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rI ' São B-ento-Goru_pá__Repercute O Preaépfo
Rademaker, foram epresen- e muito menos ao Prefelto -;e-enca,rregado dos pro- DEPOIS de certa idade,radae aB mesmas relnvln- Álvllro ôpltzuer. Mils a nunciameÕ)(js-e-quet1l'es� 'amaduradc, queira ou
dlcações, contendo as as- verdade é que quem já reve presente aos banque- não queira, o homem é
elneruras, i n c I u s i v e, do eSlá ligado por estelto, tes, em São Bento do Sul, observador forçado do
Prefeito e Presldenle dil tanto .se dá passer por poderá tesremunhar '

os mundo e da sociedade
Câmara de Rio Negrinho. uma ou por outra esrrade, pronnnciamenlos em fa- em que vive. Se o priNão se duvida da lisura O que se tentou dizer, em. vor da SC-21. meiro lhe dá alguma im
protocolar de laI gesto bora não se menclones- Voltemos, pois, a ralifi. pressão de fixidês, da se
que é de cevelhelroe.vco- sem nomes, é que, pes

car ludo quanto díesemoe gunda ele lobriga a in
mo o são os Chefes de

soas completamente des. no editortel do dia 25 de certeza e a instabilidade
Executivos e Legtelattvos vlnculades com as realí- Novembro. Vcl.amos a causadas pela falta com
das comunidades de São dedes locais � regionais, perguntar àqueles que co- pleta de religião ou peBento do Sul e Rio Ne- ne hora de fazerem o seu nhecem a região, qual II Ia luta entre "rellgíõee" ...
grinho, homens da maior "dlscurao" eletrorelro, ape estrede economica? Qual Não querer enxergarintegridade moral que co- 111m pare a trediclonel es. das duas rodovias alcança "o mundo" que nos cer
nosco tem lutado nas Irin treda que não é, si quize- meíor número de munter ca, suas Ignomínías, seus
cheiras. �o dia a dia. Os

rem saber, a SC.Õ6, Ho- pios? Que população se embrutecimentos, a u a s
memonars que partlram mens públicos. perlernen- benificiará mailS repída- guerras, suas fomes, In
da área do Vale do. ltepo- teres, que peseem de vez damente com o estelre- justiças e miséria., é a
cú, ,Iem sido generosos em quando por eetes bse- mente? Por ai afórll po- ceitar "a filosófia" do
quando se treta de bene das, tem feilo esses pro. deríernoa continuar COIII avestruz ...
ficiar um município coir- nunclemenros. Os jornais tnterrogeções. Todas elae A. descrença gel:!ll eemão. A convivência dos da região trouxeram a no plenamente jusllficadas. de a08 preconeeítes dahomens públicos etrevés tícía. E como notícíea de Já lemos sido ecueedos atualidade vacilante eda FIDESC (Fundação jornal VIIi longe, como foi de tramar centra o governo anarquizada. As pessoasInterrnuntclpel pllllll o De

o nolSO, a filii do "seu" Arenislll do Esfado 'parll limpam, varrem,otnamen.senvolvimenlo de SlInla depulado repercule muito conseguir um modus vi. tam suas casas para oCalarinll) lem forjlldo um mais, do que 'o documen· veodi com II oposição de Natal das festiDhas; massenllmenlo de solidllriedll- lO enlteiue 110 homenll- Joinville, ou melhor, a fu· não limpam nem varemde, illlás', anleriormenle já geaao, ondt, por
-

sinal, lurll situação joinvillense, nem ornament!lm suademonslrado quando dll em' linha de prioridade, conlrária 118 governo Co própria ca8a, que liãorealização da Reunião E
apartce sinlomaticamenle, lombo Salles.

, elas m.amas, 8S pessoas.conomica, em Jaraguá do' a SC.21, que é exalamen C:::0mo .

o plpel at.eilll sua mente, sua alma, seuS.ul � das,Reuoi?zs �co- Ie II Campo Ale,gre-Pira- mU1l1I c�lsa, vamo:! deIxar espirito, o caráter ...
nOmlCI8! �rr. J o I n v I,tl e. beirIlba, Quem ea�eve, Rre- �esl.e capllulo parll •. pOS· ,Dinhejro8 a granel pa��esla ulrlma cldlldt, por. senle nas reuniões que !erl�ade contar. O qu_e nos" ra "presl!otes·. Mas neslDal, companheiros de

se tealizarllm em Jaraguá IDleressa, �enhores, e umll nhum centavo para umCidllde dos Principes. fe- do Sul e em Joinilille, de eslrada que., �e 11.�sa diz!r prl"!lente a si mesmo, aoriram o IIss�nlo, le�lllndo ve ler nolado pelas moções que é IraTegareJ. m:af.e-g� � seu semelhante, que é ad�sfazer a !�presaao que apresenladas, on d e os vel em _lermos. de movI ninharia de um centavonrnguem eXIgIu �os villo pensamenlos eslavam lien, me�laçao dll rl_QueSIl que de amor, de justiça, . de
ro�os. ,compllnhelros de do dirigidos. Não ,vamGS aquI se pr?duz em gr�n�e caridade ...JOlDv�lIe. É clar? que on- jogar DI fogueira o nos- �sca.I�. Vejam • pO�lçao A tradição da lealdadede ha fumaça hll fogo. so querido Ornilli Boll- IDveJavel de Jaraguil do

Quem se ueliver nll lei mllon. Ele é complelélmenle Sul:_ 50 lugar na ar.recil- i gn o r a n t e, desaparece.
h

.

I'noce'nle ,no epl'so'dl'O e J'a- daçao do ICM DOS meses Desaparece a intran8i-lura do edilorial, ave,ra ê
'

t d hond� conlllllllr que não há mais lerillmos coragem de �e. agoslo e selembro. Nos g nCla no pon o e '

nenhumll a cus a ç ã o 110 maculllr a sua adminislra ulr.'mos 1) ou 4 �no�, nunca ra, no cumprimento da

Prefeito Omith Bollmlnn ção. OUlro. conludo lem saIu dOI 10 prlmelr�s �o- palavra e do deve.r.. De-, , locados. Os mumcíl2los saparece o estolClpmo
,o====================================e vizinhos esforçam-se para no próprio mal, pois

acompanhar o irmiio mlis que até os demônios, ho
IIforlunado. Trllfegável, je, são vacilantes. Porque
lambém,' em le'tmos de lu, se tornaram demônios
rismo, que a poeira e ,a arrimadiços. ,Em toda a

buulqueira varrerôm des Ie parte, o homem, iDstavel
sólo és mãe gentil-! em opiniões, vacilante
Como eslá não pode em atos e em sentimen

ficar. É preciso se fazer tos, por' caulla das rea

alguma coisa. Não somos ções sociais &obre ele
mUllo 'de ilcredilllr em mesmo, sobre os interfi!s·
mandinga. Conludo, os ses ti as conveniencias
caslelhllnos já' adverliram: de cada um.

"Non creo en bruxas, péro ---------------------::
que las hlly, hay!"
Vamos pela Bão Benlo

_' Corupá. Esla é II pedi'
da.

O nosso confrade "Jor
nal de Sllnla Cetarlne",
d. Blumeneu, na edição
de 19 do corrente, divulga
uma nora com relerêncte
à Estrada SC�1)6, A ma

oiféslação é decorrente do
edtrortel deste semanário,
de 25- de novembro úlrimo,
sob o tírulo "SÃO BEN
TO QUER DONA FRAN·
CISCA". O

'

companheiro
c o r u p ii e n s e "Iornel de
Hansa", encanpou a idéill
li lascou Un:1I brasa cerl'G;
epoíendo a raciocínio en

Ião expendido. Os edito
riais correram mundo, es
Sll II verdade. Daí a nora

esrempada no JSC. Diz II

nota que "tem sido divul
gado, erroneamente na re

gião, pele lmprense das
duas cidades, que o go
verno municipal de São
Benlo do Sul eslaria de
sinleressado na pavimen
lação da SC-M, rodovia
que liga Sáo Benlo do
Sul a Jarllguá do �ul,
pllssando por C. r u p á.

Muda·se de o p i n ião
como se muda de cami
sa, E da i n c e r t e z-a, o

desamparo, a angústía ...
Vivémos um

.

equivoco
humano. Ou' será o Pre
sépio um equivoco para
os víventes de nossos
dias? Acreditando apenas
na consagração humana,
os próprios homens Ta
cilam sobre os aplausos
que deva receber: a8 08
da maioria consumidora
atual, geralmente cética,
flutuante ti deseDraizada
se da posteridade presen
te que o Presépio anun
cia ...

Diante do Presépio vi
vemos a noss& dor moral.
Dor: saudade; saudade é,
com efeito, dor moral .•.
Dor moral ante os que

se desprl:lzam mutuamen
te e des f a z em· 8 e em
amabilidades entre si;
desejam suplantar·se re-.

ciprocamente e' fazem
uns aos outros 88 maio.
res haixezas. AI maiorss
baixezas diente do Pre
lépio ...
Que gente é .I"a &

quem delejamos arradar,
e para que proveitos. e

por meio de qU_1l ações?
Cada époc!l teve a sua

carutertstioa; no fUDdo,
todavia, sempre S8 vi'
que o eBseDcial é o ho
mem, a natureza do ho
mem. O Presépio é mais
do que a natureza huma
na, porque é o próprio
Homeml

Diante do Presépio:
sejamos h_!)mem.

, HOMEMI Pelo menoa
uma vez no ,aDo!
Augusto �ylvio Prodöhl

"Mail IIdianle informa que,
qUllndo o governador Co·
lombo Salles organizavli
o seu Projeto C�la.rjDénse
de Desenvolvimenlo; São
Benlo do Sul apresenlou
110 coordenador do Plllno
Inlegrlldo_, da Microregião
do Norle ClIlllrinense, um

documenlo, onde conslll
no selor de IransporIes, o
pedido de pavimenlação
das SC-21 (Campo II.le
gre· Pirabeiraba) e SC- 116
(São Benlo-Jarllguá do Sul)
e que a enlrega do me

norial ao Vice-Presidenle
da Repúblicil, Almiranle

JORNAISDOS
É considerada .<multo oportunà. a In

tensiva fiscalizaçãO feita pelo Departa
mento AutÔnomo de Saúde Pública, Blu

,

menau, junto a bares e restaurantes. É
prá valer!

Dizendo que «cada eleição é uma lição
que deve ser apre.ndlda e dar frutos., o
senador Acloly Filho; Arena, defendeu na
Câmara a necessidade da .reformulaçAo
da lei orgânica dos partidos e da lei elei·
torai, para situi-la melhor na realidade
nacional•.

Atodos um

Feliz,Natal e

alegre Ano Novo

xxx

Papa Paulo VI lamentou que -o crime
já nlo horrorize, que a crueldade tenha
'sido legalizada e que o genocidio seja'
considerado como possivelsoluçAo radica!».
Em sua menaagem o Papa instou a hu
manidade -a compreender que a paz' é
posslvel. apesar do espeotro apocallptlco
de violência que am,eaça o mundo'•.

xxx
Uma ca�panha positiva em todo o

Pais para os homens de cultura _ o
maior presente: um livro.

xxx
Foi decretado o sequestro preventivo

dos bens dos proprietários da 'firma «Vitor
Ferreira', em. Concelçlo Aparecida, Minas
Gerais, responsavel pela sonegação de
impostos dá ordem de 6 milhõos.

,

.

x x x
Annemarle Renger, 53 anos, foi eiliita

Presidente do Parlamento Alemão. (.Es
pero que a minha elelçlo ajude a mulher
a eliminar o preconceito que ainda pesa
contra a mulher em nossa' sociedade.,
disse ela em seu discurso inaugural).

xxx
O Presidente Regional da Arena, RS,

anunciou a criação do primeiro «instituto
de Formação e Estudc>s Politicos. no Pais:
para uma melhor. cspacltaçAo' funcional
dos próprios pollticos, .pols só poderemos
esperar uma democracia plena quando os

polltlcos estiverem cultural e moralmente
preplÍrados para o exerclclo da politica•.

.

x x iXi
O navio hidrográfico «Canonus» Clon·

clulu o levantamento na área portuária
de São Francisco do SUl para 11 elabOraçAo
da nova Carta Nautlca. Os trabalhos foram
realizados no Canal de IIcesso ao porto e
nas áreas adjacentes.

'

xxx
Os carros nacionais na faixa de sO a

100 HP, modelo 1973, Fuscão, Corcel e

Opala pagarão em 1973 Cr$ 666,00 de Taxa
Rodovliria única. O Doge Dart com 198
HP pagará Cr' 1.260,00.

xxx

Apesar de o Estado de Santa Catarina
ter sido exoluldo .dos corredores de ex

porlação, há uma possibilidade de CODse·

gulr recursos de outra lonte: Japllo.

xxx

Tiveram Início em Curitibanos os tra
balhos da colheita da atual safra de nec
tarlna. Os frutos estão encontrando ótimo
mercado.

xxx

O Fomento Ágropecu'rio da Preleitura
de Blumenau está alertando que é sua

intençlo .aumentar o repovoamento dos
açudes e lagoas existentes no município,
através do peixe-rei de água·doce•.

xx;x:

Quatro mil trabalhadores rurais de
Banta Catarltia tiveram suas aposentado
rias canceladas devido a falhas na docu
mentação. Somam a 40 mil aposentarias
os trabalhadores rurals catarinenses, até
agora;

x x x
,

Sob o ponto de vista climático, o ailo
de 1971 foi um dos piorei já aconteoidos
para a agricultura catarIneDse: a umidade
excessiva, causada pelas chuvas, propiciou
o desenvolvimento de inúmeras doenças
que perseguem as plantas, principalmente
aquelas causadal pelol fungoR e bactérias•.

8u�esul BjU�8 no plano �8
micro-reliDa �I ufmf8C"
o General Paulo We·

ber Vieira da Rosa, Che
fe do Escritório Regio.
nal da SUDESUL. em
SaDta Catarina, fez a

entre,ga ao Prellidente
da FIDESC (Fundação
Intermunicipal de De,
senvolvimento de Santa
Catarina), de um cheque
no valor de Cr$ 58,800,00,
referente ao pagamento
do convenio 24/72, que
corresponde ajuda da
SUDESUL aquela enti·
dade para ocorrer 8S

despezas com o plano
da micro.região Dorte
catarinanae.

Eugênio V. Schmöckei - Vice-Prefeito

U
' Que os ainos do Nalal anunciem para

dos uma feala Crislã, onde II paz e o enlen
mento dos homens seja o objelivo colimesdo
que o Ano de 1973 conlenha em seu bojo a
osperidllde e o bem eslar de Iodos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Música: C O N J U N T O ·0 R I EN T A L 'de B,lumenau
Grande Baile

. Dia 25 (NATAL) • Início: 22,00 horas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c::a_c::ac::::oc::::>c::::>c::alRelistro Civil

M U D A 5 Aurea MülleIl Grubba, Oficial

I
do Registro Civil do I. Dis
trito da (Jomarca de Jaraguá

Frutlfer•• e Orll.melli.,. do Sul, Estado de Santa
Catarina, Braln.

Laranjeiras, Pecegueiros, F8z Saber que comparece

Kakiseiros, Macieiras, Ja- ram no cartório exibindo os

boticabeiras, etc. Roseiras
documentos exigidos pela leí

D hli C éli C·
afim de se habilltarem para

a las, am las, ,0Dl- casar-se

feras, Palmeiras, eto., eto

opera rio, naecido em Gua
ramirim, neste E.tado,
domiciliado e residente
em Ilha da B'igueira, nsa
te distrito, filho de Oon
rado Moreira e de Maria
Freitas.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, nascida em

Guaramirim. oeste Esta'
do, domiciliada e residen
te em Sohroeder, neste

Estado, filha de Adolfo
Walz li de Leani Kanzle
Walz.

Edita� n. 7.984 de 18/12/72

1972: Ano Rodoviário"CORHllO 00 PDUO"
fundação: flrlur Muller - 1919

Reis de Souza

o balanço das etivídades do Govêrno nêste

ano que se encerra é francamente Ievorével a um

Minislérlo, o dos Transportee: 197� foi o Ano Ro.
dovlérlo, Setores entes marginalizados no complexo
Transporles/Pavimentaçiio/Rodovias, .

foram eracedos
de frente e oblertvemenre, desconhecendo problemas
munlcípaís e estaduale: 8 integraçiio territo.rial foi o

grande motivo. .

'

A Amezonla - fabuloso manancial de riquezas
- está sendo cortada pelos Batalhões de Engenharia
e pelos' treroree do DNER. É EI Treneemezonlcs que
vai surgindo, gerando possibilidades enormes de sl

tueções até então inexploradas e mesmo desconhe
cidas. A Perlmetrel Norte, anunciada pelo Presiden
te Médici em recente fala à Nação, proporcionará
ínrerltgeção com regiões aonde o espírtro de bra
stlldede so é mentido porque nossas Fôrças Arma

das lá se encontrem.

A Cuiabá -SanllHém,. que vai unir o Brasil
Centrel à Amazônia e couseqüentemenre ao Nordes
te e Sul, fechando o círcuüo rodoviário nectonel, ca
minha a passos largos. Mato Grosso, Goiás. PillUi,
Maranhão, Pará, Amazonas e terrítörtos, que com

põem quese merade de nosso país - em lermos de

quilomelros - vêm agora o, infcio de uma nova fáse.
A do progresso total, a do Grande Brasil.

Êste o Programa de Integração Nacional (PlN)
com dotaçäo de Cr$ 800.000.000.00, que apesar de
criado em 1970, somente agora, no ano findo, en

centrou sua maior expansão e aplicabilidade ense

jando ainda a existência do PROTERRA, PROVALE
e PROOOESTE.

.

.

O "sraff' presidencial cumpriu sua mlesão em

1972. Na5 pastas civis dois lI"igantes de rrebelho e

dedícaçãp: David Andreazza e Delfim -Netto, sem

desmerecer o Irabalho de seus colegas da Agricul
tura, Industria e Comércio, Saúde e a espinhosa pes
Ia da Justiça.

O setor mllltar, com seu trabalho silencioso e

profícuo, .

cresceu perante 05 olhos da Nação. O
Ex�rcito, garantindo a Iranquilidade do Pais e par·

ticipando direlamenle do esforço rodoviário; agio·
riosa Marinha de Guerra fiadora da incolumidade de
nossas 200 milhas e de nossa imensa faixa marítima

e a FAB, a extraordinária Fôrça Aérea Brasileira,
cujo serviços são motivo de admiração e respeito
de Ioda I familia Brasileira.

es Ie um rápido bolõnço do que indisculivel

menle, foi o Ano Rodoviírio.

·Emprêsa Jorilalistica
"Correio do Povo" Ltda.

·1972 -

Diretor
EUlI'ênlo Vitor Schmöckel

ASSINATURA:

Ele, brasi., solt , medico
veterinario, nascido em

São Gabriel - Rio Gran
de do Sul, domiciliado e

residente em Jaraguä do

Sul, filho do Nercio de
Souza Nunes e de Ger
trudes dê Franco Nunes.
Ela, brasileira, solteira,

estudante, nascida em

Cruz Ah., Rio Grande
do Sul, domioiliada e re

sidente em Cruz Alta -

Rio Grande do Sul, filha
d. Dario Silveirt NeUo e

de Joselina Santos Silvei
ra Netto.

Edital n. 7980 de 13/12/72
Joaquim Tamboei �
Leonilla da Silva

EI!!. brasileiro, viúvo,
contabilista, nascido em

Rodeio, nests Estado, do
miciliado e residente em Copia recebida do car

JoinviIle, niste Estado, torio de Cruz Aha

filho de Antônio Tambo- Rio Grande do Sul.

II
Bi e de Amalia Tambosi. Edison Armando de

S O C I A I S - Ela. brasileira, solteira, Franco Nunes e

========" protesscra, nascida em Olaa Bernardete Silveira
São João Batista, neste l- Netto
Estado, domiciliada e re

sidente em Av. Marechal

Deodoro. nesta cidade, fi
lha de Manoel Marcelino
da Silva e de Minermina

Silva.

Anual Cr$ 15,00
Semestre Cr' 8,00
Avulso Cr$ 0,80
Número atrasado CrI 0,50

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel

- CORUPÃ -

ENDER�ÇO:
Caixa Postal, 19

Rua " n.
o 130 - Fone: 2023

Jaraguã do Sul - S. Catariaa

Aniversários
Fazem anos hoje
- O sr, Alfredo Vesel,

nesta cidade.

Fazem anos amanhá
- o sr. João José ßer

tolt;
- o sr. Fidélis Carlos

Hruschka, vereador nesta

cldede;
- o jovem . Natalino

Alperstaedt, em ltapocuzl
nho;
- II arl. Almerioda Mo

reira da Costa, em S. Fran
cisco do Sul.

Dia 26
- o sr. Norberto da

Veiga Coutinho;
- o sr. Estefeno Finla,

em Gerlbaldt;
- a sre. Edelrrudes Len

ge, em "a�ocuzioho;
Dia 27-

A srs, Emilia, esposa
do sr. José Kasleller;

- o sr, Félix Henn Jr,
em Gerlbaldí;
- a erre. Moria da Cu

nhe Araújo, em Irapocuzl
nho;
- o sr. Osmar Pans

rein,..em Jaraguá 84.

Dia 28

Edital n. 7.981 de 13/12/72
Jundir Jose Scoz e

Maria Helena Nunel

Ele, brasllairo, solteiro,
servente, nascido em Ro
deio, neste Estado, domí
oiliado e residente em

Agua Verde, neste distri

to, filho de Armando Sooz
e da Muia Scoz.
Ela, brasileira, solteira,

induatriaria, nascída em Edjtal n. 7.985 de 18/12/72
JaraguA do Sul, domici- Cópia Recebida do mi

- o sr. Ewaldo Pres- liada e. residente em à cíal de G.uaramirim, nl
- o sr. Joiio Vergflio tini, em Sanla Luzia. ,rua João Pllninscheck, Estado.

Borres, em Corupá; Dia 29
nesta cidade, filha de Rinaldo Schaldach .e

- II sra. Clara da Cu
" Waldemar Nunes e de I ld R d lf

.

O B A m é II· a do Nasol'men'o
so e u o

h G ... - o 5r. smar orges', •

n a, em uaramlrlm, Nunei. Ele, brs8ileiro, soltéiro,
- a sra.. Adele, e5posa

- 08 jovens AIf!edo e do sr. ßrwin Erdmaon. ferreiro, nascido em Uou-

IIsl1, filhol do sr. Guerino Edital n. 7.982 de 14{12/72 pava, neste Estado, domi-

Ponticelli; Jorge Hieodlmayer a ciliado e residente em

- A 8rta. Aurea Gram "Correio do Povo". Iracema Paeold Jaraguá do Sul, filho de

kow, oesla cidade; um Jornal l Ele, brasileiro, solteiro,
·Carlos Schaldach e de

industtial. nascido em Ja-
Berta Schaldllch. - -

-
-

- o jovem Lui z i n h o I a Serviço do Povo •

laguA do Sul, domiciliado
Ela, brasileira, solteira, rn

- - - - � �

;,Nicolioi, em Irapocuzinho do lar nascl'da em Gua .

-----.----------,
e residente na rua Join-·'

-

Dr Reinoldo .....

............. r+J> _ _ _ I
ramirim, neste Estado,·

_upapa

! !
qi Ie, nesta oidade, filho domiciliada e residente � II II i! 2
de Oito Hiendlmayer e

em Guaramirim, neste ADVOGADO

, F
,.

S I L·td ' e de Ana. Blanck Hiendl

! armacla ue y �! Estado, filha de Wilibaldo f
�=

,

.

II. , m�I��' brasileira, solteirs, RudoU • de Berta Billl- Escritório ao lado da Prefeitura

,
'mann Rudolf.

, ! profe8sora� nascida em L JADAGUÁ DO SUL �, Av. Mal Deodoro, 899 , Ma8saranduba, neste Es-
..._. .

'I Jaraguá do �ul -- S. Catarina II tado, domiciliada e resi·
Edital n. 7.986 de 18/12/72 ���

dente em à rua Ney Fran- Udo Wagner e

J • ! co; nesta cidade, filha de Margit Neitzel

I I Henrique Pasold e de Ele, brasilei·ro, solteiro,

t I Paula PaBold. do comércio, nascido em

I D
o lO t ! Edital n. 7.983 de 14/12/72 Guaramirim, neste Esta

! eseJamos aos nossos c len es : do, domiciliado e residen-

, , Copia reoebida do car- te na Rua Padre Pedro

I e amigos um Feliz Natal e 1 torio de Schroeder, nes Franken, nesta cidade,
! ! te Estado. fi.lho de Alfonso Wagner

i
"

Próspero Ano Novo i Braz Moreira e e de Gilda Bruch Wagner.

! !
Ivone Walz Ela, brasil_eira, solteira,

.- - -x Ele, brasileiro, solteiro. comerciAria, nascida �m

JarsguA do Sul,. domici
liada e residente na Rua
Quintino BOQaiuva, nesta
cidade, filha de Guilher"
me Neitzel e de Irmgsrd
Helga Neitzel.

Edital n. 7.987 de 19/12/72
Ademar Braz Winter e

Regina Olska

Ele, brasileiro, solteiro,
operario, na8cido···em Ja· ---------------- _

raguA do Sul, domiciliado
-,

I P E R D I D Oe residente na Rua An· ----------

gelo Rubini, nesta cidade .__

filho de Pedro Winter e Foi perdido no dia 23
de Eleonora Junkes Win· E para que chegue ao co- de setembro do corrente

t
nheotmento de todos mandel d.�r
passar o presente edital que

ano, uma capa e çou
Ela, brasileira, solteira, será publlcado pela Imprensa ro para câmera fotogra·

do lar,. nascida em Jara- e em cartório o.de Berá fica ja p o n e s a (apenas
guá do Sul, domiciliada e afixado durante 15 dia•. Se uma parte)
residente em Garibaldi, algllém souber de algum Im- Gratifica-se a quem

d· t
.

f'lh pedlmento acuse·o para os .
,

.

neste IS rIto, I a de fins ]I'gals. 8 encontrar o referIdO

Júlio Olska e de Sofia AUREA MüLLER GRUBBA objetá favor entregar no

Luy Olska. Oficial Foto Piazera.

Dia 25

2.· andar (01001)

Seja um Futuro Oficial,
Jovem'Brasileirol

Estude' por conla do Governo Federal, ingres·
sando na Escola de Especialislas da Aeronáulica ou

no Curso de Formação dos Sargentos do Exércilo
Brasileiro .. Elas _fariio de você em IIpenlS 24

_ meses,

um Sargenlo da FAB e Técnico de vôo ou Terra ou

Sargento do Exército. FUluros Oficiais da FAB ou

Exércilo.

Não é Preciso Apresenlar Qualquer Diploma
Idade de 15 alé 211 anos incomplelos.

Selicile gratuitam�nte, por carla, as inslruções
nece55árias, de acordo com a Portaria o." 1171 GM/3
do Minislério di! Aeronáulica e Instruções do Minis·

lério do Exército.
.

SONETO. DE NATAL
NATAL, e ainda hã dor pelos caminhos!

Ainda há, nos corações, ódio e vingança!
Pai! Por que o homem não se faz criança

e não perdoa os maus, os pobrezinhos?
Há promessas de Luz. na noite mansa,

e o Bom Jesus, dos celestiais caminhos,
benção! de Amor derrama sobre espinhos,
derrama

.

sobre as trevas a bonança.
Mas ainda há tentações pelos caminhos,

Perdão, Jesus! Perdão aos pobrezinhos!
Perdão por tanto orgulho e tanto mal!

Aos que nos ferem, e ainda ferirão,
por nosso egoismo e nossa imperfeição,
perdão, Jesus ... É noite de Natal!

.

LEONARDO HENKE

No seguinte endereço:
Preparalórip Aviação Militar
Rua Felipe de Oliveira, 21 -

São Paulo -. Capilal
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atenção:
Um recadinho para o menino da "Fazenda"

de Joinville.
,

Gatinha daqui, curtindo aquela gamação por
ele, quem o conhecer, manda o para cá. que Berá
bem recebido. Detalhes, com os Oolunístaa. iF'=====================

x-x

�-�Confirme essa Nivaldo P., é fato ou boato, que II" ,fi � ll1l illl d] Iil,fi 1L n° lf1I Il11- �
,

não fostes no jantar p��;usa
da Iris de Oorupä? b==='L=IU'=1l (ÇJ! llli lU' 'UI �

,Olha gente, um abração a voces todos, um
feliz e abençeado Natal, e tem mail, para voce ter- nosce 1m nouo lions Clu�e . Ci�o�e-Ißdustrl·1I1minar a curtção, teri no dia 25 no Grômio um U U
embalo com 08 "Seven Afrikaan Korps", de São
Paulo.

CL Paulo Moretti
_

A primeira preocupação que vem à mente de quem
pertence ao Líons Clube é de engroseer sempre mals suas
fileiras, mediante o recurtamento de elementos que estejam
dispostos a terçar armas pelos Ideais .Ieoníatícos. E esse re
crutamento se faz pelo aumento de sócios, especialmente no
mês de outubro, ou através da fundação de novos clubes. O
Lions ·Clube de noesa cidade optou pela segunda hipótese'do esforço conjugado dos OCLL Bahia e Moussa surgiu se:
gundo Clube: Cidade - IndustriaL
E uma nova força que se Integra ao Leonlsmo jaraguaense
para o desenmívtmento do I:lervlço Desmteressado. Essa
nova força não é fruto casual ou esporádico de uma hora
de entusiasmo, mas o resultado de uma responsabilidadeassumida por elementos voltados para o verdadeiro sentido
de um compromisso solene: servír desinteressadamente à
comunidade em que atuam.
Vocação leonístlcas assim surgidas, para que floresçam, alem
de ler bem preparadas, devem ser cultivadas conveniente
mente psra que exerçam seu apostolado com perseverança,
com Benso de equllibrlo e aobretudo em consonância com o
Ideal emanados do Leonismo.

E para que isso aconteça se requer cooperaçio hu
mana, o que vale dizer, semente que não pode cair em terra
seca ou erma mal em corações abertol e generosos, dispos
tos a fecundar tal semente com o orvalho da boa vontade
e com o calor do oompanhelrlsmo que centuplicará frutol de
serviço desinteressado.

Devidamente integrado ao Leon1smo, decididamente
dispostos a tralhar, dedicadamente voltador a novo Ideal,
OI novos CCLL, harmonizados em ideias e ideals, congregados em forças e esforços, tudo fario para que a chama do
e.plrito leonlstlco, acela na pira dos seus corações, conser
ve seu calor e iradie SUli luz em prol da concretização da
doutrina de Melvin Jones.
Movidos por tal disposições, nesta oportunidade, ao tempo
em que estendemos aos novos CCLL nossos braços para um
braço leonlatlco, formulamol augúrios de que o nOlso clube
colrmAo crs.ça e se projete no cenário leonlstlco catarinen
Ie, mercê de um trabalho e de programa que haverão de
ser desenvolvidos em prol do serviço desinteressado e em
beneficio de Jaraguá

Finalmente, aos CCLL José Bahia 8 Moussa Nacli,
padrinhos do novo Clube, o nosso aplauso e o DOSSO teste
munho de reconhecimento pelo esforço desenvolvido visando
a dotar Jaraguá de mal. uma força viva que, por certo, ha
verá de pulsar' com o coração Jaraguaense, fazendo correr
pelas suas artérias o langue generoso do progresso.

A curtição da semana
M.Y,

Curtição é fa to.
Vamos a umas verdade!.

x-x
Ern Sio Paulo, há uma gata que virou o co

ração do Rio. Como ele não tinha as ferramentas
suftcientes, nada tirou da mina, e chegando ao ho
tel, pcs--as a chorar.

x-x
Uns e outros adoraram a Marilze D" esses

dias, lá na praia. Será. que a gamação foi pela
menina, ou pelo blqulni? ,

x-x

Curiosos estão querendo saber, qual II transa
da Má.rcia. Segundo eles, o Renato R. ainda é o
inesquecível. Qual é a de vecês?

Paz e amor, Amizade!
x-x

O Celso Klosowski, anda de garras afiadas,
pois está. traneando com muitas gatas compromsri
das. De momento é a Nina. Que galhos, heim M.
Pinceguer?

x-x
O acidente que nao matou.
Disse o Hermes R., que apõs um dia de in

tenso trabalho, deu uma de curtir a caminha.
,

Não aguentou os mosquítos, tocou inseticida
no quarto, e por pouco, não morreu asfixiado.

x-x

Que foi isso Bugre?
Foi a partida do Santos com o Santa Cruz

que te'fez Derder o caminho, quando voltavas da
pipoqueira?

x-x
Verinha . •. é verdada que teu coração estã

batendo por alguém de Oorupä?
x-x

Teve um cara que foi comprar um óculos nu:
ma loja ds São Paulo, e falou assím: Esouta aqui
moça, a gente é de Santa Catarina, e queria com
prar um õculos, mas, sõ pra hoje.

Ela respondeu: Em Santa Catarina não tem Bol?
Ai ele falou: Iiilipa!
O que foi isso Lenzi?

x-x

o Homem e a Natureza
Luiz Goulart

o Homem ergue do chão os edlflclos ímensos que pa
recem ofender li pureza do espaço, Modifica a paisagem,
abrindo estradas e derrubando florestas, abre estradas na
vida espacial ... Sim, tudo o homem modifica e, aparente
mente, tranliforma. Ele só Dio consegue modificar a Nature
za. Ah! IS80 não. Mal ele deixa no abandono suas obras, mal
fica desabitada a casa multo tempo e lá vem novamente a
Natureza, como que despertando de misterioso sono, a en
volver . tudo com seu abraço verde, tocado das pinceladas
multicores das flores que espoucam aSlim como se fôsse um
grito sem voz, a dizer: amigo estou aqui novamente. VeMa
delramente, nada mals filosófico e grandioso do que ver uma
velha rulna de paláCiO ou templo metidos entre a galhariada antiga floresta que Retoma Beu domínio!

Tudo Isso, hoje, me veio ao pensamento quando, abrin
do a janela, deparei com um bando d. palsarlnlios que do
minava todas as traves da antena de uma televllão .. _ FI
quei, entlo, ao vê-los assim pousadol, a pensar: a ciência
descobriu as ondas que levam o som e a Imagem, levando
a voz comercial, a voz de uma prece, a voz de um cantor,
ou a imagem de uma atriz, de alto senhor das finanças, da
partida de futebol ... Bem! Tudo isso que entra em nossos
lares através das antenas e do telhado das casas ... Em tu
do iBso a ciência pensou. Em tudo houve milhares d. cálcu
los matemáticos para melhor aasegurar os p r in cl p los de
transmisslo da vlbraçlo do som e da 'imagem.,. De uma
voiBa, no entanto, eu tenho plena certeza, os inventores do
rádio e, principalmente, da televisAo, nunca pensaram: que
as antenas acomodassem, tio bem, como poleiros de prata
os pezinhos vermelhos desse bando de passarinhos que; ho
je, vi da janela de minha c&la •..

Ah! Senhores Ninguém foge da Natureza... Quando' me
nos se espera ela chega. Chega ao coração da gente como
um grito de Amor, ou como um lamento de tristeza... ou,
às vezes, como folhas e I'Ibres sôbr� as rulnaa de um templo ...Mas o modo mals surpreendente da volta da Natureza ainda
é um bando de pássaros numa antena de televlaão;.,

Luiz Goular� dirige CORRENTE DA PAZ UNIVERSAL.
Movimento crl.tlo espiritualista que une pela força 110 pen
lamento todos OI seres ao Cristo. Baseando-se na Nlo-Vio
"nela e sentindo que a Paz Universal só será conseguida
quandO cada individuo, Isoladamente, pacilicar-se a si mes
mo em seu mundo interior. Se V., que acolha as Idéias su
periores e cristãs, deseja corresponder-se com este trabalho,
basta escrever para a Caixa Postal 1075, Rio/GB - 20.000
- Zc:OII, ou telefonar para 281-8376 e Z4Z-3080;

Durante o ano inteiro a

CELESO esteve junto de voce,
trabalhando para voce.

Agora que o Natal chegou, a
CELESC entrega em sua casa

a luz que ilumina as árvores,
que põe mais sorrissos nos

rostos das crianças, que enche
de mais ternura o coração de
todos nós.

Feliz Natal. Muita paz e

alegria no Ano Novo

CELEse
Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A.

A Bí�lil 8 a Conquista do Espaço
. GorgOnio Barbosa Alves

Um grupo de cíentístas estava tentando
determinar a posição do sol, da lua e planetas
através_ dos séculoa. Isto ocorreu em Marylan, Esta
dos Unidos. Os cálculos teriam de ser feitos em
espaçoa de 100, 200, 300, 500 anos e mats, As me
didas foram tomadas pelo computador através de
séculos para frente e para träs. Tudo ia muito
bem, mal dai a pouco o computador registra um
erro Ravia falta de um dia na história do universo.
Nínguem podia explicar o que teria acontecído..

O Departamento Técnico foi chamado. Exa
minou o aperelho. Tudo indicava que o seu fun
cionamento estava em perfeita ordem, mas o erro
prevalecia. Os cientistas ficaram abismados. Nin
guém podia entender a ausência desse día nos
calculos do computadór.
Um elemento da equipe lembrou que h8'Yia na
Bíblia uma refêrencia a uma parada do sol nOI
dias da conquista da palestina. Examinando o tex
to, encontraram, de fato, a passagem registrada
no livro de Josué 10: 13: "O 801 se deteve no
meio do céu, e não se apressou a por-se, quase
um dia inteiro". '

Mas o computador não registrava a falta
de um dia inteiro, mal de 23 horas e 20 minutos.
Coineçam de novo as ínvestígações. A certa altu
ra alguem ss lembra d. repetir a leitura do texto,
e lá encontra a palavra quase. Estavà explicado.
A parada do sol não foi de um dia inteiro, mas
de quase um dia.

Novamente o homem que conhecia a Biblia
sugeriu a possibilidade de nela encontrar explioa
ção para os 40 minutos que faltavam. Abriu então
a Eoritura e mostrou aos seus. colegas cientistas
o episódio dos dias do rei Ezequias, quando Deus
fez com que a sombra voltasse 10 graue no relé
gio de Acsz. E leu o acontecimento al!sim regis
trado em II Reis 20: 11: "Então o proteta Isaias
clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus
atrás, pelos graus que já tinham declinado no re
lógio de sol de Acaz".

Estava explicada a diferença dOI 40 minu
to•. Deste modo, a Bíblia trouxe reaposta aos ci
entistas. Havia uma diferença de 23 horas li 20
minutos no episódio de Josué e mais 40 minutai
nos ôías de Ezequias, completando-se um dia in
teiro, exatamente conforme o registro do compu
tador.

Assim os dois acontecimentos mencionados
pelaI escriturai, que para muitos tem sido consi
derado como rídíeulos, não só são eonfírmados à
luz dOI eonhecímentos humanos, como ainda ser
yem de subsídio aos homens em seu avanço cíen
tíüco.

Elte livro que é exato em suas afirmàções
históricas e cíentítícas, é também o oompindio
de diretriz para os homens em sua relação com
Deus.

MARISOL S. A.
Indústria do Vestuário

OFERECE VAGAS PARA AS SEGUINTES
FUNÇÕES:

.

1) SUPERVISOR DE VENDAS
Icsquíeítos:

- Experiência, anterior mínima da 2 anes;
- Redação prõpria,
2) FATURISTA

Requisitos:
- Datilografo experiente;
- Quitação Militar..
Entrevistas no departamento pessoal da em

presa, no horãriß comercial.

Certificado Extraviado

NELCIO BORCK
ELETRECJISTA AUTONOMO

Instalações em Geral
Ar Gelúlio 'argas, 685 (Junlo a Lola de Allomóveis Cosia)
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Eu, ELIZALDO LEUTPRECRT, brasileiro, ca
sado, farmaceutico, residente e domiciliado n811ta
cidade de Jaraguá do Sul·SC, decls.ra para os de,
vidos fins e efeitos q.ue foram extraviados os se

guintes documentos:
Carteira Profissional de Habilitação, Certifi

cado de Propriedade n.o 228879, do veiculo abaixo:
Marca: Rural WilIy8; Ano: 1967; Cor: Cinza

Pérola; Motor n.O B 7291639; ChaIsis n.o 7-8122-02136;
Placa: JS-U636, •

Jaraguá do Sul, 07 de dezembro de 1972
ELIZALDO LEUTPRECHT

�----------------------------------------

Dr. Francisco Antonio Piccione
:M::!E:.D1I:CO - C.D..�.,1"Z

(C.P.F.) N.o 004364379

Cirurgia e Clhllca de Adultall e CrianQ8s
-, Par�os - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚ.S DE NAZAR11: - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

COJllitlUPÂ - !;U...N:m:A. CArABINA

--------------------------------------�
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� Representações e Comércio de Máquinas para Escritório, Móveis de Madeira' e �

_I
.

Aço, Arquivos, Cofres, Ficharios, etc. Agente _I
..®5 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 391 - Cx. Postal. 18 - Telefone 2030 @
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,Cumprimentamos e almejamos a iodos nossos

. �
,

o' ®5 _. amigos e- fregueses Boas I-estas e I-elj� @

� - Ano lVovo .
.

�
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" 'J a r a g u á i 1 Oarde Corrêa & Lopes Ltda.1
J' .
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-

;, .

. F a b r i 1 i 1 Fábrica de Conservas de Palmitos I:
)�_

.

� "'. s. A. i 1 "eA IçARA" 1:-

'f fá�rüc«ll' �e IIed�()§ . e co�fêcçije§ ! I Rua��:::��,��" de OliVeiras!: c��:7:�2041 " ",I'
I 'Rua Jorge Ozerníewicz, 590 - Oaixa Postal, 5 i 'ii .1
1

'JARAGUA DO SUL,
' SANTA CATARINA i t , t

i 1 . Cumprimentamos e almejamos a -todos :(.
. ,,",�.e. . i 1 nossos amigos e fregueses Boas 'Festas r

'. "l"':"f _.' .� -

.' . -,,'.- ,r .... ' ....

i· ii�,:::,:��·�1972:t' ...\.. J••••••••••••••••===�=�=t:1973� ._..........������ �
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Jaraguá Fabril S.A. f�, T",,,o... do c......"" "0 Grande do S,' • SO"' C,,,,,,, . r'
)l t li Matri?: Jaraguá do Sul � �anta Catarina· il
'} . � � _

Rua: F�lipe Sehmidt, 256 - Fone 2209 .' i}'
.

� Apresenta a seus distintos emi- i � Depósito: Pôrlo Alegre, Rua Arabulã, 307 - Fo�e�:, 22·26·11 -'22,08·66 ,11'
r gos

-

e . fregueses os melhores i ti '11 '

J votos de um Natal Feliz e um i fi
_ .. -

.

, �-_
'.'J

.

Ano Novo cheio de i �I .. 11-
l.·. . 'Prosperi�ade. ,i H Deseja aos distintoe . � ,

1 i fi amigos- e fregueses Feliz Natàl
. g

��....,_��._..��������� � e Próspero Ano, Novo
0'- "!1

.--------------------�-----------. Ü- : �II-��-----------�--:-·---:-_.�-------�-JI ��c:;:_..:; ••• , ••••• .:.:.:.:.:;.:;
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,II Bernardo Grubba S.A. · Ind. & Com. II r---;..--------:-;..----.:.----:-----j,
II 'Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1207 II i Casa Comercícd]
II · ]araguá do' Sul �anta Catarina II 1 -'- de r: _ t 1

- II 1903 -1973 - 70 Anos de Bons Serviços 111 Waldemar Rau
. 1.

II II
1 i

II II i Estrada Nova Jaraguá do Sul. Santa" Catarina I
U III <$>' ,1
ii - II 1 'l'
II
". , IIr. 4 •

• J ,:

II. Cumprimentamos e .almelamos a todos III Deseja a todos os seus fregueses .e amigos. _ ,I
II .nossos amigos e Iregueses Boas. Festas n t· u� Feliz Nat_al e um .: ..... l-
II .' .' e Feliz Ano Novo _ III, Ano Novo cheio de prosperidade
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i
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.

.
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-
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.JARAGUA' DO SUL -:- SANTA CATARINA

J Fábrica de Persianas com lâminas de dura1umínio, esmaltadas a fogo, que garante a

iestabilidade e durabilidade dai côres.

Fabrica-se persianae com cardaço - Nylon, e com correntinhas de metal niquiladas,

ique tem uma durabilidade ilimitada.

Perstanas de José Emmendoerfer são as melhores do Brasil

, )l Agradecemos a preferencia no decorrer do ano de 1972 e .saudamos , �
) nossos clientes e amigos pela passagem do Natal e desejamos um "

L���_������������::::�=���
F:::==--==--====:::::==:========:::======::-:-"::::============:::::==:::::====--======:::===:::=--===,
II ' II

111111" �.tt) Bebidas Max Wilhelm S.A. :,:,:1,!� Matriz, Jaraguä do Sul-Rua Joínvílle, 594-Fone. 2196
II Filiais: Rio do Sul e Florianópolis IIr· 'U

II

I!
II
�
II
"

I
II
�
II
"
"
I
IIII

e Feliz Ano Novo IIII \!I I

�======-=::c=:;;--====--========::",===�======================;======-==:::::i)

"�"""""_I"'I""""""""""._"""""""""••""""""""""

'I
'�
II
IIII
II
�
II
II
!I
!I

�

I

Agora o maior revendedor

dos Produtos
no Estado de Santa Catarina

E, a maior e mais tradicional fábrica de Refrigerantes do Estado

..

Apresentamos aos nossos distintos'

clientes e amigos Boas Festas

-

Com. e. Repr. de Máq.· Agrícolas Ltda.
�otores Elétricos, Diesel e a Gasolina, Triturador de Forragens, Pulverizador atomisador, Bombas p/Irrigação,

Implementes AgrícEllas em Geral, Assistencia Técnica Meeaníca, Oficina Própria
Moendas de Cana, Pulverizadores manuais e Motoserras marca Stihl

Avenida Getúlio Yargas, 210
CGCMF N. 84 436 17,9/001

Caixa Postal, 0-13 JARAGUÃ DO SUL Santa Catarina. -

.

Endereço Telegráfico: LINDOLFO Inscrição Estadual, 407

MICRO· TRATOR MOTOR DIESEL

Agradecemos a preferencia com que sempre fomos distinguidos, eumprímentamos
cordialmente, desejando Boas Festas de Natal e Feliz Ano Nove.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�oo�oo�oom�oo��oo��OO����OOOOOO�OO����OO!OO�OOOOoooooooo�oooomoooooo�oooo�oo�oo���;
00 00

I I
; �
�' m

m Pintura de Placas - Letreiros e Painéis ti
m 00

� m
00 Oficina Especializada em Consertos de Lataria, Pintura e Fábrica de Acessórios para Automóveis m
00 00
m Rua Jorge Czerniewicz, 397 Caixa Postal, O 17 Te!efone, 2056 00 "

00 89250 JARAGUA' DO SUL _._ SANTA CATARINA 00
00 "00
00 00
00 Os perfeitos serviços que executa, bem recomemdam a A u t o R e n o v a d o r a 00

I I
� Um estabelecimento especializado em consertos e pinturas de veículos em geral, automóveis e caminhões. �

00 00

m " A AUTO RENOVADORA revende com exclusividade para esta praça" a linha completa de tintas (Automotriz e Doméstica) ;
; LUXFORDE tA melbop e mais bapata tinta do Bpasil) m
00 00

I I
00 & 00
00

" �OOOO 00
� 00000000 Dese,-a aos distintos amlgos e �

m 0000000000
- m

00 oo\OOooOOooOOloooo� fregueses Felis: Natal e Próspero 00

I ��oooooooooooo ,m
w 0000001000000 Ano Novo. "I
00 � 00

m" m
oooooooooo�oo��oooo�oooo�oooo��oooooooooooooooooo�oo�oo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0000000000000000'
� ••••••••••••••••c ,••••••••••••••• � •••••••••••••••� •••
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� IE 011-P"o Ir 11-"plIü'�n "]F0 1kl IIll Calçados"GOSCH"" II
"� § te r U LL {(]) r n {(])" 'l.J � ll1l � 2llU' n II n § te HU e r � II M�rca R gislr8�8 . II
li fi ., .

M-. I t
\ li

.

fi o Inaie antigo" h ii • passos a ,ren e II

� Bua Marechal Deodoro, 284 - Telefone 2014 � II ii

�
Jaraguá do Sul Santa Catarina �!! Indústria de Cu lça d o s

� _:::.__.-- 111 Gosch Irmãos S:A.

r \ �
I IIfi.; Apresenta a seus distintos amigos e fregueses os seus ;:!l' e;=---,._ç; , CI

,/

G�
f melhores votos" de um Natal" Feliz e um Ano Novo l Ifl,iI! - II Fábrica e Matriz

f!
cheio de Prosperidades 11 II

.UUUU�"···"'·""·"!"'''''·''·''''''''''·''''·'''''''''·'''''''···'''''·'''''''''',,"'''''''· " ,. Rua Jorge Czerniewicz. 1277 - Caixa Postal, 11 - Telefone 2002 "I!

.........................................._ __ ._ II JARAGUA DO SUL ...:..:- SANTA CATARINA li
1 u·'! II POSTOS DE VENDAS II

I· fá�ricéll_de Artefat@s.Je Metans I i . Avo.ld. :- :'0'0,", '98 Ru. 15 ,:";o:mbffi, "DI II
! F .1 I

I
! II Telefone, 2231" Telefone �2-1683 n

i
" u n .. r a

i I!, JARAGUÁ DO SUL - so BLUMENAU - so III,!
-de-

I" (I

! AlfredO�D. .Janssen Z"� Av. 'Getúli�;'!1!8 197/201 Rua J=o�0:0. 292 II! A, e ni d 8 M a r e c h a 1 De o d o r o d a F o D 18 C II. 10 3' ! "III Telefons, 2886 Ttolefone, 3294 I
, " 'JOINVILLE - sc JOINVILLE - sc
1 JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA! "

.1 ! "�
I Que agradecendo o honroso preferência III Desejamos um Natal ale-
.i 1 II! cumprimento, seus amigos e distintos fregue- ! U gre e telizs, e prosperida-I ses desejando o todos os melhores votos àe I ii II
! um Natal Feliz e venturoso rlno novo " I II. des no Ano Novo " II

, i ,In "
" "I!

........................................................................................................................... '====--==:::::-::....;;::==========:::==::::::::====--=====:::======::P
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����������������������������
i KUSZ & elA. LTDA. I
m '

ARTEFATOS DE COURO I '

I Rua Rio Branco, 865 JARAGUA' DO SUL SANTA CATARINA �
I I

I Agradecemos a pretereticia no decorrer do I� ano de j972 e saudamos nossos clientes e ami- �
I gas pela passagem do Natal � Desejamos Novo ;
� Ano pleno de prosperidade_ ,;(@) - , @ãt@@A®@.i.®®i®@,;@@A®®i.®@A®@A®@A®<iU.®@l®�@A®@i..®@A®�@ß®®i®�Cili.®®J®�@;.®�@.i.®@A®Wi,

-de-
Relojoaria, Joalheria e Ótica

-de-

VIDRACARIA,

,�

Walter Hille
At. Mil. Deodoro, 409 _ Fone, 2082 • Jarlguá do Sul

Walter C. Hertel Alfredo Reech
�v. Getúlío Verges, 9 - Jarilguá do Sul - SC Consertos em geral, retífica de cilindros

assentos e válvulas, solda elétrica, etc.
R. Reinoldo Rau, 85 (Entradl 10 lido da Prefeitura)'
]araguá do Sul 'Santa Catarina

Deseja a seus fregueses
e amigos, Boas Festas e
Venturoso Ano de 1973

Deseja a seus fregueses
e amigos, Boas Festas e

Venturoso Ano de 1973

Cumprimenta os seus fregueses e

amigos externando sinceros vc�los de
Boas Festas e Prospero Ano Novo

� • , , � , ••••••x = � ,. , \

1I �V�}D�O}:1_�,!. �,,�.� �. _,IIIClCiI:3t«M*»It:3i*lIIIIOOII3MQttIi3ti«:@c3CIIC�IIGC83'�*'�IQÇN)��1<3Ii!

fi Jaraguá do Sul - Santa Catarina II
� Câmaras e Acessórios para Foto • Cine �� Filmes dOI mais variados tipos e marcas 11
fi Álbuns para Fotogr-afias ': Projetores Fixos e Cine �li Gravadores de som, Fitas pl Gravador �g - Vendas a prazo -

\ g

I::. Esfuoio Fofogrdfico, ofende lambem a domicílio

e.:�:::,g
em locadidades vizinhas

�
fi II ifi Cumprimenta e almeja a todos es seus Amigos e �
I :�.�.:��:�: �.:�: .. ,����,�� �..��:����.��;�.,.���� , w.w !

�

o

�� �i.._���ààM_�_..

t Norberto Inácio Guilow I.
1 Casa Comercial e Açougue II
i Rio da Luz I - Jaraguá do Sul .

f I
:I [ I Alegria, alegria pessoal

I
I' I É Natal. É Ano Novo.""w'fI••� ..., t
" Façam o ano de 73

, �[cheio de alegrias, todos
,I os dias.
1 Cumprimenta e almeja a todos os I
:I seus fregueses e amigos B O ASI· Qedelor '

[ FESTAS e·FELIZ A�O NOVO (- .

".

���������I����3C._3CltI03UM(.,�._I€�._I€.,llili.�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - Fone, 2026 - JARAGUA' DO SUL - Sta. Catarina

i I

i
i
i
1

I
I

Cumprimentamos os nossos freguêse� e i

amigos externando sinceros votos de f
,

�

Boas Festas e Próspero Ano Novo i
���""-����Ii)oy",""_�����

e<-f·
····"' "'········�·············,,····x., II ••••••

;
•••••

�.�
••••I'•••••• , •••••••,

;; , r-��---<!_���-,
8 Balas e Cafe SASSE ß' 'e

·

1 M· Ltd t

� - o E - ß ) omerCla Iner ,a. �

I ... JOIO';:;� •• EgOc�'x�p�:'�: .� Poo.,"OB I J =::��a��ca��:a= i

� I r l
� Deseja aos seus distintos_I!!

.

'.
í

� clientes e am�Qos, os vot?S I ' Desejamos aos nossos clientes e i
! de Boas �estas e um pros-! amigos os. mel.{)ores votos de um i

I (Hncnllllal Mecá'mncal COllllíillllcJmta[ I . PANIFICA�
I'

-de-

,,1[1' O T T O
Viegand Voigt I-
Rua Reinoldo Rau. 752 Bar - Sorveteria - Café

Jaraguá do Sul
-

Santa Catarina Ay. Mal. Deodoro, 30t _ Jaragaá do Sal _ se

'I __�r. ,I�
. ,�r.

:I Um Feliz Nata! e Venturoso I: Apresenta aos seus distintos amigos e

I
fino Novo são os votos da

I�Oficina Mecâaica Continental I.. Ireguêses seus melhores votos' de

Feliz,Natal e Próspero Ano Novo I
����������������,., \���

Fabricantes e Representantes da Antarctica Paulista

Licores, Biters, Vinho de Laranja, Xaropes, Refrescos" GUàraná,

Laranjada, Soda Limonada" Soda Laranjada, Cboco-Leite.

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r--����""[
l LOJI\ DI\S TINTI\S LTDn. I:
I Tintas e Material p/Pintura em Geral . I
:I Distribuidores exclusivos das Tintas "YPIRANGA" [
:I

Avenida Marechal Deodor��.4��:rg�á do Sul - Santa Catarina
I:

J Desejamos aos nossos clientes e amigos . I
:I

.

. Boas Feslas e·Venluroso An� de 1973
I:�����������������������������!l'iIIIIIIII!!�"",

�=-F-= xx�= O==�xx==T-= xxx

==

O =� I Jóias, Relógios, Óculos, Oristais, Pratarias e Oonsertos, é com IJ .' :x: '�x: .

:".. II
II Lanznaster O seu Relojoeiro

rr==::=====::::::==:::=========::;::::::='''========--==�
II II

ii Casa AllEXAN]))IRIE IBIAA\][IE Il
u �
ii secos-molhados e. açougue II
" I
II

-

A casa que melhor atende em Jaraguá do Sul IIDeseja a "'seus fregueses !I OS mais modernos tecidos da cidade li
• a IIe amigos, Boas Festas e II A Casa Alexandre Haake, deseja a ItI Venturoso Ano de 1973 I � Seus fregueses e amigos !!-----------,-

. II., Boas. Festas- e Feliz Ano Novo . II

I Rel:�:i:�d�!��I:erja A�EimA ,��;lI'
R I' J' T' fé T Md Ih Ú I IA . ! Comércio - Varejo e Atacado ie OgIOS, oias, ror us, aças, e a as, cu os, squeiros

'. Caixa' Postal, 60 ,_ Telegr.: HARRIS _ Fone, 2086
.

(Consertos emGeral) �
" Av. Getulio Vargas, 67 - JARAGUA DO SUL':_ Santa Catarina {

t REPRESENTAM: Curlpel S/A· Mlrillio Tromblni S/A· Celp. S/A· C,pel Uda. i
I' Desejamos aos distintos amigos � fregueses i

� iiiiiiii_"""-....iiiiO;;;;;O- .... -_--_--...
-

iiiiióiii � �::1�i::����:�:�:_�

xx-'
K X
xxx Deseja aos seus distintos

amigos e fregueses um

Feliz Natal e Próspero
Ano Novo

L
i
II

110II

II =x�
F O T�O L O .� S

II KICK EBliÍ li dísposlçäo com uma moderna Loja e Alel'er ,
II S FOlograflco aos aficionados da ARTE e pode lhes oferecer II

'1'1
O melhor serv ço ern Iotograltes de Iodo o Earedo, como

'I," IIainda os melhores, Aparelhos: Gravadore", Projetores.
xx: Flashs, Filmes, Papeis e urne variada l.nhe de ecessônos.

II axx Venha conhecer de perto ('IS melhores planos de paga- IIII S mentes para as suas aquisições. IIII Feçe.noe uma visita sern compromisso e nós lhes IIII ficaremos agradecidos. ,. IIII .'. II'0===============================0

xxx
x X
XII.X

MARISOL S.A.· Indústria do Vestuário

CA Malha de Vanguarda)

Certifique a precisão do seu relógio pelo moderno
Aparelho Eletrônico, VIBROCRAF

Apresenta a seus distintos fregueses e ami- -

gos seus melhores votos de Feliz Natal e

Próspero Ano Novo

Seja este Natal, uma luz sobre seus Passos,
e Novo Ano, um caminho para a felicidad�. I'
Reimer C i a. Ltda.e

Fábrica de Móveis
Coloniais - Holandes - Suisso

Rua Rio Branco, 576 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Desejamos aos nossos amigos e fregueses

___F_e_liz N_8_t_al_ e prosperidades DO ano. d. I973···
..

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



���;d;;&=ci;'�Lkt;.ll Churrascaiiã�A�Vorada II
t: . Revendedor:� Bar ß Cafe
�l

EIII
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 158

S
1�

lCi • •
FONES: -

e i�
- d e -

: �
I �sso·:� Bertoldo Max Doering

li -

Escritório, 2247 - Pôsto �019
,

. 11
�

Peças e Acessórios

.�-l Oficina Mecânica - �.Serviços de Latarias e Pinturas

�i: Retífica de Motores ß:.8
-

Revisões e Balanceamento de Rodas G B

� vsrctn.os NOVOS E USADOS � =================="
� Agradecemos a preferencia no decorrer do II -,
E ano de 1972, e saudamos nossos clietues e João Reiser e' Mário lerbien I
� , amiços pela passagem do Natal e desejamos �
fi:·· um prospero ano äe 1973.

-

1:88 B Estabelecidos à
���t:·····,��·······,��·······'········e······ .. ······!.'�:;·······,··",,···.·'':':'::'::':':;�·':':':·······'1········C\···· ( ..0

Av. Mal. Deodoro, 215

� IM�;riüd;-! Aos nossos clientes, ami-
I ' e�tabeleoldo o.om I � Especializada em motores da linha "Diese" � go� e fornecedores, de
I Fabrica de Vinagre � f ALFA-ROMEO. MERCEDES BENZ � selamos os me!f)ores vo-

I
à rua [oinville � I I ios de um Felis: .Natal e

Jaraguá do S�I - Santa Catarina

I Peças e Acessórios Prosperidades no äecor-
Augura a todos. seus � I Rua Rio 8rao[o 242 _ fone· 2098 _ Jaraguá ao Sul- sc liler do. !vovo Ano

� fregueses e amigos It'· I· --

I Boas Festas e Feliz· I � �
i Ano Novo. � l �
;�*,*��x�_.l �

l Cumprimentamos aos nossos freguêses �

Pau Ia Bäum I e t e amigos desejando um Feliz I
.

� Nota! e prospero �
� .

fino Nova � Rua Mal. Deodoro, 406 - Telefone, 2152

L__. .........................-.--.............���__._...__J Jaraguä do Sul Santa Catarina

Deseja a seus amigos e fre

gueses Feliz Natal e prospe
ridades no ano de 1973

CORREIO DO POVO SABADO - 23-12-72 PAGINA

�16l�""''''(!1�������--..(J����......-.(B��_'_'''��-'
�. n Indústrias Reunidas �araguá 5.A. i
J

.

� .

Rua Rodolfo Hníenuessler, 715/901 ii� JARAGUA' DO SUL - SANTA CATARINA
) Unidos, construindo o progresso de Jaraguá do Sul, Santa'Catarina e do Brasil
J i
J 'i
J Apresentamos aos nossos distintos amigos e tre- i

.

gueses os nossos melf)ores votos de um I-ELlE lViJ.I.1lC
e um Alva lVOVO' cljeio cJ.e prosperidades

���.._._���������������-�������

Barbeiro&

-de-

Fone 2164

Elizaldo .ceuiprec{ji
I

Bar' e Bistecaria

Av. Mal. Deodoro da Fonseca

·r��..
���

..
�.""-��-, Cumprimenta e almeja a todosJARAGUA DO SUL Santa Catarina

OS seus amigos e fregueses.

Deseja a seus fregueses e � H -I'
-

L M trl t
} I arla ., ore I t Boas Festas e Feliz Ano Novo

amigos, Boas Festas e J �
.........--------------------�--------�,

Venturoso Ano de 1973

__ � L.j. Ie F_os • Jrmllillu em Gen! i II AA N G E L O S P E' Z 1 A II
}

, Avenida Mal. Deodoro

Casa Kopmann � APr�senta a seus. f
� distintos fregueses e t Estrada ..Jaraguá EsquerdoAv. Mal. Deodoro da Fonseca

� amigos seus melho- � Jaraguá do Sul Santa Catarina
�r-aguá do Sul - Santa Catarina

}
res votos de Feliz iSaúda a todos com um � Natal e Prospero t Desejá a seus fregueses e

Feliz Natal e venturoso} A.no Novo & amigos, Boas Festas e Ventu-

___

ANO NOVO L�������I6l� ===ro=s=9=A=n=o=d=e=1=97=3========

Serraria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�®f@)®f@)@}!@)®f@)®f@)®y"@)®f@)®!@)@!®@!@®t'®®t'®_-_®!®®f@)�®>!®®f@)@t@�-®f@)�6!®®ti
'I Torrefação de Café

.

�
I F====�========::::::===::::::== MARCA ====-==.' =======::::::====� ;
(® o

•
-, ii �

I ij Preparàdo por

B E R
Simbolo de Qualidade II I� II'processos modernos AU' - Pureza - 11!@l� " •

. I �
(@ II e maxima higie�e '.

Aroma - Sabor ii @j

I L-=======��=�===== de ,===��========J I
.� ALBERTO BAUER S.A. - Ind. e Com. �
� Matriz: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - Fone, 2051 - JARAGUA' DO SUL - se �
(® Rua Silxa, 382 - ITAJAÍ -SC' Ç®

I Filiais:
Rua D. Pedro II - SÃO BENTO DO SUL - SC I

� �=, ,.=.�
..

;��;.��
..

;;�:.���;.;��.�
........ ,

� �
� c. = ,== , ,= ==, ,=='· 0 I
� �

. � Aos nossos clientes, amigos e I
� fornecedores desejamos Feliz Natal I
� e Próspero Ano Novo ;
I �
����������������������������
<?, ••••••2' :t, •••••••O'�,•••••"I.�, J,•......�t. •••• •

• .:,•••••••�i.· .:� , Q !Í:::==:::===:::=::;==::==-...;:::=====::::::::::::=:::-�::;...-;::==-===-::.::::,

I Fábrica de Chapéus de Palha III 5 ri b· \7 I T A. Ifi CIi1l.PÊUS PARA. TODA.S A.S FINALIDADES �: 1111
-

II
.

.

': I'.
.

,

l! Capri Induslrial S.A. �" SOCo Assistêncial ao Lavrador do Vale do Itapocú �f. :l , I{l Fundada em 1954 !J If1 Rua Exp, Joio lapell., 214 • Cx. Poslll �3 - End, Telegr.: "CAPRI" r,'eloDI, 2133 � I
II J A R A G U Á DOS U L S 4 N T A C A T A R I N A � II . ,1f$� r •

�." �.:l I,ilt
_..'_'.'_,,--_._.,--...._'._.'-,-,_"'_,_ J

� � �
II l II Agradece a preferência e cumprimenta

I üeseja aos�ells !lllstiIlW� amigoS'Ún:gUlê- I' seus freguê ,es e amigos 'almejando

=.��r.�.� II B;r��e!:sA�: �:�� e

i
�...c�DilC���E:@:3�� �::="':::"'....===--=:o..==== .::::::====--==-�=====:::=='::1)

!
Deseja Q�S seus

diSii,nIOS fregue.. ses e am�os 0..$ seus votos äe um

FEel;:' lVATAE. e um
.

1 Próspero Ano Nouo
.

i
��������**��������I* ����������

·

50rDete_�!�.·WObF�Ê�l
Fél' W If Matriz: Sehroader. i

IX O
.
FIUal:, ..�rag�é do, Sul iAv. Mal. Deodoro, 507 - Jaraguâ do Sul _ SC .

liven/da Marechal Ptoriaoo Peixoto, 152 - Fone 2242 )'

Deseja Q seus tieçnieses e

arniços l-eli� Natal e próspero
Ano Nouo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"
.

-

"

.A •
l_ � I

II Eugenio Trapp I
� II

II
/ II

II Fábrica de: Pulverizadores pl agricultura �
II Manuais e Motorizados �
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�:. Técriic� .�e Rádio e TV, com atendimento :
l@ � O ã O E i s s_l e í @. a domicilío à =

�' Atenida Marechal Deodoro da Fonseca
-"

JARAGUÁ DO SUL - Santa Catarioa .

_ � Av. Mal. Deodoro, 319 ,- Jaraluá do Sul - seI i
� OlllIDprRmeIDlta e almeja a tocos os I i

I seus fregueses e amigos lIUI Pa s I : C.mprimenta os seus ir.g....s e i
l@
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m I
ti Que todos nós tenhamos um bom Natal e'um próspero Ano NoVO. Sã%s votos de I
00 m

I· SociedadeGráficaAvenida Ltda. I
00, Tipografia - Papelaria - Livraria - Impressos de todo genero �
00 I; �---�-�-------��._--�--------------�-�----. �
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� I Livros Comerciais -;- MATERIAIS ESCOLARES - Papeis de todas as qualidades - 1 �

BH i Completo sortimento de Artigos de Escritório - Baralhos - Albuns pl fotografias e I
- 00

li l demais artigo� do ramo. Objetos pl presentes de aniversário, comunhão e batizado. ! I
ii I Cartões de felicitações de toda espécie. i �.
·00 I Agora também máQlllllRIDlaS die escrever e somar 66Ql)UveUr9 ·1, 00

! .1., i I
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m Matriz: Fon.e 2069, Avenida Getúlio Vargas, 350 e Filial: Fone 2243, Rua Ouintino Bocaiuva, 32 li
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Deseja aos seus clientes e amigos
um Natal Feliz e que o ano de 1973'

chegue cheio de felicid:ades

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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WARUM tuerehtel man sich vor Zugluír? Psy
chologisch. sind viele Menschen wegen verschiedene
"Zugluefte", krank. Was ist ein "Zug?" Ein reinigen
des "Wehen" von "reiner Luft" - nichts, was Scha
den oder eine Erkaelrung oder gilr eine Krankheit
bringen koenme, Ein solcher «Zug» kann mich nur
in dem Grad beeinflussen, als ich selbst es íhrn'erleu
be u. moeglich mache. Wir muessen zwischen wirk
licher Ursache und blasser Veranleesnng unterscheiden:
dar Zug ist keine Ursache und bringt keine solche
mil sich'

Zwei Menschen sind in demselben "Zugwind";
Der eine wird davon wirklich geschaedigt, der andre
íuehlr ihn nicht einmal ers etwas Unangenehmes, eher
als ein Genuss. Der erste ist ein willenloses Oeschoepf
der Umstaende: er fuerchret den "Zug", schaudert vor
ihm u. denkt bestaeddig an die Llebel, die er von ihm
erleiden koennre mit anderen War Ie: Er oeflnet gera
dezu "Tuer u. Tor", dass diese "Llebel" eintreten und
von ihm Besitz ergreifen koennen; u. so bringt der
an sich unscheedltche, ja wohltaetige Zug ihm genau
das, wozu er ihm. selbst erst die' Milcht verlie
hen hat ...

Der andere Mensch er kennt
.
sieh selbst als

Herrscher ueber die eeusseren Llmsteande, ist Herr ;=======================,
ueber sein "Ich", ist Herr indem er dient und welss,
dass er nicht Sklave der Llmstaende oder seiner Ei
gensucht ist. Er kuemmert sich garnicht um' "den
Zug", er bringt sich in Harmonie mil ihm durch
Grundbegriff der Moral in gesunndheitlicher, seelt
scher u geistiger Belangung, macht sich dynamisch
geien .Negetlvuseten - u. so hat er gar keine Unzu
traegl'chkeit, vielmehr einen Genuss davon, dass der

, Wieder mal "Weihnachten", .. Wieder mal "f'ller- Zug "ordentlick mal zieht". Der Zug .rut ihm nicht
tsr u, Glanz"? Wieder mal Unaufrichtigkeit; Llnwehr- blass den aeusseren Dienst, dass er ihm frische Luft
heil, Llngerechngkeu? Weihnacht ohne Innerlichkeit? zufuehrt, sondern er heerret ihn auch ab gegem alle
Froemmigkeit, ôenurrenrelremus, Heuchelei? Gegen kuenftingen aehnlichen Elntluesae. Waere "der Zug"
solchen "welnerllchen" Víerletenz behuete uns die wirklich eine "Ursache", so mueasten die "Wilkun
Wllhrh�iI, die Aufrichtigkeil, uns-e christliche Ges n. .gen" �ei beiden M�nsch�n die gll'iche� sei�: �.ss
nung. denn Weihn.ach! ist eine, Cbrrsrnecht." Die, das DIcht der Fall Ist, zergt, "daIS er kerne" �II kircheNacht Der-Weihe des-Manschen der sich selbst vor Ursache, sondern nur erne Veranlassung tst, und
dem "Chrlstusklnd" weiht, si�h seinem Neechsren so bringt er fuer jeden die Wirkung, die den vorge
weih. in Naechstenllebe im Geist des Friedens, der fundenen ßedtngungen entspricht.
Harmonie wo "der Aer�ste" zum reichsten Mensch

. Armer Zugwtndl arme ZugwindeI. ,. Nichts fuer
sich erhebt. .

. ehret der Egoist mehr als einen gruendlichen "Wind
zug" durch sein krankes "Ich". Deshalb verschlleest x x _ ..:. IC,

er sich "jedem Zug", denn er weiss wie .gelaehrltch I . 1,
der ZugWind ihm sein kann, .. Tdusendmal machen 1 SAVANA HOTE'L 1
die Menschen ihn zum Suendenbock, weDn sie zu 1 1"unwissend" oder zu "parteiisch" oder zu "ich win' 1 Rua Exp. Cabo Harry Hadlich

1dig" sind, um ihrer eigenen Schwaeche und Autori- i e !'
tarismus ins Gesicht zu sehen u' so kriechende Skla- ' ,

ven bleiben - ihrer selbst, stall Herrscher ueber ihrer 1 LANCHONETE, 2ßD1-lEinbildugen, Instinkte u Voruuteile zu sein. I Avenida Marechal Deodoro, '915· : "IBedenken wir schlil'sslich, als Christen, was
das heisst: ein Mensch geschaffen nach GOlles Eben· ! 1
bild; Teilhaber an seinem Leben u, an seiner Kraft, i 1
zum "Herrschen" geboren - "Herrscher" ueber sich i .. 1selbst auf das ich wuerdig bin, "meinem Naechs.en I '

.

i
zu. dienen". - fue�cht�' sich, ziller' u. �chlludert. vor 1 Saúda a todos com um Feliz !
"eInem leIchten Zug', dem "V\'ehen' der rernen'

,
.

'

lebenss�e�dende� "�ufl", in koerperlicher, seelischer 1 N'ataI e Próspe o' Ano' No:uo 1oder gatstlgen HInsIch.. .. '

. 1 r ,y. ,

Ab d'" I' b L h' h It"" !. .

'

'. 'rer 1_ Ie en eule suc en SIC ses ...,uen-, X ...................._ ...............X__ ..................__ ...Xdenboecke", nurnicht "sich selbst"; Aber solch· einen . .

"Sueüdenbock" ("Zugwind" z. B). ist eben elwas --,-------------....---:
Bequemes - und waere es auc'h nur deshalb, weil
wir dadurch in unsern bestaendigen Versuchen zur

Selbsrral'uschung und Selbstbetrug bstaerkt werden
(Ich sende den. Lesern, als Advent·Gruss, einen krôefti
gen, gesundenden "Weihnachts-Zugwind",)

\ PRODÖHL
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II Tecelagem e ConfecçõesEDUARDO II
II· - de -

'

'II

II Eduardo Francisco Mann II
II Rua Rodolfo Hufenuessler, 346' ...:_: Fone: 2�96 ,II

Dr. Francisco Antonio· Picdone II Jaraguá do Sul ,- Sinta Ca'lIrina II
M:�D-':CO - C.:K.'M. �:% II. II

, . (C.P.F.) N.o 004384379 Apresentamos aos nOSSOs, II ·11
',. ,mr�rl!'ill; e' ClilHes de Adultos e Crianças fregueses e amigos seus me- � ..,. II•

Psrtos - DoenQss de SIInhorS8
II. Cumprimenta' os se�s' fregueses e amigos II'HOSPITAL JESÚS DE-NAZARI!: ; flORUPÁ IhoresvotosdeFELIZNATAL Ir externando stncerosvotos de. "Residência: Dr. Nereu Ramol, 419

e próspero ANO NOVO II Boas Festas e Próspero Ano Novo II
_.CO_RUPA

... 8A.:NlrA cA"TAaIN,A, I" II ' II
�========================================tx==�::==========�.;=======�==�======.

Es Werde Weihe.N'acht! Psychologie: .

, VOM ZUGWIND ...Eill, Bekannter traf neulich einen Freund, ergriff
mil dem Anschein groesster Herzlichkeit seine Hand
und sagte: "Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. "Mein
Freund durscheure ihn, antwortete: "Nein. Sie freuen
sich gar nicht mich zu sehen .. ." - Der Bekannte
erwiderte etwes betreten: 'Nun, Sie wissen. in unse
rer Zeit der konventionellen Formen rnuessen wir
manchmel wenigstens so tun, als ob wir solche
empfindungen haeíten."

Mein Freund sah ihm ins Gesicht und sagte:
"Wieder falsch! Wir werden Immer besser damit fah
ren' und unsere' öelberechrung wird groesser sein,
wenn' wir die Wêhrhelr' erkennen und aussprechen,
als wenn wir uns einen falschen Schein g"ben."

Sobald wir in den Menschen lesen koennen wie
in einem Buch, hoeren wir auf von ihnen entaeuscht
zu sein, Wir stellen sie nicht mehr auf einen "hohen"
Sockel ("dás gehoerr sich so!") denn dabei kann es
niemals ohno Entaeuschung- abgehen. Frueher oder
speerer fallen sie herunter, und wir sind öul diese
Weise vielfach ungerecht gegen unsere Freunde. Wenn
wir mil dem Geist der Wahrheit, des Friedens in
Einklang stehen, dann wird ueble Nachrede oder
offenbare schlechte Behandlung, set's von unsern
"Freunden" oder von unsern "f'elnden'i, uus nicht
laenger beunruhigen, Wenn wir uns bewusst sind, in
unserm Leben u. W rken der grossen ewigen Ord
DUng des Rechts, der Wahrheil und der Gerechtigkeit
rreu zu sein, die das ganze Universum durchdringt,
zusammenhaelr und regtert und die ueberell zum
Durchbruch kommt, dann kann nichts Derartiges
uns 'beruehren, und Y{as auch kommen mag, wir bleí-
ben immer ruhig und ungestoert,

•

, Alle' Dinge kommen lU· uns, Wenn wir uns ihnen
oeHnen. In alten Zeilen'· erwarteten die Menschen,
dass Ilie "cngêl" erblick.en, und sie erblickteD sie
auch.• Aber es isl kein Grund vorhllnden, dass "die
Engel" sIch bei ihnen piederliessen, und· bei uns nicht;
de!!n die gross.en Geselze, die die Welt regieren, sind
heute noch dieselben wie dama!!!. Wenn kein "Engel"
zu uns treten und uns dienen, so kommt das blass
dllher, dass wir s_ie nicht efnladen, weil wir die Tuere
Ichliesssen, dur.ch die sie, eintreten koennten.

Wir brauchen mehr GllIube im gewoehnlichen
Lebe_n, Glauben an die 'Kraft, die Gu'les wIrk"� Glau
ben an den unendlichen GoII, und damit auch Glauben
an uns selbst, die wir nach seinem Bild geschaffen
sind.· "Wessen Geist in dir ruht, dem wirst du vollkorn.
menen' Frieden verleihen".

"Go" ist der Geist der unendlichen Liebe. Liebe
ist ni�h. ein War I; Liebe ist eine Tal, eine taegliche
Tllt; eine.Tat die kein Gegengeschenk ,erWllr'et, son
dern die in sich selbst DAS Geschenk is!. Weihe-nacht
Ist die Nacht-der-Weihe der Li�be. Sobald wir unsre
Einheit mil Gorr, mit der Liebe erkennen, werden wir
dergestall mit Liebe erfuellt, dass wir in allem nur
das Gute sehen, (Nur der Egois', der Egozentrist. ist
dieser Liebe ausgeschlossen, hat sich selbst die Tuer
zur Wanrheít, zum Frieden, zur Hllrmonie, ver�chlos
sen. Aber um sie wied�r élufschliessen zu koennen,
bietet ihm die "Weihe-Nacht" den Sêhluess�1. Den
einzigen Schluessel).

'

Und wenn wir· inne werden, dás wir alle mit
di�s",m unendlichen "Weihnachtsg'i!ist" eins sind, dãnn
vgrstllhen wir auch, dass wir ,ölle untereinander eins
sind. Gelangen wir aber zur Erkenntnis dieser Tatsa,
che, dann koennen wir niemand und nichts mehr·
verletzen: wir sehen, dass wir elle Glieder eines gros- '-------------,------'
sen Leibn sind und "wenn ein Glied leidet, 110 leiden
alle Glieder mit".

_---------------------._----------------

Anuncie neste semanário, seu

anúncio causará boa impressão

Malhas Fruet Lt d a.Die Menschen ieiden wi� nie zuvor. Dafuer, die
einzige Medizin: Es nloege wirkliçh 'weihe. nachten".
lcli wuensche Ihnen, meine Leser, keine "frohe
Weihnacht". Ich wuensche Ihnen alle eine "gesundende"
Nacht·der·Weihe, die ich 'Ihnen durch meine ehemali,
gen "Deu!sche S.unde':, seH 20 Jahren jaehrlich ge
wuensch. habe.

Tricotagem, Malharia e Confecções
Av, Mal. Deodoro da Fonsêça, 180 - 1.. andar

JaragulÍ do Sul Santa Ca.arinaPRODÖHL

�----------------------------------------

I

Prcesche.;Frosch und
IN der orientalischen Literatur gibt es eine J;label von

eínem Frosch. Der lebte in einem kleinen Brunnen, den er
noch niemals verlassen hatte. Eines Tages kam ein Froscb.
dessen Heimat das Meer war, zu dem Brunnen und trat
neugierig hinein. "Wer bist du?'Wo'wohnst du?', fragte Ihn
der Frosch aus dem Brunnen. elch bin der und der wohne
Im Meer•. cIm Meer? Was Ist das? Wo Ist. das? .EI Ist eíne
sehr grosse Wasserilaeche, nicht weít von hier.••Wle·gross
Ist denn dein Meer? .0, sehr grosa.s .So grosa als diesel::
kleine Stein hier? .0, viel groesser..> .So gross als dieses
Brett, auf dem wIr sitzen? .0, viel groesser.> «Nun, wie Tiel
groesser denn?» «Dal Meer, In dem Ich wohno, Ist groesser
als dein ganzer Brunnen; man koennte Mllllonen 'solcher
Brunnen dsmlt fuellen.s .Unslnn, Unsinn! Du bist ein Luegner
und Betrueger! Geh fort von meinem Brunnen, geh fort! Ich
will nichts von einem solchen Frosche wissen!.

Ueberall um uns, In der rellgioesen, ·wlsaeDschaftJichQn,
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Welt, sehen wir
Leute, die Infolge Ihter kleinlichen Einstellung so In Hiren
eigenen Einbildungen und Vorurteilen befangen sind, dass
die -OHenbarung» eine «groesseren Wahrheib, wenn sie
kommt, bel· Ihnen keinen Eingang findet. Statt zu !I'ach�en
und sich auszubreiten, verkueDimert u. verkrueppeln síe.
geístíng oder seellsch oder moralisch. Statt selbstaetlg 'an
dem Fodschrltt der WeU mItzuarbeiten, sind sieweiter nichts
als Steine, die ihm Weg liegen, um die Raeder des Fort
schritts aufzuhalten - was ihnen freilich doch nicht, gelingt;
den In Wirklichkeit werden sie zermalmt und bleiben liegen,
wie der Frosch Im kleínen, begrenzten Brunnen níehtjm daa
grosse, weite Meer glauben will;, ,.

_, ,

PRODÖHL

Loja de Calçados Webet
-de-:-

Ana O."Weber-
Av. Mal Deodoro - Jareguá 40 Sul - SC

Deseja aos seus dístíntos
amigos e fregueses um Feliz .

Natal e Próspero Ano� Novo.

Hans Beyer
PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERÁL
.� -.

' , -.

-

Av: Mal Deodoro da Fonseca, 183
-

,

' "

Jaraguá do Sul· SC

Augura a

amigos
todos

.
seüs

.

fregueses 'e

Boas Festas" e Feliz
Ano Novo
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Supermercados Jaraguá Lida. I
� �

li Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 11
m Rua Mal. Floriano Peixoto, 29 - (Ao lado Banco N,acional) m
� eranja pr6pri'_ • COftl entrega a doftl,lcllio �
00 00

;
�

;
� 00
m 00
m

Mais um ano se Finda; 00

I Luta árdua mas Frutifera; II
I Dó Nosso Esfôrço surgiu uma série de 00

00 Benefícios para Milhares de Criaturas; m
m' Honrados por Termos .eontado com Clientes ;
00 Amtgas e bons Fornecedores; 00

IE Um Natal Feliz e um ano Novo Tranqüilo, . li
E É o que desejamos aos nossos Clientes e Amigos, E
!:%n Nestas Festas e Para Todo 1973. !:%n

·Bfi il

; m
I "o) lPiom:iro CreSCell1l�O Jl}2Ur21 lille Servir .Mdllil()r" I
� �
� .

. 00
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] .

. ]Ii. . II

:I KOHLBACH S.A.111 .

Mahnke & Cia. Ltda.. II
1 Indústria de Máquinas "Elétricas 111 Comércio de Ferragens, Louças, Armarinhos, Secos e

1 Geradores - Motores - Moto-Bombas ]1111
Molhados, Produtos Coloniais, Açougue, Fábrica de

Banha e Artigos para Presentes.

]
Rua Presidente Epitâcio Pessoa, 1333

1 '!iil;;1 Avenida Marechal Deodoro, 744 -- Telefone,2113
End. Telegr. "Kohlbach" - Fones, 2011 e 2012

Jaraguá do Sul Santa Catarina
00 Jaraguä do Sill -:- Santa Catarina 00 11

1 · 111
] 1�
'] Cumprimentamos aos nossos ]Ii
1 clientes e amigos desejando um 1
1 -Feliz. Natal e próspero Ano Novo 1
��������ii�������'"

�
I'II
1.1

"
II
!j

Apresentamos aos nossos fregue
ses e. amigos seus melfjores vo

tos de '_FEC.I2 lVATAC. e próspero
AlVO lVODO,

�������� ,����������� ,I,I II
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- CASA SCHMITZ i
! Comércio de Malhas e Tecidos, Louças i
! Ferragens, Armas e Munições i
r Av. Mal. Deodoro, 226 - Fone: 2162 . Jaraguä do sei . se i
! i

J f
. J _ r
} Cumprimenta os seus distintos i
� fregueses e amigos, desejando um t

1 Feiis: Natal e Próspero Ano Nouo. í
� �i ����������������

em geral, especialmente
.: Gaitas e Acordeões
Completo sortimento com 8 a 120 baixos

Bandoneons
Pianos: «Fritz Dobbert»

Grande variedade de modelos
Harmônios «Bohn»

ORGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS
Guitaras e �mplificadores

Instrumentos para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - Violões - Bandolíns e Banjos
Flautas - Glarínetas - Pistons � Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchês

� Métodos - Cordas e Palhetas

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flautas e Clarinetas, tipo eBoehm», Pistons, Tróm

. fioúes e Saxofones.
Para maiores informações, cOr:lsultem a

EXPEDIÇÃO "LYRA" MUSICAL, DE PAULO KOIS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 39

São Bento do Sul - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ZEHNDER I
R Fábrica de Radios e Radiolas HI-FI e ESTEREOFONICAS. �
Im Eletreficador de cercas para pastagens, agora também amplificador HI·FI para gravador em auto m

I sensação do momento, a maior e mais completa discoteca da .cidade, seção de consertos em geral. m
m . Rua Francisco Medeiros,157 Jaraguá do Sul Santa Catarina m
m (Fundos do Posto de Saúde) m
00 00

m Cumprimenta a todos seus amigos e clientes pela honrosa preíerencía, �
00 lhes desejando alegria e paz pelas festas Natalinas e um prenuncio de 00

m um Novo Ano próspero e repleto de felicidades. m
00 . �
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-de -

Bar' Rodoviário
Istwan Soós

Av. Getúlio Vargas, 76 - Jaraguá do Sul

- de-

OUvia Glowatzki Nagel
- de-

Rudolf Schiiffer
Rua Felipe Schmídt, 129 - Jaraguá do Sul - se

Deseja a seus amigos e fre
gueses- Feliz Natal e prospe
ridades no ano de 1973.

Deseja a seus fregueses
e amigos Feliz Natal e

próspero Ano Novo

Cumprimenta e almeja a todos
os seus amigos - e fregueses
Boas Festas e Feliz AnoNovo,

r@)������������������'�������---.o�

! Metalúrgica Er,ioo.MeoegoHi Ltda. I
! Representantes exclusivos dos produtos "PfEIFER" (Alemanha) para o Brasil, Paraguai e Uruguai i
! End. Telegr, "Menegotti" ;; Caixa Postal, 88 - Fone, 2024 e 2027 - Rua Preso Epitácio Pessoa, 2.147 i
f JARAGUA' DO SUL SANTA CATARINA . ir t

J Agradecemos a pretereticia no decorrer do ano í'
t de 1972 e saudamos nossos clientes e amigos i
! pela passagem do Noial e desejamos Novo i
! Ano pleno

-

de prosoeiiaaae-
.

.

. i·
L���p---�����������������__��-����(!J�·

r=====:=�·=====�1
�:.:: 1::.1{

omolor elétrico
)

f�.. Quando a marcha inexorável do tempo assinala o térnlino de mais um ano, o homem de il

f:.1: boa vontade aproveitará a pausa no seU: labor cotidiano para meditar no profundo significado da mensa- �::.lf gern de Jesus. l
fi E dessa meditação haurírä forças para continuar emprestando sua colaboração ao processo :l
fi de engrandecimento do homem, para maior glória de Deus.

. II
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fI Elelromolores Jaraguá S.A. II
fI Solidarizando·se com todas as manifestações de paz e amor, envia a todos os seus clientes, �
fi: colaboradores, amigos e favorecedores, a sua mensagem de fé e esperança, com os votos de que a felicidade

ß:.8 e a alegria se façam presentes em todos os lares neste Natal e que 1973 seja para todos um ano de pros- B

II _

peridade e venturas.
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Apresenta VOTOS de um FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO de 1973
- ,

CORREIO 00 POVO Trânsito é o meís novo! problema de Brasília,
a cidade construída pli ra aguenlar até o ano 2.000.
De ecõrde com a nottele. oe 2.080 taxis já não po-

���������������-.��������������������������� derão pa�r na prlndpal �a da ddad� a �� para
ANO LIV JARAGuA DO SUL (SANTA CATARINA) SABADO, '23 BE DEZEMBRO DE 1972 N.o 2.711i embarque e desembarque de passageiros. Estatfs!lcaa

situem oe rexts em 32,5% cau.adores de acidentes,
-

x-x
.

.
Os municípios paulistas ainda não puzeram fim

à di5puta com. o E5tado por cause de uma parcelll
sobre o ICM. Depois de vencerem no STP, manden.
do o Estado devolver os 3% II qüe lern direito, eles,
IIgora, querem reaver mais 1 % relido pelo Estadc.
Etll paulista, p'ra brigar por uma CIIUSI jusI.. .

.

.

x-"x

Em �ãê Paulo, ainda, pela primeira vez um.
Escola MilHar formou uma equipe de oficiais mu-

Ilheres.
Vinte e uma poltcleís femininas receberam a

estrela de praIa de 2.- tenente,
,

. x-x .

Paulo Konder Bornhausen foi indicado pelo
Mlnlstrc Delfim Nero e pelos prestdentes do Banco
Central e do Brasil e maís 59 banqueiros que ope-
ram em cembío, para presidente da COBEC - Cla.
Brasileira de Entreposrca e Comércio. Perdemos o
corredor de exportação, mas ganhamos:o Preso da
COBEC.

x-x

A Dunlop e a Universidàde de Blrmlngham,
vem desenvolvendo esforços, no aenndo de aperíel
çoar um novo lipo de metertel que dê às estradas,
mesmo molhadas, o afro padrão de ,arra. ESlradas
anliderrapanles e mals bareras.

x-x:;�.
Os bancos locais .visam�ao comérc.io e indús

Iria que não lerão expedíente nos dias 23, 24, 25 e
25 de dezembro de 1972, voltando a funcionar nor

melmente a partir do die 27. t 2. 1972.
x-x

O Orçamento da Associação Cornerclsl e In-
Depois de cursar com Repubíea, Emílío. Garras- duetrlel de Iaregué anda estourando por falia de a ..

brilhantismo o curso de tazú Médici. IUlllização larifária. Desde outubro de 1970 não rea

medicina, formou-se pela '0 novel dr. Edson Maf Iustou a:, meneeltdades. Agorll, à partir do mes pae
Faculdade de Medicina Iezzollí, é casado com sedo, os que pagavam Cr$ 10.00 pagam Cr$ lf),OO
da Universidade do Pa Da, Marcia e é filho do e os que pegavem Cr$ 20,00 pagarão 30,00. Um au
raná, o sr. Edson Malfez· casal Luiz (Juraçy) Maf· mente de 50,%,
zollt, em solenidade rea- fezzolli, tradicional Iamí -:=========:;:-���������_lizada à" 20 hs, do dia lia radicada 00 vizinho ;:"

14 do corrente, no Gíná- munleípío de Oórupä] U .

sío Tarumã, em Curitiba, Ao dr. Edson Maffezzol
tendo como paraninfo o lli e respectivos pais, os

Exmo. Sr. Presidente da cumprimentos desla folha. Negócio de Ocasião.
Vende-se um Bar ii

Quintanda c/sólida e nu

merosa freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma cala de

No dia li ·do oorrente, no Cine Colon, às 20 hs., Com, e Ind. alvenaria ne Balneário
realizou-ee a solenidade" congraQamento de Li'

. Germano Slein S.A. de Barra Velha.
de formatura da 18• tur- cenoiatufa, n!l Sociedade Rua Dr. Joao Colin, 175 Vende·se por motivos
ma de alunoll ds Ellcola GinAstica, la 22,30 h�. JOINVILLE de doença.
Superior de

.

Educação Informações n/redação.
Fhica e Desportos de 65 formandos compu-__����������������..

Join.ilIe. Naquela data, zer.m a Turma Dr. Pau- �
8S solenidades oonltaram lo Rolando Unger, ten' '

, f1':
de Culto Eoumênioo em do Domo patrono Eric '

Ação de Graças, na 80 Tinoco Marque. e como

ciedsde Gináetioa, às 9,30 paraninfo, o dr. Murillo
hs., descerramento do bus- Barreto de Azetedo, di-
to em homenagem a Ar· retor da Elcola, n08SO

thur Schloesser, na So muito conhecido causí
ciadade Ginbtica, àI 10 dico, radicado em nOBSO
hs .. conferimento do Cerol meio. Agradecem08 o an

lificado de Lioenciatura, ,ia de ge.ntil contite.

"CORREIO DO

1973: Nova Taxa Rodoyiária Dr. Edson '. Maffezz.olliúnica
o. carros

.

nacionaisl
O preenchimento é feio

na faixa de 50 a 100 HP, to em três vias, onde
modelo t973, Fuscão, Cor- são lançadas todas a8

eel It Opala. pagarão Intormaeões pertinentes
no ano que vem CrS 666,00 ao veiculo. O om oDetran
de Taxa Rodoviária úni ficará a terceira via. O
ca. O Dodge Dart, com segundo passo é o reco-

198 HP, está situado nou lhimento, feito em qual
tra faixa e pagará Cr$ quer agência do Banco
1.260,00 de taxa. do Brasil ou da rede

bancária autorizada, O
estabelecimento recebe
lior retém a primeira via,
devolvendo a segunda
ao proprietário, depois
de autenticá la. Este do
cumento servirá de com

provant� do pagamento
.da Taxa Rodoviária Üní
ca e como antes, deve ser
guardada com li licença
do veiculo, o eertífíca
do- de propriedade e o

�e seguro obrigatório.

A tabela completa foi
publicada dia 19 deste
mês no Diário Oficial
d. União. Para .a moto
eteletas, há . três faixai
para pagamento: até
125 cc, CrS 72,00; de 125
a 500 ee, Cr$ 216,00; e

acima di.to, Cr$ 432,00.
E8tea' valores ae refe
rem também a motoci
cleta. modelo 1973.

A nova tabela já traz
o aumento - foi altera
do de 2 para 3o� do va·

lor venal do veiculo' o
percentual de cobrança
- que beneficiaria o Pro
grama de Vias Expressas
CProgrelll1).
O DNER explicou co

mo será feita a cobran
ça: Pelas novaI! normas,
o proprietário quando
adquirir um 'veiculo no

vo, ou 'quando tiver de
renovar a Iícenea, deve
rá procurar o Departa
mento de Trânsito, onde
quitará ali multas que
houver, Feito isso, rece
berá no próprio Detran
oa novos formulários e

8S tnstruções de como

preenche·l08, além da
tabela de quanto deve

- Nas localidades em

que não existam agên
cíãs baneárías autoriza
das, os eontrfbuíntes de
vem recolher a Taxa
Rodoviária Única à8 Co
letorias, Exatorías ou ór
gãos arrecadadores esta
duais, municipais ou ter
ritoriais autorizados 8 re

ceber tributoll federais.

"Correio do Povo"

Ia, Turma'de Licenciados da
ESEFD de Joinville

um Jornal

a Serviço do Povo

lIer pago.

! lltá�lla t&tá felnz:
c
já

se fala Rrralnaürno lDlat llill2L
Vereador Bugênio Strebe. Presidente

A Câmara Municipal de Jlraguá do Sul,
110 ensejo das feslas de Nalal e Ano� Novo,
vem de agrildecer o prestigil!mento que lern

rl��bido por parle do povo, de onde é origi
narlO, e bem assim ao Executivo e Judiciá�io,
com os quais lem Irabalhildo em plena harmo
nia, no alendimenlo dos allos interesseI! da
coletividade, IIlmejando um 56010 Nalal II: pros·
peridade no ano de 197õ

D�zembro de 1972

A exclamação lamma mesmo tom. O tripulante
mil, proferida pelo aBtro da Apolo 11 pronunoiou a

nauta Harrison Schmitt expressão para externar
numa conversa com Beu sUa lurpresa s BdmiraQão
colega Eugene Cernan, 8 respeito de um curioso
tirou manchete dos jor· fragmento de rooha que
nais ItslianoB "Fala se enoontrou em Bolo lunar.
italiano na Lua", diz II Também os italianoB
manohete de primeira UBam a ·frase para de
pAgina de um jornal de mostrar aurprella ou .in
Roma e os outros, euf6 I dignação.ricos, o aoo'mpanham, no

.

povo"

Mini-Nolícias

Temos vaga para

Administrador de
EDg�Dho de Arroz
de preferência que
tenha prática no
ramo.

Atenção!

I

Octacfllo P. Ramos - Deputado E.tadusl

Confianle no futuro de Sanla Clllarina e

nll capaCidade realizadora de seu povo, envio
na oporlunidade das feslas de Natal e Ano
NOVQ a minha mensa rem de Pé e de Esperançll
que predominilm nesle fim-de-:ano em todos
os corações, illmejando um Natal Cristão e um

Ano Novo pleno de realizações.

Grandioso Baile de São Silvestre da Soc. Esp. e Hecr. Vieirense
Dia 31 • Início: 22,00 horas • Música: JAZ Z C R UZE I R O de Blumenau
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