliada em Cr$ 100,00.
dentemente da avaliação. E para que chegue ao 8 - UMA MÁQUINA de lavar roupa, marca

conhecimento de todos e ninguem possa aiegar NINA, a,:ahada em Cr$ 12�100. .

tgnurancie, ê expedido o presente edital que será ASSim s.erão os fbfe.n<los bens arrematades

afixado no lugar de costume e publicado ns for por quem mais der � m_slOr lance oferecer aCI

ma da leí Dildo e passado nesta Cidade de Gua ma do _preço da avahaç!"o E, pars que ch�gue ao

ramirim, E.tallo de Santa Catarina, no Cartório do conhecimento dR q?em tnteresser possa, fOI expe

Crime, Cível e anexos, aos treze de outubro de dido o presente ed�tlll que s�rá afIxado no local

mil novecentos e setenta e dois. Eu, (a) R�II faUlo, de costume e pub!lcado na Imprensa local. Dado

Escrivã',. o datilografei e subscrevi. e paB�ado nesta Cidade de .laraguä do �ul, a08
[as] Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito. seis díaa do mes de �utubro do ano de mil nove-

_ eentos e setenta e rI('I�.
C E R T I D A O Eu, (as) Amadeu Mahlud, escrivão, o subscrevi,

Certifico que a presente cópia confére com o (a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito
originOll do que dou fé.

Guaramirim, 13 de outubro de 1972.
Rslf FaItin, Escrivão Edital de Leilão

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca dtl Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos quantos êste edital de

leilão, com o prazo de dez (10) dias, virem ou

dele conhecimento tiverem e igteress_ar possa, que
no dia 06 de,novembro próximo vindouro, às 10

horss, em frente à porta principal do Edifício do

Forum, será efetuado o leilão do bem penhorado
au executado JOSÉ Ki\CHAROSKI, na ação exe

cutiva que lhe mOVd HEINZ HORNBURG, e abai
xo descriminado:

a) - UMA GELADEIRA marca ADMIRAL,
com 9 pes de altura, oÔr azul, aV8liada em Cri
900,00.

A venda em leilão será feita a quem melhor
oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento

,

no art. 15 e seus parágrafos, da Lei n.O 5474, de
18-07 1968, que dispõe sôbre as duplicatas, loi ex
pedido o presenta edit8l, que será 'afixado no lo
caI de costume e publicado na imprensa local.
Dado e pass·ado nesta ci{jade de Jsraguá do Sul,
aos nove dias do mês de outubro do 8no de mil
novecentos e sll.!enta e dois. Eu, (a) Amadeu Mahlu_,
escrivão, o subscrevi.

'

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direit!l

INSTRUMENTOS
DE MÚSICA

em geral, especialmente
Gailas e Acordeões
com 8 a 120 balxQs

BandoneQs
Iustrumentos pI Orquestras
Bandas e Conj, Modernos
Guitarras - Amplificadores
Orgãos Tubulares e

Eletrônicos -

Pianos - Hormônios

Para Musicas Profissio!lelÍs f9rneço também Ins
trumentos Estrangeiros: VloJ1nos, Flautas, a Clarinetas,
tipo "Boehm", Pistons, Trombones e Saxofones.

Para maiores Inlormações consultem a Expedição
"LYRA" MUSICAL de Paulo Kobs. Rua Jorge Lacer
da, 242 - Caixa Postal. 39 - Säo Bento do Sul -

Santa Catarina.

Informativo ACARESC

Lavoura de a�roz
tecoificada produz mais

Pinturas Jaraguá Ltda.
(Antiga Oficina Kohn)

Pinturas de Letias, Painéis,
Faixas e PlacasA aplicação de novas técnicas agronômicas,

levadas ao agricultor pelo Serviço de Extensão
Rural ACARISSG, tem conduzido ao !sumemo de

produtividade da lavoura,

Na última safra varios agricultores desenvol
veram suas lavouras, seguindo a8 recomendações
técnicas da ACARESC, principalmente adubação
química e controle de ervas daninhas, conseguin·
do rendimento de 104 sacus por hectare, ao pas
so que a média do município é de 65 sacos por
hectare.

O custo de produção de um saco da lavoura
técnica foi de Cr$ 1:?50 e o da lavoura rotineira
15.50.

Frize-se também que o produto da lavoura
técnica é de melhor qualidade, alcançando por
tanto melhor preço. Vendo o bom resultado consa

guido prolos seus vizinhos, muitos .agricultores
passaram a cultiv8r 8rroz tecnicame!lte, introdu· II

zindo as seguintes atividades técnicas: renivelamen
to perfeito dos quadros, preparo do ,!!olo 8dequa "

do, uso de sementes selecionadas, 8dubação quJ:.
mica e controle de ervas daninhas e pragas So
mente o conjunto de técnicas aplicada� em sua

totalidade conduz ao aumento da produtividade
da lavoura.

Mudou, IIe para a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

ADVOGADO nos fôros de

São Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e II

Janeiro � Brasília.
Processamentos perante quaisquer Mi.

nistéri08, Autarquias e Repartições públicas
'I

em geral.
Escritório Central:

I

Dejair Pereira
Tecnico Agrícol8 da ACARESC

Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 It
l (Fone: 52-1694)

i Z O - 39 'u
Rin de Janeiro

�
.

Estado da GUANi\BARA

����.
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Dia 11-11-72, - 2. BAILE DO CHOPP
do Caxias/ Sport Club em Santa Luzia

Música: AZES DO BITMO ·de Jaraguá do Sul
_,

'C O R R E I O' O O P'O Y O A ,�������_.�:�s.ema��
Dlsle um eoveno de sl para 81: - Ê o cúmulo. em to-

JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) SABADO. 4 DE NOVEMB.aO DE 1972 N.o 2.70:1 daparte .•. "Aqui jaz .:", "Aqulrepousa .. .'·...Aquld.scan.a.....
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.... e eu .empre a trabalhar.

-X-
CuriOSOI gostariam de saber em qual o gamado da

Varlene votará dia 16 vlDdouro. Será que o "Amigo de todoll"
pode oontar com o voto do futuro genro?

-X- .

.

Mudei de Idéia ... paiana IIAo volto. atrá... ; faloo RIU�
nha. f!'aiou e diese. Pols já tá de olho noutro.

.

- X-
Pols é. que o Sebastião anda curtindo aquelas "Brah

mas" com uma morenl.nba é fato. mas que estt. gamado nela.
é boato.

coveiros de taDlIJS cam

penhas. Já enterreram" um
candídero II prefeito. meís
tarde enterrarem ' um cen

didàto a deputado VIIi
enterrar mais um candida
ro a prefeito.
Não fosse só a' campe

nha. Mas Deus os lenha
em bôa guarda pera di

ôebendo que o eleltore-
zer o que dizem de pesdo os repudia, passaram soas presentes e ausentes.

aos ataques pessoais, e e a falta de recurso, E a
até o presente momento, falia de mensegem. É ii
quando faliam menos de .lalta de assunto pere di-
10 dies, pesserern e agre zer o que a oposiçãodir com ofenaes pesseets,
pessoas que nada lern com

quer.

e politica ou estão afas É como dissemos, e lln
redes da mesme. É a fal guagem do desespero
Ia de recursos, embora os que, egore, apanhe os

candidatos devem ser rre- rnéus ernedebtste egressos
tados com o melor dos da Arena É a linguagem - X -'

respeitos. Mas ii compe- do dessespero. Que Deus A_t_é_a_se_m_B_n_a_q_oe_v_e_m_._A_v_o_c_e_s._a_q_U_e_le_ab_r_a_ç_o.__
nhíe, desculpem. é que I,enha pena de suas pou
não aconselha. São os cas mensegens.

3a. feira última o Botsry
nado pelo quadro urbano do .ôul, onde um moder- Club de Jaraguá do Sul
de nossa cidade. Mas no hOlel eSlara à sua es- realizou a sua última
quando apuramos os olhos, pera, com um pessoal não reunião n08 salões da
vimos que a homenagem muito· especill!izado em Companhia Melhoramen
se dirigia 1I0� valorosos turismo. mas, cerlamente. tos., ex Itsjara Tênis CIo
vizinhos de BJumenau. Um s�riamenle im b ui d o do be. à Rua Exped. Gumer
enamorado peJas coisa!! mostrar uma serie de óti ciodo da Silva, tendo em

de Jaragud do Sul, com mos recanlOs. onde mui- ViAts as óuras a que o

sua ainda mais naClona- tos cariocas e paulistas prédio será submetido.
Iisla esposa, repararam a ficariam encilntados, dian- transformando· ° em mo·

reporlagem e disseram Ie de tanta belesll natural derno restaurante.
que estavam muilo oriu É muita pena que a fo· Na oportunid!lde, os ro

I�osos dll ,folografla colO to colorida estampada não

I ta.ria?os·
reuniram-se �o.m

rIda eSlampada no "Ca- tenha servido �ara canlar convldadHs especiais,
derno de Turismo", mas os belos recantos do Va destacando se entre OI!

referia se exlusivamenle à Ilje do hapocú No mais mesmos a do Prof. Au
vizinha cidade de Blume' um abraço no Ricardo e gusto Sylvio Prodhoel,
nau. Oil Maria Helena. Aqui que teve ocasião de pro·
Que o Senhor Reporler, eslamos para defender o duzir uma interessante

na próxima vez, lião dei

I
que é nósso. palestrs sObre liderança,

xe de ficar em Jaraguá muito apl�!1dida pelos
-----------------___ Sociedade Cultural preMentes.

Brasileira-Hungara O Ro�ary Club. à partir
A Sociedllde Cultural do mes de Novem.bro de

Bra5ileirll Húngara, envi- 1972•. estará r�uDlndo-se
Mensagem do Claro Valente de Corup6 ou-nos um folheIO infor- na8 dependêncIa do. Hell-

Já 8stAs tão aco,'tumado .

maUvo, na ocasião do taurant� �Jt Berho_, na
Que não pOISO mais deixar sesquicentenário da inde- R.ua _JOIDvllle. Da8 Ime·

De mandar algun's rimado pendência do Brasil, terra d��çoes da fIrma Max

Para Te .congratular amiga e hospitaleirll onde _"'_I_lb_e_lm_, _

Palsa Teus dias bem preencbidos milhares de hungaros en-
AGRADECIMENTOSal'rificando e oom disputas contraram sua segllnda

Alguus Te deixam aborrfcid08 pátria. Na oportunidade Por este intermédio,
Não sabendo por que lutae editaram, com aUlOres despjo de públioo, sg a'

Poucas são as boras' de desoanso brllsileiros, Utnll pu!:!lica- clecer' a todas 8S pe��oa&
De ,igencia particular

.

ção que é uma homena- qUH generosamente upre
Muito que eslá em Teu aloan90 gern ao pOVO brasileiro e sen�aram cumprime.nlo�
Empregas para outros Bjudar um hino de esperança dd pela p"8Bagem do meu

Queira Deus na 8UB bondade liberlllçiio da Hungria do n 8 t a I í c i o, bem como . Mais uma VI'Z os cam

Que possas assim oontinuar jugo estrangeiro. Somos àquelas que o fizeram pos lIantos cübdram-se
Até cbegar a Tua idade ' agradecidos pelo envio da .8trftÇé� de bondosas re de flores, nas bomen&·

.
Recebemos cópia da

Do merecido descansar mensagem e, aqui. r.espon· ferência�. gens que o dia de fioa
indicação aprllsentadaComo lempre estio oontigo demos com o nOS60 pre Jaraguã do Sul, No dos propiciou No cor
pelo Dep. Octacilio Pe-

De toda parte muito boa gente sente, em benefício da 11 gembro de 1972. rente &no,. o dia da· sau-
ciro RamGs, na Assem,Cada um é Teu amiga berdade da alegre e colo- Eugênio V. Schmöckel da�e recaIU nllm pleno blbia Legislativa do Es-

,

Também eu: Claro Valente rida Hungria. meIo da 8em�na, trans
tado IIßanlmemenle aprova-.

.....-.(J�_.o.(!)--.(!)--.(!)--.(!)��--.(!)--.(!)--.(!)-,
MINI-FEIRA já começou portando os VIVOS de to-

da pelo pltloÍll'io, em seS-
< '

. A II Mini feira de Pra dos Os recantos, para o
são, do dia 26 de oU\U'

uando você' tiver problemas tos Típicos já iniciou as Bole?e culto d?s que bro de 1972, em que 80

J i
suas atividades. Desde partIram desta VIda ler

licita ao sr. Governador
com o seu R. , r I 9 e r a d o r

. onlem as diversas barra rena As necrópoles de
do Estado a tran f(lrroa-

cas armadas nll Escola' Jaraguá do Sul, sofretam

lã' Grupo Escolar
� nós sempre estare�os por perto, ( Técnica· federtlI de Sanla nos dias 9uedaDrt.ecedde �s °Es��as keunioas São
) - � Calarind, em Florianópo· ram ao dia e IDS os: Pedro. de Guamirang�.

J
Nosso serviço de MAN U T E N ç A O é execut�do i

lis, eSlã'o IIlraindo os vi uma refnrmulaç.ão,. com
municl io de GuaramI

silanres que, assim conlri. limpesa gel'al de]MZlgos e
rim S'

P
autorização psrs

por tê.cnieos. e equipam.entos altamente especializados.'
i

buem generosamenle para camin!lO�. O aspect? pa
o f�Dcionameoto do 5°

a ahecadação de recursos ra ns vlsltant�s .fOI dO.S .

do ciclo básico.

RUD I BRUNS R. Vendnoio da Silva Porto, 606, para o amparo ao menor melhorell, mUito contn grau
. '

.
�Telefone: 2158, _J

Irabalhlldor. Amanhã a buindo para o coograça- .

d f .ceml·tér'·0l;l de- nosso mU-
minifeira encerrará as sU,as mento em torno os a ,

��������� alÍvidades. lecimentossepultaJosnos nicípio.

ANO LlV

A Linguag,em do Desespero
No começo delle ano,

os Arenistllos reuníram-se
na Pérola do Vale do
IJIlPOCÚ, pere decidir o

destino polflico do muni
cípío. Em encontros su

cessivos foram debatidos
os módos pelos quais se

haverle de equacionar o

problema. Embora em jo
go os ínteresses de muitos
grupos no bolo da aucea

Ião. o diálogo íez com

que' IIS areslas fossem
aparadas Em alguns ca

sos a pressa ou o cuida
do excessivo, Impediu que
fossem ouvidos outroll
elementos 'inlegrantes da
strueção. Bem ou mal,
procurava-se uma solução
Ilha para os ínteresses da
comuna, mesmo que com
sacrifício de algum des.
gaste da agremiação ere

Dista, porque, fatalmente,

haveril de atingir muitos Ião, os inconformados,
de Ileus destacados mem egressos da Arena que,
bros. como bons pollticos, re

solveram, mllil uma vez,Os ponteiros pareciam
ecerredos, para uma tran

quila sucessão, quando o

pomo da discórdia foi ris
cado pelo egolsmo de
quem nunca e com ninguem
consegutumanrer umacorn
posição decente, Pendo
ne sua vaidade, para mos

Irar o seu inconformismo,
bandeou-se para a oposí
ção, e expõz públicamente
o seu etrevímenro de não
conéordar com o que 80%
da populeção querte.

virar a camisa.

Viraram II camisa, mes
não conseguiram virar a

opiniDo pública. E, então,
deu a bróca no MOB.

fundou. então, o MOB
com um estardalhaço ce

recterísuco de seu cerä
<ler. Mas fundou com can

drdaros ainda não habili
lados com a cernpenhe
polítlce Apareceram, ton-

CADERNO DE TURISMO MOViMENTO ROllARIO

O caderno de turismo,
do Jornal do Brllsil, de 1 í!
de outubro passado, es

tampou uma bela reporra
gern sobre o nosso Esta·
do. Com muita bond lide,
estampou DO caderno de
dicado ao turismo um ca

pflulo dedicado à Blume
Dau - um Vale que imi·
ta o Reno. Uma reporta
gem válida e de bOjl in
tenção, capaz de carrear

pllra o solo catarinet15e.
um imensurdvel número
de turistas. Quando loma
mos conhecimenlo da no

·tIcia, ficamos 'eufóric05
dilInIe de tantas gentile·
sas do caro reporler, por
ter ficado Ião imprellsio-

o
. ,. .

amversarlo do Nosso Diretor

- x -

AI duas estavam no domingo p. p, lá na D. Wanda.
Foi pena voce não estar por lá. Bruno (fuscAo pavAo·azoal):
Pols estamos cunosoe pars saber qual a toa.

.

-x-
Dill 30,2" feira, a Joste colheu mals umas latas de

gasolina. no pôsto de lua existência, queremos festa. JÔ. Fe
licidades. O. K?

-- X
A Heide apresentou o Beto G. aos pais. Formaram o

par. Depois curtiu uma com a Rosane, Explique esta. Beto.
, -x-

Certo Karman-Ghía tirou 8 eartetr.. pelo telefone. NAo
há de ver que deu uma ré, derrubando L. da Glória W. - Sem
atender, arrancou o carrando e den o chá de sumiço. Qoe
vergonba!

-X-
E não esqueçam, Os Versá:els estarao no SalAo De

mathe, em Nereu Ramo•• no dia 05 do eorrente, portanto;
domlnog. É promoção da 4." .erie do Colégio Mo Luís. Preso
tlgiem.

Wie Wähle ich. Richtig?
Ihr lieben Freunde alle welt und breItI DJe�e Frage 'dürf

te nicht schwer zu beantworten sein. Wir haben heute nur

noch zwei Parteien Im Lande. die AR�NA und die MOB. Die
Regierung hatt die Oppositionspartei 4ls Leben gerufen.um
das Volk zU prüfen ob es mit der Reglerong zufrieden ist..

Und nun möchte ich vollkommen unparteUsch fragen:
Kann es irgend jemand mit seInem Gewissen verelnbar.en
gegen die Reglerug zu wähten? Verglelohen wir unser Va
terland mit einem Fruchtbaum der keine Früchte mehr her
vorbringen konnte weil er volIkommIIn von Schmarottzern
über:wuchert war. Die RegIerung säuberte den Baum. und
heute steht er in voller Blüte. Sobald sich wieder ilchma
rnttzertriebe zeigen. werden sie sofort entfernt Es wäre un

verantwortlich und undankbar ohne 14assen wollIe eIn Kolo
nist und seine Famüle gegen die ARE1NA wählen. da do�h
jeder Kolonl.t über 65 J.hre seIne Pension bekommt. Wofur
wir unseren Präsidenten Médici zu danken baben. Tief be

wegt möchte Ich Ihm im Namen aller Landarbeiter meinen
Dank aussprechen.

Unser Herrgott möge es Ihm vergellIen und Ihm viel
Gesundheit und Wohlergehen schenken. Kann unter dieMen
Umständen wohl noch jemand so undankbar sein und seine
Stimme der Opposition geben und Gotes mit Bösen vergeilten?

Nein. lasst uns etwl1s von unserer grosseo Dankeschuld
abzahlen Indem wir geschlossen UDsere Stimme der ARENA.
die Partei des Präslde1Jten geben. Jedermann kann sich leicht
ausmalen mit welcher Energie und Tatkraft uosere Regierung
die sIch gesteckten Ziele weiter verfolgt. zum Wohle unseres

Vaterlandes. wenn Ihre Mühe vom Volk anerkannt wird.
Wer würde und könnte ea verlilndern wenn der Herr

Präsldet Médici das Gesetz das dem LaIÍllarbelter seine
Pension $Ichert, annuUert wenn wir' so 'unfassbar undankbar
wären und gegen Ihn wählen?

.

Niemand. niemand' würde das können und wir wären
es auch nicht besser wert: Zudem haben wlr-noch das gros
se Glück das sich zur Leitung onseres Munizlps Jaragua do
Sul Männer als Kandidaten, präsentieren, die jahrzehnte
ont�r uos gelebt haben, die mann g!!nau ·kennt. die Ibre vor

züglichen Charakterelgen8chBften un�. Sauberkeit zur Genüge
unter Beweis gesteut haben. !leibst fur uneere engere Hei
mat'Rlo Cerro haben wir ein zuverlässigen Menschen. Ein

Menscb der unter UDS wohnt, und unsere: Probleme genau
kennt. Der wie kein anderer In der Lage Ist uniere Inte
'ressen gewlssenscbafl zo vertreten. Deshald. liebe Freunde.
wer die Kandidaten der Reglerog/wählt. wählt für das Wohl
unserel Mllnlzlps Jaragllâ .do Sul und bésonders für seiD

eigene�in ioch userem Präsidenten Médici. EMSI

Finados Dep. Octacilio Ramos
trabalha
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