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DOS JORNAIS

baianos protestam D. Coslru Mayor: Os cursil�ßs COUSOIR uiva aoreensão
o ressurgimento do "O movimento cursi- mento, de l!lrga penetra

Ihi8ta CaU8a me viva ção nos mllioe católicosintegralismo apreen8ão" - afirmou o do Pa!s. O Bispo de Cam·
SALVADOR _ o Instituto dos advogados da Bahta Bispo de Campos, D. An pos já é ba8tante conhe

divulgou nota protestando contra "a rearUculçll.i) do Integra� tonio de Castro May .. r cido do público brasilei
IIsmo no País" e lembrando "que tals' Ideologias no passado "Notam se nele prosIe ro, tendo seu renome de

. levaram a barbaridade que úhrajou a consciência da huma- guiu - perigosas tendên- teólogo eminente ultranidade e a outras vlolaçõe. dos direitos do homem e a uma
Iguerra que trouxe sofrimento Indescritlvel a humanidade. cia e mesmo, em a gumas pas8!1do 8B fl'onteiras do

O Presidente do órgão, sr. VlrgllIo Motta Leal Junior,
de 8uas publicaçõe8, er pais, em virtude de Buas

afirmou que o manifesto foi apenas no sentido de alertar a r08, quer no· campo dou obras, nas quais defende
naçll.o. J trinArio, quer no moral os principios da doutri·

"Os jomals noUclaram uma reunllo de 80 mU Integra- e econÔmico social. E na tradicional da Igreja
listas em Ouro Preto.e anunciaram· uma assembléia para re- particularmente grave a contra as investidas do
estruturaçll.o Necfácista em Belo Horizonte com a presença si,mpatia que certo!! meios progre8sismo.do Sr. PlInIo Salgado". cursilhiBta8 manife8tam As pell.soal! interes8a-

NAo entende o Sr. VirgUlo Moita Leal Junior como a 'para com o marxismo, das em ler a referidalegi61aQII.0 �rasUelra proibi e pune à organlzaçllo clandesUna e, mesmo, a adesão pIe pastoral poderão conseque tenha Maçlo Ideológica ou poUUca com organizações
estrangeiras, cujas fUosofias sejam IncompaUvels com a In- na a tlses marxistas, em gui-la nas sedes da So
dole e as insUtulções democráUcas "e o integralismo fac- mais de uma publicação eiedade Brasileira de De
slmUe do naelonaUsmo ou Nazismo internacional, esteja do 'm.ovimento'·, fesa da Tradição, Famiexercitando atividades de natureza poUUca em nosso país". D. Castro Mayer aca lia It Propriedade (TFP),

- Ninguém Ignora - acrescentou o advogado baiano ba de publicar uma Car- em todas .as grandes ci
� que o Neomazlsmo e8t. se organizando em todo o mun- ta Pa8toral80bre OI!' Curo dades do Brasil. Ou e8-do, tentando Incluilve ressucltar a Imagem de Hitler, o per- silhos de 'Cristandade, crever para a Ed1toravérso e desumano algoz dos povos, em passado tão próxi-
mo. Por ISlo o lAB resolveu alertar a consolêncla da na- na qual analisa

atenta-I Vera Oruz, Caixa Pos
çlo, evocando a resoluçlo dai Naçõe. Unidas que estabele- mente os livros e docu- tal n.O 30781. São Pauloce medidas de comblte ao Nazismo e a dilcrlmlnaçAo racial mentos daquele' movi- (Capital).A nota do lAB, na integra. é a seguinte:

Os estudos do aumento do teto
de empréstimos do lustnute de Pre
vidência de Sànta Catarina (Ipesc),
se aprovados, aumentarão de 1.800
pera 2.160 cruzeiros.

x-x

Desde terça feira, o munterpro de
Joinville esrá em estado de emer

gência pelo decreto 2.659, do Pre
feito Dr. Harald Karmann. Motivo:
mostrar ao Estado, ao Pars e 110

Mundo, a crttíca situação joinvilen·
se ante o ceteclísma pluvial que se
ebereu sobre a cidade de sábado II

domingo passado.-

x-x

Os produtores de mel de abelha
de Santa Cararinl protestam centre
os que anunciam a "venda de mel
de abelha", dizendo "ser puro". A
verdade é que o tel "mel puro" não
passa de uma mistura de mel, IIÇU
cer e outros adocícenres.

x-x

Jaraguá do Sul não só reinvin
dica a construcäo de uma melhor
estrada pare ligação com II BR .101
(Cl que ee vem fazendo epenes en

travados pelas constantes chuvas);
, reinvindica se também uma melhoria
decisiva da BR·470 Jaraiuá do Sul,
Pomerode.

x-x
'o 3.° Concurso do "Mais Belo

Jardim de Blumenau" foi ganho pe-
111 slInhorÍl Amélia das Neves. CEá'
se concurso é um incentivo par.
todos os municípios onde o cullivo
do jardim próprio, residencial, é ca

racter!slica tradicional)
x-x

A distribuição da renda no país,
salvo as limitações de dados eSfdrís,
licos, apréaenfa uma estrulura com

paravel a de nações subtlesenvolvi
das no melmo pilramar de progres·
so e com mllior n!vel de rendll.

x-- x

CUIDADO! com os que se aprE"
sen111rem como "correlores de Re
visttlf;" para picarelagem de "ilnún
cios". Esses "corretores" já fizeram
"'misérias" em Blumenaú.

Advogados
contra

O BRDE (Banco RegioDll1 de
Desenvolvimento do Extremo Sul)
esteré financiando eté o final de 1972,
a empresas em Sanla Cerertns, um
totel de Cr$, 150 milhões de empres
nrnos. Isso significa que em doze
meses o BRDE financia operações
no valor igual a sele vezes maia o
seu capitel e reserva no Esredo.

x-x

A pessima recepção da imagem
das emissoras cetertnenses de TV
no Sul do Eereco, é motivo de re

presemeçêo do p r e s i ci e n r e do TV
Clube de Tubarão junto às respon
sévels. (Em Jaraguii do Sul poderia
haver ídentlca representação em re

lação II TV·Coligadas, Canal 3.),

x-x
Os planos de José Schmldt.elet

to prefeito por São Francisco do Sul,
pretende resselter em sua eämlnís
rreçäo a tredtçäo, a beleza narurel
e as praias trenctequenses. Vai formar
um gablnete espectehzado com pro
fissionais liberais e criar, condições
de rurtsmo.

x-x

A solução para JlIreservar o apoio
poltneo perlsmentar ao governo re

volucionario, sem quebra de norme

Iidade, seria, segundo notíclas de
Brasilia, a criação de um terceiro
partido. igualm�nle revolucionario,
"'Ull1lr-espécte 'de i1'lllão- xtpófb�cflI
illual Arena.

x-x

Os diversos grupos de criativi-'
dade comuniuíria do Município de
Rio Negrinho, clubes �e serviços que
prestam diversos IIUX!lioS à comuni-

.

dade, encerraram os seus Irabalhos
relalivos a 1972.

x-x

A Secrelaria de Desenvolvimenlo
dó Estado reali2;ou da 6 a 9 úllimo,
um curso e05pecial de adminislração
aos recém-eleilos prefeitQs do Esrado
de Sanla Calar!nl. O novo prefeito
eleiJo, por Jaraguá do Sul, Professor
Eugênio Sfrebe, parlicipou do curso.

o InaUtuto dos Advogados da Bahia, ao anunclar/osten
.Ivamente, a rearUculação do Integraillmo em nosso País,
faz suas às palavras jusUçadoras da ResoluçAo' nO. 2,438, de
19 ae dezembro de '1968, aa Assembléia Geral das Na�ões
Unidas, "lembrando que tals Ideologias no passado levaram
a barbaridade que ultrajaram a consciência da humanidade,
a 'outras violações dos direitos do homem e conseqüente
mente a uma guerra que trouxe sofrimento Indescritlvel à
humanidade".

1 Pm Desenvol,ido 6Povo Limpo 1
Ajude a limpesa da cidade

utilizando os coletores de lixo
VlrgllIo Motta Leal Junior - Presidente.

Sábado, 9 de Dezembro de 1972

Nolicias de Corupá
CELESC corla luz da

Prefeitura de Corupá
PaIO esrarrecedor acon

teceu em 30 de novembro
findo, quando a Centrate
Elélricas de Sanla Carerlne
(Celesc), viu-se forçada a

suspender o fornecimento
de Energia Elétrica a Pre
feitura Municipal de Coru
pá. Acorrteclmento inédito
pera n o s s o Município,
ficando o povo esterrectdo
com rel ecoarectrnemo,
sendo mais uma oegativa
da II til a I Administração
Municipal cujo Prefeito que
foi elerro pelo MOB, Sr.
Ilron ôrelngreber em 1.968
irá entregar o cargo em
31 de janeiro vindouro.

Por outro lado' enquanto I e-s 200.000,00 (Duzentos
a Preíenure não regularizar Milhões antigos)•.
suas cOPIas. com a Celesc Prefeito éleito Oto
este �lInrera euepeese o Ernesto Weber foi a
fo�n!C,menlo da energia Florianópolis
eletrrca.. _ Afim de participar do
Comlssao da ESAG Curso para os Prefeitosfará levantamento da eleitos em 15 de novembroPrefeitura

p.p., esteve na Capital dta ,

Por solicitação do Le- 6 de Dezembro o jovem
gislalivo Municipal, virá Prefeito eleito pela ARENA I
a Co-upé ums Corntssäo Sr. O T O E RNE S T O
da Escola Superior de WEBER, o referido curso

Admlmstraçâo e Gerência foi perrocínedo pelo lBAM.
(Eseg), a.fim de efetuar um Oro aproveitou sua esreda
levantamento da. situação na Capital para manter
da Prefeitura Municipal de cometos com orgãos da
Corupä. Comente-se que AdminiSlração Estedual.
a divida que o atual Pte- Corupá, 1.. de Dezembro
feito deixará a seu suces de 1.972.
sor a I i O' g e a casa dos Ernesto Felipe Blunk

Gado Alemão pari melhorar nosso rebanho,eiD
Florianópolis - Foram que a finalidade' da im-I As dezessete novilhas

desembarceuaa no porto portação destes animais estão em Lages, de qua
de Itaja], vinte e cinco lé obter com o uso do rentena e em tratamen
cabeças de gado' de alta sêmen dos reprodutores, to de pré-munição con
qualidade. a curto prazo, os bene tra 'aneplaemcee e piro-
O lote importado é for- Iicíos do barateamento plesmose.

mado por animais das da reprodução. e a Ion
raças FRIZEA (gado lei go prazo, o melhoramen
teiro) 8 FLECKViEH (ga to geral dos rebanhos
d_Q. le\tei,rll e Pllfª.,!lor.te), oCf!tarj,.Qe.Dlell.,
compreendendo dezesse. . Os reprodutores fica
te novilhas cobertas, cin rão em Indaial. nó Cen�
co tourol! e três bezer tro de Inseminação Ar
ros que nasceram na via- tificial e produzirão sê
gamo men que será congela
O gado é uma doação do e distribuido por to

do - Govêrno alemão aQ do o Estada
Estado de Santa Catarina,
decorrentt' do convênio
firmada entre a Repúbli
CH. Federal Alemã, o Mi:J
nistério da-Agricultura e

a Secretaria da Agricul
tura.· '

Informam 08 técDicos
do Projeto Catarioense de
Inseminação Artificial,

Após este : período, os

animais serio retirados
pelos _c�iadbre� que. O.I!

encomendaram' II stlrio
pagos, a longo prazo,
sem juros e sem despI!
sas de compra EI imUlIÍ
zaçio. (AGRINFORME
MA).

Nota. pa'ra a Imprensa -

A Assoclaçllo C�merclal e industrial de Jaragut do
Sul lança-se a duas nov.. Iniciativas que estio a exigir o
apolo. Incondicional de todos os emprestrlos laraguaenses,
em vista dos Inestimáveis beneficios que advfrll.o da concre

Uzaçll.o dessas InlclaUvas para patrões e emprell:ados.
Esgotados todos os recurSOB junto ao INPS visando a

Instalação da agênCia dllssa autarquia em nossa cidade, re
cursos que resultaram inúteis face a iilegaçll.o do INPS de
que a carência de pessoal Impede a Instalação da agêncl.,
val agora a Associação Comercial liderar um movimento no
qual deverllo engajar-Be as autoridades muniCipais, sindIca
tos, clubes de serviço. clube de diretores loJistas, a8soclaçAo
de contabilistas que Ilsslnarllo em conjunto um Memorial
a ser enviado ao Ministro do Trabalho e Previdência Social,
expondo francamente a dW.cU situação dos contribuintes ja
raguaenses da Previdência Social e reclamalldo providências
Imediatas para SOlUça0 do grave problema.

Por outro lado, a Assoclaçll.o Comercial val coordenar·
a fopmaçllo de vtrios sindicatos patronais, entidades de clas
se cuja falta se faz senUr entre nÓII;

.

Mas, para a consecuçll.o desse. objeUvos, é indispen
sável que a Assoclaçllo ComerciaI conheça a situação real da
Indústria e do comércio locail. Para obter as Informaçõel
que slo IndlspensávelB para IDstrulr o Memorial ao sr. MI
nistro do Trabalho e os prOcessol de formação dos sindica
tos, a AS80claçll.o Comercial val realizar um completo levaD
tameDto de dados, em todas aI firmaI comerciais e indus
trial, que fUDclonam no Munlciplo de Jaraguá do Sul.

Para IS80 a Assoclaç!o Comercial formula desde já
um veemente apelo aos senhores empres.rlos no sentido de
que preltem pronta' e corretamente as Infomações que lhe
foram soUcltadas pelo elemento que a Alsoelaçll.o creden
ciará para esse fim.

Salientamos que é Indispensável reunir o maior núme
ro posBivel de dados, para que se possa demonstrar perante
o Ministro do Trabalho quantas· indústrias e quantas casas
comerciais existem em Jarsguá do Sul, quantos emprêgos
nossas empresas oferecem, como evoluis nossa Indústria e
nosso comércio nos úlUmo. cinco aDOS, quanto Jaraguá do
Sni reeolhe mensalmente aos cofres do INP.S e outros dados.
Sem eSS8S Informações nll.o conseguiremos senslbUlzar o go
verno federal no senUdo de que volte 8uas atenções. para o

cl1lclante problema e Ih. dê finalmente a desejada loluçll.o.
• Oonta, pols; a Associação Comerciai com a boa vonta-

de e a colaboraçll.o de todos, jã que dessa colaboraçll.o, des
Ie trabalho em conjunto, dependerá o êxito da InIclaUva,
que beneficiar' a todos.

Portanto, quando o cidadão credellclado pela Assocla
çllo ComerciaI bater à sua porta, atenda-o com presteza e
boa vontade.' Ele val ajudá-lo à resolver aI dificuldades
que ora encontra para ser bem atendido pelo INPS, em troo

. ca do dinheiro que você mensalmente paga ao InsUtuto.
Jaraguá do Sul, 5 de dezemliro de 19n.

Ferdlnando Piske, Sec. ExecuUvo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURA:

Edital de Leilão

- o sr. José Moreira,
em Itapocuzinho;
- o j o vem Eraldo

Döring, nesta cidade.

Dia 11

Dia 13

Edital n. 7.961 de 29/11/72
Elio Souza e

nanara Terezinha Klemtz

Ele, brusíleíro, solteiro,
funcionário público, nas

cido em Penha, neste

Estado, domiciliado e re

sidente à rua José 'I'eo
doro Ribetrc.inesta cida
de, filho de Luiz Souza
e' de Irene Souza.
. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente em Vila
Ohartes, n e tl t e distrito,
filha de Alfredo Afonso
Klemtz e de Tereza Pe
reira da Silva.

Edital n, 7.963 de 29/11/72
Lirio Toni II

Hilda Klug
Ele, brasileiro, solteiro,

operarlo, natural de Ja
raguá do Su!, domícilta
da II residente em Ilha
da Figueira, neste distrito,
filho de Leopoldo Toni e
de Alvira Carlini Toni.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Pou
so Redondo, seste Esta
do, domiciliada e resi
dente em Ilha da Fi
guelra, neste distrito, fl
lha de Michael Klug e

de Cecilia Klug.
Edital n, 7.96� de 30/11/72

Waldir Rank e

Zilca Müller

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaragu6 do 8ul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos 08 que o presente edl
tal de leilão, som o prazo de dfl2: (10) días, virem
ou dele oonhecimento tiverem e ínteressar posae,

que lerão arrematados por qusm mais der e maior
lance oferecer., em frente as portas do Emficio do
Forum,

.

no dia 18 de dezembro' p. 9indouro, às
10,00 horas, os bens penhorados a ANTÓNIO
CARLOS DA SILVA, na ação executiva proposta
por EMILIO DAHLKE, abaixo descriminados:

1 - UM TELEVISOR, marca ADMIRAL, de
19 polB,adll8. .

2 - UM TELEVISOR, marca EMPIRE, da
�3 polegadas.

3 - UMA MÁQUINA de costura, marca VI
GORELLI-ROBOT, equipado eom motor Arno,
n." 268.114

4 - UMA R A D I O L A, marca PHILLIPS
STKRREO, oom móvel.

5 - UM FOGÃO a gäs, marca CONTINEN-
TAL. ,

6 -:- UMA BICICLETA, marca llONARETA
MONARK, cor verde.

7 - UMA BICICLETA marca :t\fONARETA
MONARK, cor azul.

8 - UMA MÁQUINA de lavar roupa, marca

NINA.
Assim serão os referidos bens arrematados

por quem mais der e maior lance ofaraeae. E, pa
ra que chegue ao conhecimento de quem interessar

possa, foi expedido o presente edital que será afl"
xado no local de costume e publicado na impren
aa local. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Bul, aos vinte sete dias do mês de novembro
dA mil novecentos e setenta e dois. Eu, (83) Amadeu
Mahlud, escrivão, o subscrevi.

(a) Aleides dos Santos .Aguiar, Juiz de Direito

"CORRfIO DO POUO"
c:::::a-c::::a-=-==-=-:::::o Registro Civil

M U D A 5 AUrea Mülle. Grobba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis-

fundação: flrlur Muller - 1919 trlto da Oomarca de JaraguA
Frutrler•• e Orll.",ellta/. do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que oomparece
ram 11.0 cartório· exibindo oa
documentos exigidos pela lei
afim de S8 habUitarem para

oasar-se

Emprêsa Jornalíslica
"Correio do Povo" LIda.

- 197"-
Laranjeiras, Peoegueiroe,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíoabsiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc., etc

ENDERtÇO:
Caixa POIlai, 19

Roa 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Direlor
Eoeênio Vilor Schmöckel

N.· d.
O.d.as-

1 Gani C- O. Silva
2 Erich Sprung
3 Antônio Quadrol
• José I. Copi
5 Lourenllo Gres8inger.
6 Toríbio A. Eli.io
7 Walter A. Ballock
8 Joio A. dos Reis
9 Fau.tino Girolla
10 Alcebiades A. VerbinBnn
11 Martim Marangoni
12 Beno Radünz
13 Gerh.rd Sasse
14 Francilco Pinter
15 Atllyde Machado
16 Leo.cidio O. ROdrigues
17 Liból'io A. Schweitzlli'
18 Zeferino Paoletto
19 Olindo Tomazelli
20 Maurioio dtl G6es Jnr.

Ele, brasileiro, solteiro,
protessor, natural de Sãu
Bento do Sul, neste Es
tado, domiciliado e resi
dente em Corupá, neste

Estado, filho äe Pedro
Rank e de Wladislawa
Rank.
Ela, brasileira, solteira,

protessora, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada iii residente à rua

Felipe Schmidt, nesta ci
dade, filha de Arno A.
G. Müller e de Lili Stahl
Müller.
Edital n. 7965 de 4/12 72
João Luiz Anacléto li

Maria Odelilda Pereira

Ele, brasileiro, solteiro,
operArio, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente à rua Ve
nancio da Silva Porto,
nesta cidade, iiiho de
Bento Serafim Anacleto
e de Maria Edir Rank
Anacleto.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, -natural de Jara
_

"Deus me livre dos meus amigos, que des meus

Edital n. 7.962 de 29/11/72 'guä do Sul, domiciliada inimigos me livro eu", É velho o brocardo; irônico

Mario Diegoli é
.

é residente em Vila Len- no conceito. seu conteúdo nem sempre espelha II ree-

Maria Rosicler zi, neste distrito, filha de lidade do comportamento humano que, "alvo casos

Zimmermann José Pereira e de Elcia patológicos, admite e mesmo lern as IImizadll!s como

Ele, brasileiro, !!olteiro,
Maria Rosá. necessidade social. Fa.zer amigOI! é bom,' mas con-

comerciário, natural de ",. I 7966 4 /7
aervá-Ios não é fácil ...

",dIta n.. de /12 2 E por quê? Porque é preciso compreensão e

Brusque, neste Estado, .

domiciliado e residente Copia recebida do car- afeto. Nossos amIgos" comprfendidos, nos prezarão,

à rua Rio Branco, nesta
tório de Navegantell nes· merecendo nosso afeto sentir-se ão felizes. Mas pa

cidade, filho ·de Gerl!y
te Estado. ra isso é preciso saber entendê los, saber sacrificar

Diegoli e de Delcideil Zélio Antonio Dell'Agnelo o tempo, não ter pressa quando �e trata de. preser

da Silva Diegoli. e Maria Elsa de Aviz vllr uma amizade, sabendo ouvir na hor. certa e fa-

EI b '1' It' lar n0 momento exato.

Ela, brasih'ira, solteira, auxi�ia/88�:lr';;s��'te���, " É prec.iso saber que �ossos amigos també�
do lar, natural de Gua-

natural de Jar8g�áÓ �d tem sua� crises: cr�ses de I�olame�to, crises �e, amI'

��:ii���d�e�ere��t:��� dSeUnl'tedeOmmiJC!lriaagdUoá edOr�suil-, �x��s�;��:e��e �::;����, c��:�s��eamdeel)l�o;:�����I:.
em Guaramirim, neste m d t t I a a n soa amlgoa

filho de Ovidio Dell'Agne os, qUlln as vezes a vez neguemo� os �_
�

Estado, filha de Aldo Zim
lo e de Maria Pedrotti

uma palavra .de consolo,. de conselho'Jde dlreçao, uma

mermann e de Ana Wich
Dell'A elo

voz verdadeIramente amlgll.
____________________•• Zimmermann. gn .'. .

I É preciso saber que as verdadeiras amizades

dO::'s���Sll:t��'us��tfl�� reclam�m formação. para promover a n�cessária, c?m:
Barra Velha neste Esta- preensao. Fa.z se mIster, portaOl�, culuvar as amlza·

do do
. 'l! d

. des com carrnho a firn de que nao redundem em fra

de�te �:I I�a�eega��:�� casso de �enlimen�os. E, os. fracas,sos �ep�tidos Ie,

neste Estado, filha de va� ao xlsola�loOlsmo, a tnsteza, a iiusenCla de re

Praxedes José de Aviz lactoname.nt9, a quebra da. srncertdade que deve ser

e d M
.

OI adA'
o sustentaculo de toda amizade.

iii arIa g e VIZ É preciso saber que muitos IItrilos podem ser evi-

E para que ohegue ao co- lados graças a umll sábia eqüidistância requerida em de
nheclmento de todos mandel terminad"s circunstâncias, tenlando' se evilar o qua-
passar o presente edital que .

I f
serA publicado pela Imprensa se inevitave ace a pl'quenas rusgas que ameaçam

e em cartório o.de será exlravasar num desabafo capllz de pôr em ebulição
afixado durante Iii dia•. Se o caldeirão das retaliações pessoais, tão a gosto de

algaém souber de algum Im- línguas sibilinas, manejadas viperinameule pelo� bi I-
pedimento acuse-o para os

tres da 6.ociedade,
.

fins legaIS. '

AUREA MüLLER GRUBBA :E preciso saber, em certos CIISQS, ilceilar deter

Oficial minadas situações, embora penõsas. Em casos tllis,

______.____
deve prevalecer, naturalmente, a altanörill do nosso

pundonor, mesmo que isso flxija uma sobrecarga de
Oeerela expulsa argenllno que responsabilidilde. no intuito de se evilllr os exagerqs

mora em Sinla Catarina dll imposição. Eõn casos tais, é bom lembrar que
BRASILIA - O Prl:'si

'

não basta alguém ser 2;1!10S0 promotor de amizades,

dente da República aesi é imprescindfvel que seja mais seu zeloso conserva-

!lOU decreto, expulsando dor.
.

do território brasileiro, É preciso Silber, finalmenle, distinguir amigos
por terem lido considtl· desinteresslldos, interesseiros e inleressados, cad.

.

rados nocivos ou perigo quaf com Cllracterfaticas próprias tão evidentemente

sos à conveniência e ao! mllnifestas que se constituem num verdadeiro divi·
interesse!' nacionais, os sor Cle aguas em termos de interesse e estigma.
cidadl!.osdenacionalidade CeLL, façamos do t.ompanheirisrr:o que preg"

argentina Pascoal Hum mos não IIpellas um termo de ordem do Clube, nein

berto Gutierrez, residen tampouco um vernis de ati'tudes servindo à vaidllde
te em BrasUia, e Omar de quem as possua, mas a razão primeira de nossa

Prieto, resident6 em Sao- irmanação de principiol! que tem na amizade verdadei
ta Cliotarin&, sem prejui ra o sustenuículo dd harmonia de idéias e ideais Que
zo das penas a que esti formam o vértice onde se situllm as razões últimas

verem sujeitos no Pais do nosso serviço desinteressado.

Fazem anos hoje
- O. sr. Albano Buhr,

nesta cidade;
- o sr. Milton Osni

Stinghen.

Edital n, 7.960 de 29/11/72
Bernardo Gesser 8,

Rosalina Kitzberger
Ele, brasileiro, solteiro,

.

torneiro, natural de Ja
raguâ do Sul, domicilia
do e residente à rua Ro-

.
berto Ziemann, nesta ci

------,----- C::=::OC::><::><""oc::::ac::::,..::::::::o dade, filho de João Ges

S O C I A I s II �e:ss:r.de Maria Konell

========= Ela, brasileira, solteira,
Aniversários Aristides, f i I h o do sr. industriaria, natural de

Aristides Gonçalves. Jaraguá do Sul, domící-
.

líada e residente à rua
Dia 12 João Planlnscheek, nes

- O sr. Mario M: Ai ta cidade, filha de Wer-

roso, em Guaramirim; ner Kítzberger II de A
- o jovem Paulo Ro- délía Planinscheck Kitz-

berto Vieira; berger.
- a sra.Ingrlô Behling

Richter.

Anual •.•. Cr$ 15,00
Semesire " Cri 8,00
Avulso • • • • Cr$ 0,30
Número alrasado Cri 0,50

PEOAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Fazem anos amanhã

- A sra. Paula Elfrida
B, Korol;
- a sra. Irma, espêsa

do sr. José Finta, em

Gariba!di;
- o sr, Vitório GIo· Dia 14

watzki, em Garibaldi;
- a sra. Tereza, es

posa do sr, André GIo�
watzki, em Garíbaldl;
- o sr. Nelsío Henn,

em Jeraguazinhoj'
.

- a sra, Vva. CecHia Dia 15

E. Mahnke, em Santos - A sra. RenateBleích,
SP;

I
n8I1ta,cidade;. '

, - o sr. Herbert Mar8' - a sra. Anni, esposa
ehall; do sr. Arno Junge, em
- o menino Clayton Joinville. �

o - sr. João Lúcio da
Costa, Industríal e Vice
Prefeito eleito;

- o sr. Henrique Bor
tolini; .

- o sr. Bertoldo Dö
ring, nesta cidade;

Agradecimento I

- O jovem Lauro Mül
ler, nesta cidade;

- o sr. Ricardo Sohío
chet, em Nereu Ramos.

iG Co[nnIDlíll �o lW)IDlS,
Amizade - você é meu amigo?

CL Paulo Morettl

A familia enlutada da sra.

Guisela Czerniewicz Maltar,
ainda consteroada com seu falecimenio, vem
por este meio agradecer ao dr. Waldemiro
Mazurechen, as enfermeiras do Hospital Ja
ragui, ao Pe. Conrado, 80· Pe. Elemar, a to
dOI! os parentes, amigos, vizinhos, aos que
enviar6m flores, coro,IIs, cartões, telegramas
e acompanharam a extinta à sua última mo·

rada.

Estado de Santa Catarioa

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
PORTARIA N.o 20

O Prefeito Municipal de Jarsguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
no U80 de luaB atribuições, R E S O L V E: \

Âpr098r, a .soala de férias anexa a lilta Portaria, dOB funcionários
municipais, para o exercício de 1973.

Pref.itura Municipal de Jaraguá do Sul, 04 de dezembro de 1972
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

ÉPOCANOME CARGO
Tesoureiro 1 Fev. a 2 marÇo
Escriturário 1 8 SO de abril

" 1 a SO de junho
FiBeal Rendas 2 a 31 de julho
Ellcrituririo 2 a 31 de dezembro

2 a 31 de janeiro
" 1· Fav. a 2 março

Fiecal 1 a 30 ds notembro
Inileminador 1 a SO de junho
Zel. Cemitério 2 a 31 de maio
Tratorista 2 a 31 de dezembro

" 2 a 31 de marllO
MotorÍllta 1 a 30 de novembro

,. 2 a 31 de janeiro
" I a 311 de junho
" 1 a 30 de noumbro
" 2 a 31 de dezembro
,. 1 a 30 de abril
"

1 Fav. 2 de março
Por. Zelador 2 a 31 de maio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Praça Edital de Leilão
O Doutor Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de O Doutor Alcides dOB, Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Direito lia Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarinll, na forma da lei, etc. Santa Catarina, na forma da lai, etc .. :

FAZ SABER a todol quaatos êste aditai da
FAZ SABER II todos os que o presente edital leilão, com o pre so de dsz (10) dias, virem ou ds

de praça, com o prazo de vinte (20) dillS virem ou le conhecimento tiverem e interessar possa, que nodele conhecimento tiverem e interessar pOSSIl, que dia 13 de dezembro p, vindouro. às 10,00 horas, emhão de ser erremeradoe por quem mais der e maior frente a porra principal do Edifício do Forum, se-
,
lance oferecer, em frente às portas do Edificio do rá efetuado o leilão do bem penhorado ao axeeuForum. actma do preço da avaliação. reduzidoem20%, tado BRÁZ MANOEL DE ALCÂNTARA, na açãoRa dia II de O�zembro prólimD vindouro, às 15 horas. em bens executiva em que é exequente a firma Móveis Pe
penhorados a ftrme CONSTRUTORA HEWOKRA LIDa. (Massa reira Ltda., 8 abaixo descriminado:
Felída], nas ações execunvss fiscais n." 5794 e 5 789, a) - Uma GELADEIRA ADMIRAL ELDO
em que é exequenre II FAZENDA NACIONAL e RADO inodelo RA 868 220 Volts, serie 109813,Estadual, a seguir descriminados: moror � .• 184195, pot9n�ia de 1/8 H.P., avaliada em

1.0) � Um terreno, não edificado, sito neste Cr$ 600.00 (seiscentos cruaeiros).
Municipio, à rua Francisco Fischer, com a área de A venda em leilão será feita a quem melhor
2.155 m2, fazendo frente na rua Francisco Fischer oferta fizer. Em virtude de que, com fundamento
com 50 m, trevessão dos íundos com 5 linhas, me- no art. 15, e seus parágrafos, da Lei n." 5.474, de
dindo uma 21 rn, outra 25 m e outra 9 m, extremando 18/07/68, que dispõe sobre as duplicatas, foi expe
de um lado com rerres de Renato Kaiser e Vergilio dido o presente edital, que será afixado no local
Picolli, com 77,20 m e de outro lado com terras de de costume e publicado na imprensa local, Dado B

João •.... íest Junior e Julio Píezere com 54 m, devida passado nesta cidade lie Jaraguä do Sul, 80S qua'
mente registrado sob n, 32,697, às fls. 142 do Livro torze dias do mez de novembro do ano de mil no-

.

3-Q, avaliado em Cr$ 15.000,00; vscentos e setenta e dois.
Eu, (a) Imadea MahfUd, escrivão, o subscrevi. '

(a) Alcides des Santos Aguiar, Juiz de Direito

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar. Juiz de
Direito da Comarca da Jareguã do Sul, Estadp de
Santa Oatarma, 'n8 forma da lei, etc .. ,

FAZ SABER a06 que o presente edital de «Nicht Worttl, sonndern Taten werden vonAssim serão os referidos bens arrematados por -citação, com o prazo de trinta (30) dias virem' ou uns verlangt»; «wir muessen unsere schlechten
quem maís der e maior lance oferecer, em segunda praça, dele conhecimento tivArem e interessar possa, que Angewohnheiten aufgeben»� «Wir muessen liebepelo preço da avaliação, reduzido em 20%. podendo duos por parte de ROSINHA BARATTO, brasileira, voll Hilfe leisten»; «Ursache u. Wirkung sind imbens serem examinados por quem interesse tiver no viúva, do lar, residente e domiciliada à Rua Do Geistigen zu suchen»: «Eigeuliebe fuehrt bis Zur10cIII em que se acham situados. E, pare que chegue mingos R. da Nova, nesta cinade foi reuuarida moralischen Idiotie>, dass, und vieles mehr, _ fin
ao conhecimento do publico e inleressados, foi expe uma AÇÃO DE USUCAPIÃO, para adquirir o do' den wir in Psychologie u. in weit groessererdido o presente edital, que será afixado no local de minio ao imóvel a segUir descrito: UMA ÁREA de Aufforderung, in die Lehre jenes Mannes, dercostume, às porias do Fotum e publicado no jornal terras llJ com 336,00 msã , situado a Rua Domingos bisher der groesste Erzieher, der groesste Psyeholocal, na forma da let. Dado e passado nesta cidade Rodrrgues da Nova, nesta cidade, esquina com a loge aller Zeiten war: Christus.de JaragulÍ do Sul, aos oilo dias do mes de Novem, Rua Clemente Baratto, fazendo frente com 12 me,
bro do ano de mil novecentos e setenla e dois. Eu, tros na Rua Domingos R. da Nova, fundos com Wenn allein die nuetzliche Pflanze gedeihen
,Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi. igual mel<ag.m em terras de Alvaro'Pereira; extre' u. der wilde Trieb zurueckgehalten werden soll,

Alcides dos Santos Aguiar. Juiz de Direito mando de um lado com, 28 metros em terras de die Eigensucht, die «Ich Blindheib>, 80 bedarf es

-LiQ'ó :e,ratto e de outro lado oom�igaal m�lragem, zuerst eines- «erfahrenen Gaertners», u. spaeter
na Rua Clemente Baratto. Feita a justific�ção pré- muss der Mensch selb!!t, in dessen Herzen dia
via, foi a mesma julgada procedente, por sentença Tritlbe wurzeln. aufmerken u. sich in strengs
dêste Juizo, e determinada a citação dos con.fron - Zucht nehmen; sonst erwaechRt ihm Unbeil aUIi
tantes certos e interessados incertos. E, para que der Ooppelseitigkeit aller menschlichen Dinge.

de chegue ao conhecimento de todos intere�8ados e (Solches lehren wir, mit anderen Worten, in Psy·
d'e ninguem al�gllB ignorBncia, mandou o MM. Juiz chologie; solches erfahren wir u. «leben» wir als

ex'pedir o presente edital, que serã afixado no In Christ.
gar de costume, às portas do Forum, e publicado
na forma da lei. Dado e passado nesta cirlade de
Jaragu! do Sul, aos cinco dias do mes de outubro
do ano de mil novecentos e setenta e doiB. Eq,
(a) Amaden Mahlud, escrivão, o subscrevi.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

2,) - Um terreno, situado neste Municipio, silo
à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, com a área de
2.167 m2. edillcado com um prédiO de alvenaria, fazendo
frente ne Av. Mal Deodoro da Fonseca, com 22 m,
travessão dos fundos com 5 linhas medindo. uma

21 m, outra com 25 m e outra com 9 m, extremando
de um lado com terras de Leopoldo Grubbe, com 95 m e
de outro lado com terras de Orlando Bernardino di! Silva.
com 25m, 8 m e com Lia Schneider com Q me Vergilio Pi.
colli com 55,80 rn, devidamente registrado no Cartório de
Registro de Imóveis desta Comarca, sob n. 52697,
fis. 142, Livro õ-Q, avaliado em Cr$ 300,000,00.

Edital de Leilão
O Dauior Alcides dos Santos Aguiar, Juiz

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Es!ado
Sanla Catarin!!, na forma da Ibi, elc.

FAZ SABER a Iodos quantos eete edital, com
o prazo de dez (10) dias, "irem ou dele nolícias ti
verem, e interessar possa. que no dia 12 de dezem
bro p. vindouro, às 10 horas, em frente à port�
principal do Edifício do Forum, será efetulldo o
leilão do bem penhorado ao executado F R IT Z
L A R SEN, na ação pxecuti9a que lhe mot>e a fi,.
ina ELETRÔNICA e TV ROSANE, e abaixo des
criminado:

a) - UMA RADIOLA, marca MOTOPLAY,
com lãdio e móvel, marca BROADCAST, côr mal
ron, avaliada em CI $ 280,00, (duzBntos e oilenta
oruzeiros).

A venda em leilão será feita a quem melhor
of·, ta fizer. Em virtude do que, com fundamento
no Rrt 15 e leue parãgrafos, du Lei n.· 5474, de
18/07/68, que dispõe sobre as dnplicatas, f.oi expe
d, 10 o presentR editai, que sei á afixado. no local
de co,tllme e publicadO na imprensa loc8l. Dado tl

palsado nesta cidade de Jaraguá do Sul, a08 nove
dias do mes de nuvembro do ano de mil novwen
tos e setenta e dois

Eu, (a) Amadeu Mahlud, esorivão, o subst'revi.
(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

Industrias Reunidas Jaraguá S.A.
CGCMF D.o 84450 149/001

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convocados os Senhores Acionislas da

iNDUSTRIAS REUNIDAS JARAGUÁ S. A. para
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a
realizar·se no die lIO de dezembro de 1972, às nove

horas, na sede social, à Rua Rudolfo Hufenuessler,
756 a fim de deliberarem sobre (I seguinte, ORDEM
DO DIA:

1.0 - Reratilicação da Assembléia Geral Extra
ordinária de 21 de oUlubro de 1912, quanto ao Au
mento do Capital Social com IIproveitamenlo. de re

servas, de Cr$ 1.200.QOO,OO para Cr$ 2.400000.00 e

consequente alteração dos estatutos.
2.0 - Outro's assunlos de inleresse da Sociedade.
Jdraguá do Sul, 24 de novembro de 1972
Dielrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente

O Doutor Olavo Wesche,nfelder, Juiz de Di
reito da Comarca de Guaramirim, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei etc ...

F A Z S A B E R a todos quantos o presente
edital com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle
conhecimento tiverem oU interessar pOSSR, qlJe
por parte de EDUARDO Vl'EIGSDING, brasileiro,
ca�ado, lavrador, residente e domiciliado no lugar
Ponta (;omprida, Município de Guaramirim nesta
Comarca, através de seu procurador Dr. Helio AI
ves, foi requerida uma. ação pe Usucapião de um

ilDóvel localizado em Ponta Comprida, Município
de Guaramirim, com a área de 40.000 m2. com as

seguinte. confroBtações: Frente, com ant. leito
rio Ponta Comprida c/115 m. Fundos, com Serafim
Devigile com 115 m, de um lado com Valeriana
DevigiIle e requerente com 430 m, e de outro la
do com Gustavo Wt'igsding e V. Devigilli com
302 m. Feita a Justificação Prévia da posse foi
julgada PROCEDENTE por sentença, E Para que
chegue ao conhecimento de todos e não possa no
futuro ser alegada ignorância, mandou expedir o
presentl!1 edi�al, que será afixado.no lugar de cos�

Itume e publIcado [1a forma da leI. Dadu e pliSSil
do nesta Comarca de Guaramirim, no Cartório do
Cível e Anexos, aos vinte e tres de agusto de
mil novecentos e setenta e dois, Eu, (e) Rall faltin
Escrivão, o datilografei e subscrevi.

.

• _

(as) Olavo Weschenfelder, Juiz Je Direito

EDITAL
(Ação de Usucapião

Edital de Citação

C�ristenle�re und Psyc�ologie
EINSTMAL, waeheend eines Unterrichtes,

fragte ein Akademiker: - "Herr Profenor, mei
nen Sie nicht, dass die wíssentsehaltlíehe Psycho
logie die chrístlíche Lehre vollkommen ersetzt und
ueberholt?"

- "Nein," - antwortete ich; - "aber Psy
chologie ist nur das Geruest, der vollkommene Bau
aber, ist die Christenlehre, im Ursprung, Intensí
taet und Auswirkung."

Es waren meine herrlichsten Unterrichte ia
der Oberschule, im Erziehungsinstitut unserer

Hauptstadt. Warum?

Nehmenwir "plychologische", "phílcsophísche"
oder "humane', Themen wie: "Erfahrung", "Baet
sei des Lebens", «Optimismus u. Pessimismus»,
«Glueck u. Freude», «Stolz und Bescheidenheit»,
«Bildung», «Arbeib, «Krankheit», u s. w, u. s, w,
- und wir finden einen Allgemeinnenner fuer al
Ie, aber auch alle Probleme in - der Bibel, bzw.
In die christliche Lehre. Was uns die Wissen
schaft in trockenen, positiven, objetiven Worten
darlegt, bietet uns, mit menscihlicbem Verstaendniss,
Waerme und «Gottvertrauen» ..:... die Lehre Chrls
tU8. Wissenschaft ist - Prosa; Christenlehre ist
Poesie.

Wenn wir heute die Auswirkungen eines
grausamen, unerbitterlichen Materialismus «leben»,
verstehen wir es als Zeichen einer nicht vorhan
denen Christenlehre, als solche. Man hat mit
«Chrístus» u. «Kirche» zu viel Allotria getrieben.
und, nun bietet keine Moral, keine Ethik, keine
Mensehlrchkeít mehr, Halt dem brutalen Auhtrehten
des Materialismus, der alles angreilt, alles zer

stoert, was nicht « auf Fels gebaut ist» ...

PRODÖHL

5a. Delegacia de Serviço Militar
Jaraguó: do Sul - sc

Reservistas dé la. e 2a. Cate�oria do
Exército! Se forem chamados por edital de
convocação geral ou individualmente, cum·

pram essa obrigação para com a Pátria,
apresentando·se entre 09 e 16 de dezembro,
nos locais indicados. .

Jaraguá Veículos.' S.A ..

CGCMF n.o 84436583/001
Edital· de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas a com·

parecerem à Assembléia Geral Extraordinária, no
dia 18 de dezembro de 1972, às 9,00 horas, para
deliberarem sobre a seguinte: OFDEM DO OlA

I,. - Ratific8ção do aumento de C'lpital So
cial de Cr$ 655',000,00 para CrS 1.055.000,00 auto·
rizado pela Assembléia Geral Extraordinaria rea
lizada em 14 de fevereiro de 1972;

2.0 - Alteração parcial dos Estatutos Sociais;
. 3.• - Outros assuntos de intere!lse daSociedade.

Jaragué. do Sul, (SC),28 de novembro de 1972
.

Norberto Schulz, Diretor Presidente
CPF n.O 103911 009

NELCIO BORCK IIELETRECISTA AUTONOMO
Instalações em Geral

�AI, Gelúlio 'argBs, 685 (Janlo 8 Loja' de· lalomóveis Cosia)
Jarbguá do Sul - Santa Catarina

�------------------------------------

Agradecimento
Duna Maria Rosá e filho!!, residente em

Santa Luzia, agradecem todo apôio, e orações
dos amigos to parentes, ofAreeidas na intenção
de seu espô80 e pai, Ezelino Rosé., falecido
no dia 3 de dezembro, no Hospital São José,
Jaraguá do Sul.

Os familiares - 1972

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Baependí
Local: Estádio Max Wilhelm -

•
r '�a-fra

ATENÇio: Senhoras, senhoritas e crianças não pagarão
-

ingresso
Amanhã • x Part Ferrcuícrlc

c O R R E I O O O p O .y O Atividades Legislativas

SÁBADO, 9 DR DEZEMBRO DE 1972

o
-

Deputado Octaeílío neste município, BBsegu
Pedro Ramos, 'fem desen- rando-ae à prestigiosa
volvendo aalutares ati,i- banda os benefícios, van·
dades Da área legialatiea, tagens e prerrogatieas le
onde não tem descutado gois.
os euperiores interesses Finalmente, afinando
de Jaraguá do Sul e da com os sentimentos da

zona de representação. população interiorana, o

A�8im é que, em 30 de plenário da Assembléia
novembro de 1972, o par- Legislatiea, aprosou indi
lamentar [ajaguaense, cação, lob D.· 107/72, di
apresentou projeto de lei, rigida ao Exmo. Sr. Go
denominando a Escola BA- vsrnadór do Estado, so

síca, em fase de constra llcitanda. aa Secretarias

ção na Rua Joinville, da. da Educação e, 'I'ranspor
Escola Básica Professor tes e Obras, a construção
Heleodoro Borges, numa de novo prédio escolar

justa homenagem ao pro- da Esoola Isolada Ribei·
fessor pioneiro em nosso rão Oaealo, na localidade
meio'. de Nersu Ramos, em Ja-
O Deputado Octacílio raguã do Sul.

Pedro Ramos, snoami- As atividades desenvol
nhou ainda projete de vidas, sem dúvida, repre
lei, 80b n." 101/72, em que sentam acendrado amor

solicita
..

0 reconhecimento

I
à tsrra, pugnando pela

de utilidade pública -

a causa em que todos os

Banda Lyra de Aurora, [araguaenses estão em

com séds em Rio Cerro, psnhados.

ANO LIV JARAGT!TÁ DO SUL (SANTACATARINA) N.O Z,713

Sociologia urbana:

Por uma cidade
Augusto Sylvio Prodöhl

As funções vitais da existencla humana servem de alí- sea-se na "escala humana", e por melo do qual poderio
cerce ao Urbanismo. Os problemas dos aglomerados urbanos os governos municipais, com extrema facilidade, evitar a

podem ser classificados em cinco grandes grupos. assim dís- crescente e progressiva concentraçllo de população nas vá-
crlminados: "'rias zonas da cidade em crescimento.

I) - questões de trânsito; O zoneamento protege a saúde e a comodidade dos
2) - de higiene e comodidade; cidadAos e valoriza a propriedade particular, mediante a fi-

S) - .socíeís e"econômlcos; xaçllo de índices de utilizaçllo do solo, ocupação dos quar-
4) - de estétilla urbana, e, teirões, dos bairros, e Iímítação de altura dos edifícios. Além

5) - espirituais e psicológicas. disso, prevê razoavel porcentagem de reserva de espaeoa H-
Cabe ao UrbanIsmo resolver esses problemas em tem- vres, de vegetação, para os cidadãos que irão habitar nós

po oportuno, não protelando medidas que depois se revela- altos prédios de apartamentos.
rio tardias, mas cuidando hoje, o Amanhã. Que é o Urbanís- Como se vê. a ação do urbanismo não se resume em

mo? resolver os problemas do trânsito mecanizado, mas víse
O Urbanismo é o conjunto de princípios cientíHcos, ba- ordenar os logradouros para o uso do público, estabelecer

seados em experíencras e fatos devidamente comprovados "áreas verdes" de união ou separação das zonas no muní

que, aplicados rigorosamente, objelivam criar e aperíeícoar o eípío e urbanizar os conjuntos formados pelas habitações,
meio ambiente onde se possa desenvolver integraJmeate a individuais ou coletivas, e vias públicas. Alguém já aUrmou
vida do homem, tanto do ponto de vísta físico, como do es- que "os edifícios por si próprios não constituem a cidade,
plritual e intelectual. O Urbanismo, para tanto, considera a em seu sentido verdadeiro". É preciso haver "ambiente" pro
criatura humana tal como a natureza a criou, no corpo e no pícío ao desenvolvimento espiritual dos índívíduos e 'à reali
espírtto, para melhor protege Ia contra o progresso deserde - zação dos servícoa sociais necessários aos aglomerados hu
nado, envolvente, prejudicial à sua comodidade, saúde e se- manos. Exatamente nisto é que reside a principal função do

gurança. 'urbanismo (coucíüe no próximo número).
Assim, nenhum técnico, engenheiro ou arquiteto, pode.

r' realizar, a rigor, obra completa, mernõría, se abandonar _ Eu, ELIZALDO LEUTPRECHT, brasileiro, es-
os enaínamentes do Urbanismo. Citaremos, como exemplo. a

fi 5 P O R T E 5 d
missão do arquiteto, o proüsarona] que maior atividade aa" "sa

o, íarmaceutteo, residente EI domiciliado" nesta

senvolve na expansão das etdadéà, Nilo há código de obras
cidade ds Jaraguá do Sul SC, declara para os de

. completos, eficientes, capazes de ditar tudo quanto for neo vidos fins e efeitos que foram extraviades os se-

cessário pars que as cidades cresçam erdenadamente, Por ' guintes documentos:
.

�::�i�:�louI�:t�uft��:r��b!�tf:�o de urbanismo, tem CO-I" Taça dos Municípios Carteira Profissional de Habilitação, Certifi-

NAo se pode dizer que o Urbanismo tenha outro aspec E t
.

d G E J f I
cada de Propriedade n." 228879, do veiculo abaixo:

to que não seja humano, desde que OB seus objetivQS essen-
nquan o a equipe o uven us o ga, o ' Marca: Rural WU!y@; Ano: 1967; Cor: Cinza

eías se ligam à vida humana nos aglomerados urbanos. O C, A. Baependi terá na tarde de amanhã Illais um Pé I U B 7 h 639 Ch
. • 7 8122 09136

homem é o eixo em torno do qual giram as atividades do difícil compromísso pela Taça dos Munícípios en-
ro a; ..,otor no 2t1l ; aeSIS n. - -

- ;

urbanismo, frentando uesta feita ao Perí Ferroviário de Mafra,
placa: JS-U636.

'

A ordenação do espaço; tanto a horizontal como a ver· lider do referido torneio e, uma equipe bem estru. Jaraguá do Sul, 07 de dezembro de 1972

tical, por exemplo, que é de capitallmportancia para o bem.
ELIZALDO LEUTPRECHT

estar dlls popUlações, é um dos objetivos humanos do urba- turada cotada Rara a conquista do titulo.

nismo. Essa ordenação, de que nos falam os compendios de Pelo lado azurra o técnico Zeca enfrenta vá
urbanismo e que os governos se empenham em ignorar, é o rias problemas, pois alguns de seus atletas consi
processo pelo qual se cria o ambiente condizente com a na- derados titulares não poderão, atuar na tarde de
tureza, dignidade e respeito das criaturas humanas. A inob
servância desse proces80 são as consequências inquietank!s amanhã, mas acredita êle que com o que dispõe,
de hoje: poluiçâo, "stress", "trânSito balbúrdia", "perigo-de. poderá armar a equipe e 'fazer frente o Pari uma

escolares", depressão geo·físlca com o aeu corolário de psi· boa apresentação e conquistar uma grandl! vitória,
cóses para o bomem, em garal. / pois é O único resultado que lhe intereflsa para 'a

vez.

Alô bicho ... alô boneclI ... aqui eslamós outra

Não se trata, como muItos ainda pensam"de "fiscalizar"
unicamente os volumes arquItetÔnicos das edificações, nem passiveI conquista do thulo. PIb Id d '" R I' f
cuidar dos desenhos dos espaços geométricos, nem da eber- ,.. _. ,. ,____

e o u 0iue o ",a- oque, aguem con essou

tura de vias destinadas ao trânsito; mas de ordenar, iato I I
que não conhec,a nenhuma Leonele.

sim de distribuir os individuos no espaço urbano de ma- "Correio do Povo" Campanha de Educagãa Essa não colou, quem será elll, heim .•. ?

neira racional, para que haja o máximo bem-estar e fellci- um Jornal
-

Civlca
x-x

dade. Para isso, recorre o urbanismo, o governo municipal
' Relornou ao nosso meio, o Irmão Alcídio Sehmidl,

moderno devidamente assessorado, ao zoneamento, parte In- a Serviço do Povo - I h d

tegrante do planejamento urbano, de carater socIal, pOis ba-
O hasleamenlo da apos cone uir bril anle curso de aperfeiçoamento e

Bandeira e o canlo Ingles, em Parlo Alegre. O querido i.rmão Aleldio,
do Hino Nacional são foi palrono dos contadorandos de 1972. A palola a-

obrigalórios, uma vez plaudiu o retorno do direlor.

por semana, em Iodos x-x

os estabelecimenlos 'SeréÍ menlira ou será verdade, que no segundlil
de qualquer grãu de dia do mes em curso, o j, Cézar E. em cia. da B. S.

ensino, públiCOS ou fizerllm a revisão do 5000 na YNHANHA?

parlicularclJI. x-x

O vllscalno do fuscão azul pavão, eSlá por de

mais, comentam ... que quando ele vem à lona, mui

los gostariam de lomar chá de sumiço. Porque será
Bruno?

x-x

O Argua, está elaborando esludos sobre jardi·
nagem, fllchineiro e arquitetura, com rellição ao seu

novo IGr ... ludo indica, que o casório é em breve.
x-x

"Ele'" lembrou·se novamente dll genIe, após ai·

gum lempo no Paraná; mas consla que a pllrlida se

rá moilo em breve, é falo ou boala, Moa ..•
x-x

Domingo 1', 1'., lá pelas lanlas, o Bela G. e a

Terezinha curtiram aquêle "Love-Story"
A voces, felicidades.

, x-x

'O "Genlil" do Coi. S. Luis, está feliz da vida,

pois -seu merecido lempo de férias eSlá aí. Aproveite
mesmo lImizade.

x-x

Formou-se onlem, no Cine jaraguá, a IUrmll da

pesada da Escola Tecnica do Cal. S. Luis, Aos con

ladorandos de 197�, valos de pleno sucesso.

x-x

Não esquecendo a lurmll que excursionou 6.·

Feira p. p. a Fóz do Iguaçú, aqui VDO umas. O Val'

mar S. (Nego), dormiu no corredor I e depois de umll

tllmancada na cabeça, deu uma de curtir o ombro da

I. lolandll, Alair e Rilll de Cássia compraram um rá·

dia nll fronteira e foram multadas, o Gilberto L, fi
cou meia hora num pOSIO se banhando, e depois en

glllou a Suely ,s, A RosllDa gamou no estrangeiro,
promelendo vollàr .•. A Ilamação foi 101al, música
não fallau, e muitos novos parsinhos surgiram.

x-x

Parll hoje, aqui ficamos, deixllndo um IIb�aço a

todos.

Mini-Notícias
A populllção eSlá desolada com

a ação predlllória contra os coleto
res de lixo instalados na Cidade. Na
da menos que 8 coletorrs, na caIa
da da noite, foram incendiados, des·
fazendo com li I!Ull sanha destruido
ra, o desejo "do, ROlary e de homens
e empresas bem inléneionadds, de
construir uma ridade limpa.

x- x /

EstêÍ faltando um pquco de mo
livação com respeito aos OOVOI! le

lefones li serem inslalados em jara
guá do Sul. Ao que se informa, fal
Iam 150 lelefones, para que lenha·
mos enlre nós o DDD. O povo de
ve conscienliZllr-se da necessidllde
de estarmos _ligados à grande rêde
lelefonica nacional.

x-x

Um dilúvio abaleu-se sobre joio
viIIe, deixando alras de si duas
morles e uma enorme destruição, O
cenlro da cidade e os bairros do Ila
um, GUilnabara, Boa Vista e lririú,
sofreram a ação da natureza de 6a.
feira, sábado e parte de domingo.
Deverá ii municipalidade decrelar
"El!lado de Emergência".

x--x

O Senado da República acaba
de aprovar Q projelo, autorizando o

Prel!idenle Garraslazú Médici a se

lIusentar do paes, em fevereiro de
1973. O presidente brasileiro deverá
Viajar pllra a vizinha República dll
Venezuela.

x-x

O avião da Varig acaba de le
var para Paris os dois mafiosos Ro·

melhor (2)

ExtraviadoCerrífícadc

A curtição da, semana
M,Y,

berlo Bordaulas e Chrislian laverJ,
eslrllngeiros expulsos do Brasil, por
estarem envolVidos no tráfego de
entorpecenles. I

x-x

O Coritiba F C. é o 9· clube
no Campeonato Nacional, com uma

renda _ média por jogo de Cr$.
110.000,00. Dos 26 clubes� estão na

frente do clube paranaenee o Co
rinthian!l, Ssntos, Flamengo, Pai
meiras, Bahia, Fluminense, Botalo.
go e Vasco.

Particular
pode abrir
estradas

, Empresas parliculares
poderão conslruir elllradlls
por conla própria e em

qualquer ponlo do lerriló
rio naçional parti depois
explorá las comercialmen
Ie, mediönIe a cobrança
de pedágio ou o arrendll
meDIo de pos lOS de servi

ço, motéis, hotéis e oulrös

foDIes de renda, segundo
esludos em andamento no

Ministério dos Transpor
les.
A informí!ção foi dada

pelo pró:;1rio minislro Má
rio Andreazza, que lam

bém revelou que ogover·
no federal lIdolará' umll
polilica de incenlivos à
iniciBlivll privad,a, para
que as grandes empresas
possIIm consrruir seua pró
prios terminais ou portos.
Com isso, o Execulivo
poderill concentrar seus

ellforços na conslrução de
novos parlas para carga
em iterai ou na mllnuten

ção dos já existe3les.

x-x

Com comemorações em todo

pais, cerca de 6 milhões de pro
testantes festejam a Semanà da
Biblia. O movimento culminará
com o Dia da Biblia, que se co·

ßJemora no segundo domingo de
dezem'bro

x-x

O Prasidlmte Ramón Ernesto
Cruz

-

foi deposto em Honduras,
através uma revolução militar e o

ex-Presidente Gen. Oswaldo Lopes
Arellano, 'assumiu o poder Cruz e

Arellano pertencem ao Psrtido Na
cional, que governa Honduras há
quase uma década.

x-x '

Autônomo póde ter empregados,
diz o INPS. Portaria n.· 120, de

6.10.72, assinada pelo Secretário da
Previdência Social, determina as

condições de filiação dos empre
gados qUjil trabalham para coutri
buintes autonomos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


