
e O e c i sãe" ,

Irmão Superior Geral dos Irmãos Maristas, Basilio Rueda -:-:- "Consciência nova para uma época nova"
Visilou llregue do Sul, xtma prudência em

relll-I
com maior clulela o enor.

.ede. da Provlncil Marisla çio ii fllse hislórica quc mc accrvo nillóricb em re
di SIlO Ia Cltlrina, o Irmão vivemos à manulença he- laçio também à lireja, à
BlSflio Rueda, Superior nesla di Jusliça que o doulrina criali. .

Geral 40s Irmios M.nistas, homem do século XX sue
em sua missão por todos Icala para SUl própria so Educação
os palses do m und o à brevivêncla num mundo - Há I dislingulr ai

pregação de reliroll eapi- tncerro, Inseguro, no ce caracler(sticas próprias dc
riluais e à miaislraçio de mlaho I! tomer hoje em .educeção em cadl época.
cursos de renovação da dle. Sobreludo o Bras11, Uflle, para tanto, mobllt
Vida Relliloaa cm conota o maior pais sulemeneeno zer Iodos OI IIderea eocí
çio à vida social, eeonõ- eslá marchando a olhos ale, ecenömtcoe e rengio·
mica e educacional, o que vletos, para um acelerado sos num coatexro eoníun
expos em entrevtste cole- deeeavolvtmenro econõ lo a liderar o rumo dos
liva, nll 211, lei 'II última, mico, peralelo, nas devl- novos tempos que vive
no Colégio Siio Luis, sede das propcrções, a pefses mos, sem sirr.ilares nà hia
da União Çetertnense de como a Alemanha e o Ja lória humane, no que In
Bduceção, entldede mente pio. O problema é difícil, voeemos, no campo edu- - Nenhuma das

-

dues
oedora dos Colégios Ma- nada fácil, porque envolve cacíonel, a esplrtruelldade gI.andeaorienlaçÕ�ssocillis
nstas de Sanla

calarina'l
a somãnce do hemem eu 'marisla Iírmeda em

10dosl
de noesoe dias, comunis

• • lamericano. No que loca os palses cristios (e mui- mo-capitalismo, nos 5111is-EconomIa SOCIal ao Brasil, pioneiro, lhe to- lo não crlsräoe), do muno faz. Urge decídtrmo-noa
- Deve-se tomar II má- ca conservar e eprímorer do. pelo caminho a lomdr que

.

- Sim, lenhó uma men

I
dicldirá o fUluro do mue

lalem ao esrudente ao d9.
profeasor: lomar ..oneetên
ci. n(lida da Iiluação hls- Conceitos
rörtee que vivemos, ii ci- Assediado por Inú'
bernética, a cíêncle, os meras pergunlai, o Irmão
problemas racíets, as in- Superior Geral dos Marls·
justiças lIociais. a tecnlca la8 II Iodas respondeu
Inexoravel, aa misérias com calma, ponderação e
sociais - ludo a· indicar alto espíruo de compreen
Ö nesetmenro de uma DO são aos II'rllndes proble
va época que nOIl encon- mas mundtele qu.e não aó
Ira desenrelzadoe, deso alinle o Brasil:
rienlados, desanimados. E· - Trago comiro uma
es Ia época- exige sobretu- neva orlentação, de todos
do fé, lucidez e decisão. nós nos conceutermoa

com alma no cenexro do
CODcfliG frente aos sinais e economrce, uma voz SI'

dos tempos; tomemos o rena de fé e pregar em

C�ncllio como uma

din�-ISltUaÇaO de ínqulerudeamica: "marchar com a VI'. .

'

da marchar com II ·CODS- IDdeCISÓes e laBIal frl-
ciincia". quesa!.

Várlaa homenageai, 11m·
pies c pôr isao mesme

catlventes, foram prealldal
emioenle visitanie em co

notação aos Cursol di
Renovação da Vida Reli·
giola que liveram IUlI'ar
aa cidade di Coxias do
Sul pare todoa os Maria
las de SlInlll Calarina •
Rio Grllnda do Sul. A
entrevlsla do Irmao 5ast
lio Rueda vem tendo a
mais ampla repercussio
p,elo alto nível de eleence
humano, social, religiolo
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1 a. Convenção de Vendedores da Jirma Menegotti
Dentro do parque fa'

brH j .. raguaensB destaca·
se uma indústria pela
Pila importância no campo
da inoústria da constru

ção. Queremos-noB refe
rir à firma Metalúrgica
Erwino Menegotti Ltda:,
hoje -em franca expansão,
cobrindo todo o mercado
nacional com 8ua variada
linha de p r o du tos e

adentrando 008 vizinhos
paises 8U I americanos,
onde fica lançado o nome

Icomo produto de qua!l'
dade que é uma daR
caractedslicBs marc·lnie.
do empresariado C3 tari·
nense.

Jaragul1 do Sul podl'
SB o gllihar rle possui ...

um pS.rque fabril diver
sificado, onds s qualidade
do prodllto conqllista os

mais exigeutes mercados
Mas, a firma Mdnpgotti

não SI' preocupa npeoas
em fabrioar produtos de
boa qualidade. O Beu

fundador sr. E r w i n O

Menegoui e'ps seul u tuais
g e r e n I e 8 srs. S_lgolf
Scbünke e Wüldemar
Roch. estão dando uma

dimeneão nOVa à empresa.
dando lhe uma· feição
Btual, com um corpo de
vend'9dor811 altamente es

pecializados, capazes de
atender ao mahl· FOflsti-

Padre Aurelio.
Mio compadre Ales

sio volta comigo da
-missa para a nossa Ti
Ia. Me conla. as novi
da'des dö CorreIo 'do
Povo do Schmoeckel.

Me faJo duma lonll
na sonora pilra o Cen·
lenário. Que dá agul,
musica e Juz com lan
las cores. Eu disse: Ma,
AJessio eu sou conlra
rio QUGlnlö dinheiro se
bola fora cosi.
llt:.Enlão· escreve:ao Pa
dre Aurelio.
Ma, va Ia li, che son

ben slupido.

Ma vira e mexe, a

juda daqui, ajuda dali,
enfali capiló que escre
vo para dizer que soo

conlrario, brula beslia.
Perche um lusso co

si, mamma mia.
Jararuá precisa de

eSlradas bOils. Asfalta·
de. Fonlana para dar
luz, agua, musica para
os vagabundosde noite?
As nossas filhas que·

não vão sair mllis da
praça? É giuSIO, uma
roba cosi? Padre Aure
Iio lSon conlrario, me

desculpe,
Beppi do Jaraguá

'"
O clichê estampa um Instante das reuniões realizadas nos dias 8 e 9 do corrente,
rias dependências do Parque Agro-Pecuário Mlolltro Joio Cleophas, nestli cidade.

No Cenlenário, quan
do o Prefeilo Strebe
inaugurar a fon Ie, eil
tocando o Hino de Ja
rdguii, na pre�ença do
Governador, do pessoal
do Governo, do Bispo,
do principe Dom Pedro,
da familia Jourdan, de
genie de forll, milhares
deles, que alegrill, que
entusiasmos, que elogios
serao 'feitos enrao!

-

Gasta-se dinheiro,
sim! Muilo mesmo. Mas
é coisll que lica t
Que acha, Beppi? O

que é melhor? Planlllr
um pé de bananeira, no
Cenlenário, ali na freole ..

da Prefeilura, Oll inSl8-
lar uml fonle sonora
luminosa, u m li lern·
brança para sempre?
Eu prefiro afonie

luminosa. Escreva mais
Beppi.
Espero que pos i a

responder-lhe sempre
com igual alenção. Sa·
lute, vecchio!
Do conlerran·eo jara

gUllense (rei Au re I i o
:Slulzer.

Ci'pO mio Beppi.

. Pena que não escre
veu o nome da Tita.
Nem seu sobr�nome.
Quem sebe se não foi
meu colera na escola
do professor Hel!odo.
Magari, Beppi. Havia
uns ilalianinhos legais,
umll porção dele., bem
me lembro. O sr. fala
no dinheiro pOSIO forll.
Não! Não é posto (oral
Um·a vez que as auto
ridade ajam com crilerio
e caulela coniralilndo
os serviços com uma

(irmll idonea. Ai val!
Fugindo dos_vigari5lall
Neslas condições,Beppi,
é como se fosse dinheiro
que eslá pendurado numa
arvore viva e· bonita,
dando�bons (rules: fru,
los de continua alegrill
para o !TOvo, de bOIl
lama parI! Jarall'ná.

cada cliente. oom isso I p ·.nhadas com R maior
não s6 mdhor8ndo_ o seu a�sirluirlade por todos OB

orçamento, como promo.- I presentes.
vsndo a verd8d�ir a inte' rgrsção do cliente e a

industria.

colocado em vendas, muito
aplaudido.
A Firma MenegoUi

projela·se no ce nArio
No dia 9 do corrente, nacional pdd excelência

rPMlizou·se j B n t B r de de seus p.'odutos, muito
enoerramsnto nas dApen· elogiados pelos seus mi
rlências do O. A. Baeppndi. Ihares de clientes e que,
às 20 horap, onde se deu por isso tramforma se na
f a r I a di�tribujQão de

I Amp,'8sa que mais cresce
brindes, sendo entrfgue, pres�ntemente DO parque
na oportunidade, um troo fabril de Jaraguâ do Sill.
féu ao rt'presentante dai Parabens e bol a p'ra
cidade de Recife, o 1.°. frente!

A h. Conveol)ão Na
cioo·al ds_ Venrledores da
MenpgoUi, transformou
se em absoluto sucesso,
onde pontilhavam aula_
pr6ticas da difloil art�
de sabar vender, Bcom·

INCREMENTANDO O TURISMO
D O ui i n go passado o timborim, (J réco-réco e Florianópolis, Porto Ale

Itestaurante Sinuelo, à o pandeiro, para dar o gre. Vacarias, Lages, Cu·
margem 'da BR-lOl, es toque muito c a r i o c a. ritiba, Foz do Iguaçu 6
teve especialmente mo Acercamo-nos de Anto- a volta ao bairro do
vimentallo, com apre nio Pereira, o "baixinho" Meier, onde tem a sua
lença de dois onibus da do grupo, e ele foi infor 8Me. Gente iimples ir
Viação Normandi, condu· mando que constituiram mànados num mesmo
zindo p8sllageiroB do Rio um grupo excursionista ideal: viajar pelo Brasil
de Janeiro. Gente de di· "para mostrar aos brasi. afóra, para "mostrar a08
versas condições 80ciai8, leiros o que o Brasil brasileiros o que oBra
"OB que trabalham para tem". Diversas viagens sil tem". Fazer. turismo
viver", no diz�r de um já foram realizadas, des- jil não é mais privilégio
entrevistado - sr. Anto cobrindo novas pai�ageDI! dali clissss abastadas.
nio Psreira, ali compare- nesta grande Pátria bra- Hoje SII pode viajar tran·
ciam para uma refeição, sileira. Vinham em ter. quilamente em confortá·
depois de terem deixado mOB de. turismo já que veis onibus, pernoitar em
Curitipa. Máquinas foto- as listradas convidam pa muitoA locais de 8eguran
gráfica. registravam Oll ra as viagens. Procediam ça e esqueoer - como
lIlovimentos do gr u p õ da Guanabara de passa- esqueceram os cariocas.
Com a paisagem, não lal- gem por Curitiba, Join por quinze dias, 08 du
tando mesmo o inseparavel ville, Itajaf. Blumenau, ros diail do batente, para

se embriagar da paisa·
gem Bulina com suas mil
e uma nuances.
Pena mllSIDO é que no

roteiro des8es turistas
não conilte uma outra ro�

ta, talvez mais bonita e

encantadora que. as retas
9a BR-I01. t a pasilagem
para o sul, aproveitando
a passagem de Joinville
- JaraQ'uá do Sul -
B{umenliu, com o seu

casario diferente, sua

g8nte com sotaque II a

Serra de Jaraguá a fixar =========,=========================��

na rotina do viajante um

periodo de férias que ja

I
para o turismo por

estaslaqUi,
para cobrar a con

mais esquecerá, A falta baudas. Quem sabe, da ta do que hoje afir.ma
de estradas asfaltada8 qui· doi. anos, possam mos. OtimRs férias, sr.
ainda formam o entrave eSS8S turistas passar por Antonio Pereiral

O 5r. _falou em vaga
bundos. Em Jaraguii
não lern vagabundos,
Beppi!

Já pensou,. caro mio?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Augusto Sylvio Prodöhl
Revoga deoreto n.· 225 As tranalormações sociais deoorrem d,

Eugênio Strebe,' Prefeito Municipal de Jarlt.- causas superiores ao arbítr!o humano; nem sem.
guá do Sul, Estado àe Sant� Catarina, no UIO de pre está em nossas mãos provocá-Ias ou eliminä-las,
suas atribuições, D E C R E T A: Os homens da Estado não criam as situações poU.

Art. 1.. - Fica revogado o decreto n.O 225 de tíeas, que lhes incumbe solucionar: elas nascem da
1.0 de outubro de 1971, que declarou de utilidade própria vida, são cristalizações de necessidade d,
pública uma !irea de terra contendo 3,600 m2, 10- uma época, de uma cultura e de um grau de civiliza.
calizada ao lado do Grupo Bscolar Albano Kanzler, ção, Nem por isso, contudo, deixa a vontade hum•.
desta cidade, de propriedade da Sra..Erondina Ha na de tomar parte n08 acontecimentos - de inter.
gerdon. pretar, de orientar. de eseulhee as soluções. mail

Art. 2 o
- E8�e d!lcreto entrará em. vig?r_na oportunas e, mais justas. Nesta última missão ,

data de sua publícação, revogadas ali dísposlções que se revelam as personalidades dos grandes esta-

II - s O O I A I s II
em contrá�io. . . .

distas, daqueles que incarnam !IS aspirações de uma
- Palãcio da .Prefeltura MUDlclpal de Jaraguá. época, que imprimem rumo fecundo e útil à vida

'========= =========º do 'Sul"aoll 19 días do mês de março de 1973. das nações.
Aniversários Dia 27 . Bugênío Strebe, ,Pref�ito Muni�.ip,al - A entrevista coletiva concedida pelo Superior

. Nelit� dlre.torJa _do Expsdlente, Educaçao e Geraldos Irmãos Maristas no Colégio São Luls, Irmão
Fazem anos �oje - O ar. José Antonio Assísteucía .Soclal, fOI publicado o presente deere- Basilio Rueda, síntetlse, aem exageros, o estadista

to, aos 19 días do mês de març� de 1973
.

da politica universal da educação. O espetáculo da
Wademlro Bartel. Diretor história universal nos patenteia, a cada paasa, Inter.

raçao constante entre as forças sociais que mudam
a Iíaíonomía dos povos e a personalídsde dos chefes,
dos líderes, intérpretes que. a cada, instante, se põem
à frente'dos movimentos coletivos, Estes nunca se

operam sem aqueles. Onde ha uma aspiração hu
mana procurando revelar se, há sempre um ou mals
individuos que estas OI! aquelas circunstâncias con
vertem em símbolos dessa aspiração.

'I'aisa reflexões n08 voltam à mente, com a

observação da vida politica brasileira destes últi
mos anos em conotação com Oi! acontecimentos
universais, Elas n08 permitem medir o valer das
trausforrnações que "e vão 'pperando diante dos
nosaos olhos e, a té certo. ponto, prenunciar alguma
coisa com respeito aos anos que hão de vir ante
os pórticos de uma Nova 1!:ra pura todo o mundo,
No mundo social, como no mundo físico, a nature
za não faz saltos, Nenhum. de nós pode concreti
zar, materializar o que seremos ou o que taremoe
amanhã Mas podemos, Incontestavelmente, como

declarou o Irmãó superior Marista, aprender desde
logo o sentido geral dos graudes rumos, a direção
dI! conjunto dos grandes movimentos que se esbo
çam em nossos dias e que já contêm os germes
de evoluções futuras. Nem comunismo, nem capita·
Iismo. (Este jornal publica em outro local reporta·
gern espe!lial a respeito da entrevista.)

Nesse conjunto de idéias, a entrevista do Irmão
Superior dos Maristas vale manchetes na imprensu
nacional; representá um eeforço de definição e de
orientsção dos ideais brasileiros' de paz, de ordem,
de tolerancia, de concórdia, de equidade, de respeito
ao trabalho, de respeito ao homem, de sinceridade
política e de justiça social que melhor não poderia defi
nHa do que êle, Marista. Edôrço de definição e de
orientação, não apenas no plano da vida intern.
do pais das nações como também no cenário dos

acontecimentosque têm, como cadinho a fomanta-Ios
a "ducllção de todos os povos.

Atravessamoll a derradeira fase de crise gene
ralizada, que atingiu a todas as nações. O que mais
n08 surpreende; efetivamente. é que, em momento
de tão viscerais transformações, tenha logrado o

Brasil conservar a pureza das SU!lS tradições e a

originalidade das Suasiostituições; éque�ele tenha lo·

grado resistir às influências estranhas, o seu direi.
to de organizar·se por patrões diver,loll dos que
lhe haviam sido propostos e de viver segundo 8

sua própria concepção da ordem pplitica, da jus
'tiça 80cial e dos principios educacionais cristãoe
que lhe são plóprio!', 80 brallileiro.

Mas - até quando? A histõris' DOS eDsina que
pouco têm variado as atillldes fundamentais do ho·

Prl·mel·r'O LI·vro de Jaragua' mem através dos sécuJollj II deepeito de todos os

, progressos da ciência e da técnica, a despeito de to

das as conquistas da civilização. No plano da vida
intims, "I)a vidll afetiva, da vida emocional, da vida
moral, da vida juridica, di! vida econômica, da vida
intelll'!ctual, da vida arlfstica. há um número restrilO
de I!Itiludes, que sempre Ie reproduzem, variando de

forma, mas conservando a essência. AI situações
concrelas são constantemente novas; mas, quando lis
enfrente e se vê forçado a assimilá-Ias, o homem
oscila entre as mesmas lltitudes de que encontramOS
exemplos em outras épocas e noutras circunstâncias.

De 'fato, como bem e Ião dei cad. mas Dão me

nos firmemente declarou em SUII entrevista o lrmiío
Ba�flio Rueda: estamos em marcha. Todol nó esta
mos em marcha, Uma marchél com a Vida, úma mar·
cha com ii Consciência. Uma marchö pllril uma nova
concepção de existência na Terra cul\! concepção eS'

capa aTé mesmo à lucidez dos sábios e à visão doS
profelas. Mas qull'! -estamos marchando; estllmos.. Pa
ra aonde?

A Sociedade

Ameri-I
norte americanas, ateu-

cans de Cancerologia dendo ao comunicado da Amoldo Alexandre

apresentou um relatório Sooiedade de Saúde, lem- Não conhecemos ainda o Primeiro' Livro de
minucioso, pelo qual S8 bram os ouvintes: "Se vo- Jaragoá, de Frei Aurélio Stulzer, proclamAndo o
conclui qu� um de cada cê films doi8 maços de ci progresso da cidade dos Jourdan, doa Bauer e de
seis habitantes do' ruun garro por dia ou mais, 'voo tantoB ilustres varões que somando seus eeforQOs,
do de hoje (equivalente cê corre o ,risco 20 vêzes SBUS s8crificioR ao elevado de,otamento, construiram
a meio bilhão. de pessoas) maior de desenvolver um a maravilhosa JS'raguá do Sul que dequi mais 3
morre eventualmente de câncer pulmonar". 8nos estarA oomemorando festivamente o seu _ pri
Cläncer. F a c e a essa Enquanto nos EEUU as meiro centeuário de fundaçã.o.
perspe�tivll tão, somJ>i'ia a�torid.a�e� t.omam: com A adesão da Pref9Í1ura Municipal de Jaraguá
o Serviço de Saúde Pú VIgor, IDlclatlva d I r e ta do Sul, o espírito de cooperação da Indústria e do
blica dOI EEUU vem en- preYtlnindo os consumi Oomércio j anguaense, nos' dão a dimensão exala
cetando um811rande ca!fi' do;-es, nÓ8, a9ui no Brasil, do aUo espírito chico doe homens respons8veis
panha de osráter baClO- pelo contrário, vemos e palo manicípio agro-industria).
�81, educan�o e adver- ouvimos �ampa!lha�(f8bu- Eata atitude altamente elogiável represe,nla
tlOd.o o públIco contr� o losas. de Inllentivo ao. uso um I'xemplo a outros !DunicípioB, como por exem

pe!Igo do fumo, espeCial· do. Cl�arro na TeleVlsio, pio, São Francisco do Sul, onde no Bno do .esqui·
mente do cigarro. Desde prInCipalmente. oentenário foi editada uma crsstomatia sôbre a

1�66 todos os !Daços de, Nós', no Brasil, que historia francisquens8 e a Prefeitura Municipal, co
clgar.ros frabrl\}ados e a c !l b a m o II de de'lagar mo Que fazendo um favor adquiriu cinco (5) exem
vendidos nOI! EEUU tra· mais uma de nOS8as la- piares da obra. E disse o ex Prefeito José Oamar
z!!m a seguinte adverten mosas e infrutíferas oam go que fazia tal aquisição do seu bolso.
cia: "Cuidado! O Cigarro panhas, inventamos a da A exaltacão que fazemos às autoridadl's e

pode I!er perigoso para a ·'saúde". Mall, em relação aos homens gue comandam li eyolução de Jara
sua saúde". � paf dessa ao problema: que, fazem guá do Sul, nada mais reflete senão, em espiritll
campanha direta, cérca as autoridades? S i Ie n e verdade, a valorização da propria terra qut'
de 900 estações de rádio ciam, apenas. Porquê? amamos: Santa Catarina.

CORREIO DO POVO

"CDRRflO �D PDUO" MUDAS
fundação: Ffr/ur Mul/er - 1919

- Fr."f.ra•• Orn.mellt.,.

Laranjeiras, Peceguetros,
Kakiseiros, Macieiras, Já
botíeabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooní
feras, Palmeiras, ete., etc.

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda •

• 1978.
Diretor

Eueênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual Cr$ 20,00,
Semestre CrS 11,00
Avutso • • • • Cr$ 0,40'
Número atrasado Cri 0,50

PEQAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPÂ--

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua J, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sut • 5, Catarina

- O sr. João Claudio
Braga;
- o Sr, Icineu Bornheu
sen;

- a Ira. Norma M.
BUda!.

Dia 26

- O ar, Alfredo Jan- Brúnner, no Paraná;
S8n, nesta cidade. - a sra. Irene, esposa
Fazem anos amanhã do sr. Rufino Jankoski.

Dia 28

- O" sr. Joeé
em Garibaldi.

F.nta,

Dia 29

- o jovem' Donato Sei-
- A sra. Paula Mfly deI, em Corupá

de Souza, na Goana bara.

Registro Civil Edilal n.O 8051 de 19,3/73
Aurea MtilleD Grubba, Ollelai
do Registro Civil do L DlB
trlto da (lomarca de Jaraguã
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
F8z Saber que comparece
ram no cartório exibindo OB
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

CaBar·se

Lourival Haffermann 9-

Norma Becket

Ele, brasileiro, solteiro,
frezador, natural de Ja
raguá do Sul, domicllia
do e residente em São
Paulo - CapitaI"filho de
Emilio Haffermann e de
Irma Witt' Haffermann.

Ela, brasileira, solteiro,
do lar, natllral de Jaraguã
do Sul, domiciliada e re

sidente em JaraguaBinho,
neste distrito, filha de
Eurico Becker e de Er
na Homburg Becker.

Edital n. 8.050 de 16/3/73
Olivio Dias e

Cecilia Celina Marangoni
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, natural de Gua
rsmirim, nests E Bta d o,
domiciliado, 8 'residente
em ,Jaraguá Esquerdo,
neste ditllrito, filho de
Patricio Dias e de Maria E para que chegue ao co
Kuhn Diu.

' nhecimento de todos mandel
passar o presente edital queEla, brasileira, Boheira, será publicado pela Imprensa

indu9triaria, nalural de e em' cartório oade será

Jaraguá do Sul, dömiíít afixado durante 15 dia•. Se

Iiada e residente em à' alguém Bouber de algum Im

rua 25 de Julho nelta ci. R:��:���s..cuse.o para os

dade, filha de Luiz Ma· AUREA MÜLLER GRUBBA
rangoni e de Josefina Oficial
Marangoni.

Ciqarro· &
Câncer
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Vida e Consciência
com Educ-ação

Eslado de Sanla Calarlna

Prefeitura Municipal de
JuraDa. do' 8ul

Decreto n.o 261

Grêmio Esportivo luveums
\

Edital de Convocação
Pelo presente, na forma do ar t, 18 ° letra a,

dos Estatutos Sociais, vimos convocar es "Sócios
em Geral" do Grêmio 1i:sportivo Juventus para uma
Assembléia Geral Ordinária, a ter lugar às 20 ho
ras, do p-õximo dia 02 de abril do corrente, para
tratar da seguinte "ORDEM DO DIA",

1 0) Relatódo dá Diretoria
2.°) .:.. Prestação de contas
3°) -- Eleição da neva Diretoria
4·) - Assuntoi Diversos
Outrossim, esclarecemos que, na forma do art.

18°, dos Estatutos Sociais, na falta de "QUORUM"
regular, realizar·se á a, Assembléia, maia hera -apõs
com qualquer número de associados.

(!)

Jaraguá do Sul, 21 de março de 1973.
Loreno A Mareatto, Presidente

Fidélis Nicoluzzi, Secret!irio

Indústrias Reunidas Jaraguá S.A.
Assembléia Geral Ordinária

..,

São convooados OB Senhores Acionistlls da In
dústrios Reunidas Jaraguã S. A., para a Assembléia
Geral Ordiuária, a realizar-se no dia 28 de sbril
de 1973, às nou horas, na �éde Social, à Rua Ro
dolfo Hufenuesslilr, 755, s fim de deliberarem so

bre a seguinte end'em do dia:
I - Apro98ção do Balanço e Contas do"axer

cício de 1972
II - Eleição da Nova Diretoria
II I - Eleição do nova Oonselho Fiscal
IV - As'suntoB de interesse da Sociedade.
NOTA: Achl1m se à dispOSIção do� Senhores

Acionistas os documentoB a que 88 refere o artigo
99, do decreto-lei n,O 2.62'1 de 26 de s.tembro de
1940.

Jaraguá do Sul, 15 de março de' 1973
Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente

Pon Desenvolvido éhvo Umpol
Ajude a limpesa da cidade

utilizando os coletores de lixo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Arquivo Fantástico FecnlaIs�!bl!i�era���!! s. A.
Pe. Edvino Augusto FriderIchs .

S. J. de C. L. A. P. - SAo Paulo Edital de Convocação
Nos linoa de boa orientação eisntífíca sobre Pela presente Iieern convidados os eenhores

parapsicologia, fala-se muito em subconsoiente. Tan- acionistas desta sociedade a comparecerem à eesem

to um, Isto é, subcousciente, quanto outro. incons- bléla geral brdiniiria II relllizar se no dia 30 de abril
ciente, coneíderamos nesta artigo como sinônimos. de 1973, pelas 14 horas, na sede aocial, a fim' de

Que t'IIm a lieF, pois o suboonciente? deliberarem sobre a seguinte: Ordem do' Dia.

1!; o grande arquivo de todos OB aeonteolmeu
1 ) Discussão e aprovação do balanço, demona-

tos de nossa vida. E o fidelíssimo grnador, ao
tração de lucros e perdes, relatório da diretoria e

SIIS. para qual nada escapa. Ele conssrea absolutamsnts tudo parecer do conselho fiscal, referente ao exereícío en

no porão de nossa alma. ainda aquilo que o cons-
cerrado em 30 de dezembro de 1972;

ctsme não captou.
2.0) Ele!ção do conselho f.iscal;
3 o) Assuntos de tnteresse social.

É comparävel a um "iceberg" no oceano. Só Acham se a disposição dos senHores acionistas,
uma pequena parte aparece ã toma, mais Oll me- na sede. social sita na rua Domingos da Nova, 102,
nos um décimo. N,o'e décimo estão submersos, sub os documentos a que se refere o arr. 99 do decreto
traídos ã-râpida ,isão. lei n.O 2627, de 26 de setembro de 1940.

Fixando bem o olhar, a visla lobriga, numa Jarllguá do Sul, 29 da Ianetro de 1975
talou qual transpa. ênoia, mais outro décimo, ror- Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dlreror Gerente
nando se por essa via, oito décimos ,isíveis ao nos- cpf 0043604691iO
so sentido da visão. Eis o resultado obtido median. Raimundo Adolfo Emmendoerfer Díreror Técnico

te o esforço conscieure de nossa mem6ria.
. cpf 004568809/34

Toda 8 ime'nsidade do remanescente pélago, Assembléia Geral Extraordinária
595.997,15 fica submerso, íncentrolävel em condicões normais. São convidados os ecíonteres da fir"ina FECU·

Em cirounstâuciaa especiais, no entanto, .119 LAIlIA RIO MOLHA S. A., pare a assembléia geral
hipnosapor exemplo, num acidente Iraumático, po exrraordtnérta a realizar ee no die 30 de ebríl de 1915,
de ele ser devas-ado até certo ponto. pelas 17 horas, ne sede social, ena na rua Domtn-

5.07585539 gos da Nova. 102, á fim de deliberarem sobre o eu
Se conduzirmos alguém numa sala, repleta de d

objelos das mais diversas espécies e lhe dermos o
rnenro .. o capital, com reevelieção do ativo de scor

do com a lei nO 4357, de 16/07/64 e consequente el-

164479,23
prazo mínimo de tres segundos para que vpj'< rereçêo dos esretutos.
conscientemente o qUA lá se acha exposto, ele po Ieragué do Sul, 29 de lsnelro de 1973
derá ler visto uns dez objetos conscientemente. Na Adolfo Antonio Emmerrdoerfer, Diretor Gerenie
hipnoss, por ém ele seria capaz de nomear d-z vê- cpf 004360469/20
zes mais coisas. que só 80 consciente escaparam, Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Direror Técníco
mas o subccnsolente o-ptou cpf 004358809/34

2.995.195,18 A hipnose hb-r a o SObcoTlsciHnte até cerlo _

ponlo, no Sentido rl� caplqr imen ·ampute mais do

que o conscipnle. Coisa idênticq �ucpde na n08'8

485.148,09 vida Ioda. Milhõ,js. de CoOAoe, bcont.cirnentos. htos
säo registrados e gravBdos pelo nosqo subconscifn·

3935,29 Ie e. acumulados nesse imenso arquivo. Rlsta sa ber Dr. Flávio R�pelato
que nosso cérebro consl. de cerca de 14 (catorze) A frente, um caminhão carregado de milho,
bilhões de células consoante o cálculo de Rutoriza cereal solto, mal_ coberto pela lona. Alguns grãos
dos anlrop610gos, Um gigantesco armazenamento chuviscam no asfalto, ·ricocheteando contra o na-

2 152936.61 de filmes riz cereja do v(,lk�.

Torei Jo .Ativo Cr$ _1_1_4_7_1l_5_4_6c...9_4
I�uilas dás chamadas inluições eu inspiraQões - Por que os guardas não interceptam êsse

de momento, são, no todo ou em parle,lembranQBs Mercedeb? Ou serA qua a fartura inunda o solo
PA·S 5 I>V a do que ouvimos, lemos, pensamos ein ocasiões an· pátrio, na visão egípcia das sete vacas gordas, pa-

EljgiY�1 a curto prazo
leriores. Passam quase sempre despercebidas no ra justificar o desperdicio do milho, semelhando

Fornecedores, AClonisras, Provisões. Re- ,eu aspeclo de lembranQ8s, uma vez que o incons chuva intermitente de granize?
presenlllnres, Clienres, Imobilizações Fi. cienle se lembra e registra alé o que não foi per' Diz-se que as aves do céu Deus as alimenta.

nanceiras, Lerras Descontadlls .

.

2.704.018,32 cebido. É verdaQe .. , Graças a uma r8t8� o bombardeio

Eligível a IOQ�o prazo
O subconsciente trabalha a curlo, médio e findou a, 'logo mais, vejo-me precedido por um

Fornecedores, Dir'ltores, Imobilizllções longo prazos para' encontrar o objeto perdido. outro cargueiro: um caminhão de porcos. Não é

Finllnceiras e Empréstimos 260908575 Vejamos breve exemplo de maior espaço de tempo. mllis o cereal que vem contra o nariz do carro,

liD Eliulvel .

B. perdeu um canivete de eslimação. ProclJ- mas o cheiro inunda o meu próprio. Bela porca-

Capital, Fundo de Reservo, Ações Boni- rava· o em vão. ConsciAntem�nle decidilJ então não da' Viaj�m os animais em andares. A vida, limita·

ficlldllS, Fundo de InLienil,ação e Fundo pensar maiR no aesunto. Mas o inconsciente ficou da a aparta.mentos. chegou até à "I!uinolâodia".

pilra Milnutenção de Capitill. de Giro al!!rta. Certa noite, seis meses mais tarde, o in· Fome? Por certo! Mas 8S coisas anelam trocadas:

Próprio e Fund"O de Depreciações, Fun consciente con�pguiu encontrar a lembrança arqui há pouco, os grãos sobravam na rodovia... •

do pllra Devedores Duvidosos 3.291.961,99 'ada. E O movimento contrário ao meu continua.

Pendente
. B sonhon que usava umas c�lç88 velhas, há Será que esta bendita estrada não merece dupli-

Lucro a disposição dll Assembléia 715 fl44,27 muito lempo abandonadas e que lá se encontrava cação?
Conlas de Cumpensação •

)
o ca'hivele Int' ig·,do qlJis VAr se era verdade e foi A placa é de um oaminhão procedente do

Seguros Conrratados, Ações Cauciona em blJsca das c.lças. No bolso. cam o' qual sonha oeste paranaeDse. Destino: S. Paulo. Paulh.tano

, das e Fundo de. Gilranrill por Tempo de ra, estava o canivete. possui o coração do Brasil, mas também a bôea.

Serviço ' 2 t52 956 61 O leitor, por' Cerla, poderia relatar casos S6- Leio a inscrição. Primeiro uma parte, depois
TotIlI do Passivo Cr$ 1l.47õ.546,94

melhantas sucadidos com ele pr6prio São re!aliva· a outra, porque a atenção é redobrada. Achei-a
mente frequentes. original e retributiva: o mntorista a desenhou de·

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas" poiH de ouvir alguma alusão a seU respeito com

Débito
OB inofensivos e úteitl-animais-passsgeiros. Passei;

Consumo de Marérill Prima, Despeslls
passou também o odor forte. Mas, que culpa têm

_ de Fabricllção, Despesas com Vendlls, Massey Ferguson Fabrt·cara/> 08 porcos de serem os tai�? Eles, afinal, viajam
. D�spesa'8 Gerais, Fundos de previsão,

•

.

tranqüilos e pagaram a taxa rodoviária e o I. C. M.,

Despesas não Operacionllis e Lucro Li- T p
e o br, como o a81�lto, sãll públicos.

quido à Disposição da Assembléia 1547429416
.

ratores no ern lJesläncha o luke' fi vontlde. É um corcel

Grédito
' aspirando em grandes haustos o ar puro da tarde

Vendlls, Variacão de Almoxarifado, Ren, O Govêrno do Peru aceitou proposta da Mas:' lavada. Na minha mente, a inscrição do Mercedes

dlls Diversas e Rendlls não Operacio sey-Ferguson Limited para fllbricar tratores no porcino: É admirável ver ptll!sQas qUE. vivem en

nais 15474294,16 Pais. As fábricas, Perkins Engines Limited e Vol tre lobos e permanecem cordeiros; recebem o há�

vo juntaram se para produzir também motores lito de bocas escancaradas para o mal, e entoam

Jllrll�uá do Sul, 02 de janeiro de 1973 dißsel no Peru. Estes motores serão usados nos hinos para os céus. Paesam pelo chllreo, e não

Dietrich H, V','. Hufenuessler, Direror Presidenre tratores Massey Ferguson. chafurdam; são convidados a se deterem, comO

. CPF 122919949 Os projetos prevêOl investimentos superiores tantos, cevados de v.icioB, cegos de ambição incon

Rodolfo F. Hufenuessler, Diretor Getente a dez milhões de dólares, cabendo tres milbões fessáveis, famintos de lavagens, mas prosseguem

CPF 122919789 de dólares a Massey Ferguson e a sua subsidiária eqJagrecidos pf:'la jornada. �edentos, sacrificam ie

Hildeooard Hufenuessler, Diretor Comercial
Perkins Engines Limited. "tê ;alcançarem o alto das serras, de onde .exsur-

lO O início de prc.dução esta previsto para o gem a8 fontes cristalinas, irmãs franciscanas, iden
CPF 103937229 eor.rente ano, POdtlDdo alcançar 2.000 unidades tificadas com seu modo de viver "as asua" (para

Parecer do Conselho Fiscal em 1975. as estrêlas) ...
.

. Os investidores programam exportar os seus
- Ah, sim ... a inscr!ção?

Os infra-assinados, membros do Conselho Fis- produtos para outros ]:)aíses do grupo Andino, "Lido com p<!rc08, mas vivo limpo'"
cal da Firma IIldúslrill8 Reunidas Jarllguá S.A, após &qJpliando a capacidade da fábrica de tratores Do livro em preparo:

terem lido e examinlldo minuciosamente o Balllnço para 5.{)00 unidades anuais_
"Labores e Lavores".

Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1972, a De-
---,----------------'"

monstração da Conta "Lucros e· Perdlls", o Relatório
da Direlorill. os Livros de Contllbilidade Registros e

d�mais documentos comprovantes refere�te ao men

�Io_nado exerclcio financeiro, certificarllm se da exa

�rdao e perleitll ordem, motivo porque os recomenda
II aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

Joraguá do Sul, 02 de jllneiro de 1973
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IndústriasReunidas Um
Jaraguá S. A.

R.e/atórlo· d. Diretori.
Senhores Acionist.as: _

Em obediência aos dispositivos legais e eststu

lários, vimos apresentar a V. Sa•. pare o devido exe

me e consequente deliberação, o Billanço e demais
documenlos relalivos ao exercíctc findo em 31 de de
zembro de 1972.

Permanecemos à disposição de V.
qUllisquer eeclarechnemos.

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1972.
Dietrich H. W. Hulenuessler

Balanço Geral encerrado em

31 de dezembro de j 972
Conforme transcrito às folhas n.Os 998 a 1.002 .. ,

no nosso livro Diário n.O 22, registrado sob n.v

2122j72, em lO de outubro de 1972, na lunta Corner
cilll do Estado de Santa Cerarlna.

ATI v o
Disponiwels

Ceíxe e Bancos
R�Blízável B curto prazo

AlmC1xariflldo, Mercadortas e Malériás
Primas, Contes a Reci'ber' de Cllenres,
Fornecedores, Representantes
Realizável 8 longo plDla

Empréstimos Compulsórios e Refloresra
mentes

Imubilizações Técnicas _

Terrenos, Prédios e Benfeitorias, CIlSIlS
pere Empregados, Equipamentos, lndus
rrteis, Móveis e Urensílios, Veículos. Má
quinas Agrícolas e Reavaliação do Auvo
Imobilizado
.Imobllizações financeiras

Análises e Mdrc(js, Parricip8çÕ�S e Apli.
cações por Incenrivos FISCàlS

Resuliado Pendente
Despesas D, feridils

COlltas de compensaçãu
Conlraros de Seguros, Caução ela Dire
toria, e Fundo de Gilranila por r�mpo
de Serviço

Eugênio Juergens
Nelson Di'iessem

Dr. -Wlldi'miro Mazureehen

inseriçãoA --

Dr. Francisco Antonio Piccione

r;;�n�-;::::;'
l .' II ADVOGAD!JL_ l '

f Eser,it6�io ao lado da Prefeitura i
L--������-�� i 1_

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

____��-.���__��...�
liC.'ORUlP'Â _ 8ANlrA CATARIlfNA

lMr::�D li: C lO ..... Ce:Da.�. ":2'

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

Cirurgia e ClilJ,ca de Adultolil_ e CrianQ8s
Partos - Doenças de Senhorae

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Edital de Praça
. .

o Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito da
Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.

FAZ SABER a todo8 os lJ,ue o presente edital de pra
,ça, com o prazo de vinte (20) dias virem ou dele conhecimen
to tiverem e loteress3r possa que hão de ser a,rrematados
por quem mais der e maior lance olerecer. em frente às
portas do Ediflclo do Forum. acima ,do preço da avaliação,
reduzido em 20% •. no 'dia 26 de março próximo vindouro.
às 10 horas. em 'bens penhorados à firma GO!'lSTüUTORA
HE:WOKRA LTDA. (Mas8a Falida). !Ias ações eucutlvas
Fiscais n.O 5.794 e 5789. em que é exequente a FAZENDA
NACIONAL e Estadual, a seguir descrlmlnados�

1.0) - Um terreno, não edificado, slto'néste Munlclplo,
à rua Francisco Fischer. com a área de. 2.133 m2, hzendo fren
te na rua Francisco Fischer com 80 m. travessão dos fundos
com S linhas, medindo uma 21 m, outra 28 m e outra 9m,
extremando de um lado com. terras de Renato Kaiser e Ver
glllo Plcolli. com 77,20 m e de outro lado com terras de João
Wiest Junior e Julio Plazera com 64 m, devidamente regls·
trado sob n.O 82.697, às fls. 142. do Livro 3·Q, avaliado em
CrS 15.000,00;

\
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São convidados os senhorea acionistas ds
OOMPANHIA MELHORAMENTOS DE JARAGUÁ
DO SUL, a se reunirem em Assembléia Geral Or
dinária, às 18,00 (dezoito) horas do dia 4 (quatro)
do mes d.e abril de 1973,

.

na sede social do- Olube
Atlético Baepandí, nesta cidade de Jaraguâ 'do Sul,
Estado de Santa Catar ina, tendo em vista a refor
ma da sede socíal da empresa, a fim, de delibera
rem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 ..
• - Exame, discussão, votação do relatório

da diretoria, balanço. Geral, demostração da conta
dE' lucros e perdas, parecer do Oonselho Fiscal,
referentes 80 exercício social encerrado em 31 de
Dezembro de 1972;

2.· - Eletção do Conselho Fiscal pai a. o

exercício de 1973 e fixação .ds sua remuneração;
3.0 - Fixação dos houorários da diretoria;
4: - Outros assuntos de interesse social.
AV 150

§-emw KlillffâIDlCIl21 Cormpanhia' Melhoramentos lerIDl21r�� Grlill��21 §oAo
Augusto Sylvio P!odöhl'

. d II J a r a g u a� d 01 S u.1
-

Indústria e Comércio
REVISTA mensal de cultura, da Europa, pe- ti

coo, (MF) 844296791001dira·me, faz tempo, um enfoque da criança brasí /Ieira, do Sul. Hoje, 8 conclusão a que chegamos,
O G O 84436 377 001 Assembléia Geral Ordinaria

sociólogos, é esta em todo mundo das Induatría- Edital de Convocação de Editàl de Convocação.lizações negativas: Assembléia Gerar Ordinária
'o homem é 8 sombra da luz que êle Ioí em

criança. E como toda sombra, fica a depender da
luz que o projetou: sua forma é transitória, inde
finida, entende-se num e noutro sentido: ora cresce,
ora diminui. Não passa de uma reprodução despo
[ada de cor, despida de Iumlnosldade. O homem
nãofaz senão voItar.A infância é uma ida. É na primeira
idade que S8 plasma o ser, que SI! firma o cidadão
O resto é apenas desenvolvimento. Soma. Equação.
A unidade, decisiva, Indívízível, está na infância.
O mundo está assim errado porque deixou de ser

criança. Deixou a infância. Está adulto. Quer ser
.adulto. -

.
.

Mas ssm a instrução da puberdade, decisiva
para ser adulto.
As crianças de hoje já não podem ser tão crian
ças quanto es de outrora. Oedo amadurecidas. prema'
turamente amadurecidas, para pender sobre suas
cabecinbas a espada de Democles de um futuro
grávido de acontecimentos que se ignora o parto,
se de montanha, de homem, ou de rato. Podem usu
fruir de certas vantagens que o progresso asse

gura às erfànças d .. h .. je, mas que elas não tê Dl
maís é infância. Nunca tiveram. Na sua maioria, são
sabidaaüesconfladas, desabusadas, não se entre'
gam, não se iludem São adultos pequenos, em vez
de serem graudes crianças. Que esperar de seres

que nada esperam?
Como crer em quem em nada crê? Oomo al

��{�t��:�::sr��i:.���;o�:=:���ln:�;�:!ei�?ln�Ú�r�Iß �[ CRl���fi� fi�8CH IRMß�8 S. ß. Mari��1 �,�' Innú�tria n�' ���tuári�
vações e 'lome? Uma criança dá o que r e c e tJ e. Inscr. no CGCMF: n.o 84429729/001
A sociedade de hoje (isto que aí está) desconhece "

GO"
.

o amor. Privou se ·de amor quandopretendeu dispeu Assembleia eral t dinária
Bar a Deus. Urge salvaguarda da atualídebacle esse, Edital de Convocaçãopatrimônio de pureza e de energia que é a criança
Depende da sement .. que nesse terreno [ogartnoa a

tlorsção ti 8 safra de amanhã.
A culpa do atual estado de coisas. a constituir

se em patologia social, a culpa não é do menino É
da sociedade' É nossa. O menino é uma água pr.
luida Uma flor ferida 'Uma flor a murchar em ,!ço não

. desabrochado Esse !IIenino reflete o mundo que o cefca
É 6 próprio mundo das vaidades e de todós o segois
mos. Toda criança é um espelho. E nós adultos,
somos o espelho de nós mel!m08.

"

Oulpar uma criança, do êrro a que nós a übri
gamos a humilhar-ss sem humilhações a esmolar
por aí a esmolar a migalha de um puucochinho de
amor é o mesmo qUe desfolhar uma rosa, sÓ porque
ela, exposta ao sol, produz sombra.
'. É por isso que merece todo o interêsse o pro
jeto do Prefeito Professor Eugênio Strebe em coad
jU'i'ação com a Assistência Sucial de Jaraguá do
Sul: olharmoll nossos meninos abandonados Porque
a Bua presença esm-olar nas ruas é uma acusação
grave atados nós entusiasmados-pelofabulnso dellen
volvimento econômico, mas dentro de cuja ecôno
mia a maior é o homem, a criança.

2.°) - Um terreno, situado nesle Município. sito à Av.
Mal. Deodoro da Fonseca. com a àrea de 2.167 mZ. edifica' ,--------------------
do com um prédio de alvenaria. fazendo frente na Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, com 22 m, travessão dos Iundos
com 3 linhas medindo, uma %1 m. outra com- 23 m e outra
com 9 m. extremando do um lado com terras de Leopoldo
Orubba. com 93 m, e de outro lado com terras de Orlando
Bernardino da Silva. com 25 m. 8 m e oom Lia Schneider
('Om 9 m e VergllIo Plcolll com 35.80 m, devidamente regia
trado no Cartório de Registro de Imóveis desta Camarca,
Bob n,o 32.697. IIs. 142, Livro 3-Q. avaliado em Cr' 300.000,00,

Assim serão os referidos bens arrematados por quem
mais der e maior lance oferecer. em segunda praça. pelo
preço da avallaçe.o. reduzido em 20%. podendo ditos bens
serem examinados por quem Interesse tiver, no local em que
se acham 8.lInados. E. para que chegue ao conhecimento do
publico e interessados, foi expedido o presente edital. que
será afixado no local de costume, às portas do forum' e
publicado no jornal local, na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Jaragui do Sul, aos vinte dias do mês de
Dezembro do ano de mil n!>veoentos setenta e dois. Eu. (as)
Adolpho Mahfud, Bscrlvão, o subscrevi.

. Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

Acham se à dispoaiçâo dos srs. acionistas da
Oompanhia Malhorãmllnt08 de Jaraguä do Sul, na

sede Social. os documentos B que se refere o art.
99 do Decreto Lei n." 2627, de 1940.

Jar.l7uá do Sul (öC), .26 de f�verpiro de 1973
Vicente Donini, Presidente doOonselho Administrativo

Dr Mario Souza, Dnetor Gerente

Pelo presente ficam convidados 08 senhores
aelouistas a compareceram rà Assembléla, Geral
Ordinária a realizar se no dia '18- (dezoito) de
abril do corrente ano, às 9 (nove) horas na sede
social. afim de dsliberaeem sôbre a seguinte
ordem do dia:

lO) - Discus ão e ap,rovação Ja Balanço Ge.
ral e demai� documen_tos �e�tlrentes ao exercício
de 1972.

2·) - Eleição do. novo Oonselbo Fiscal.
) 3.°) - Assuntos de Interesse Social.

Jaraguá do» Sul, 15 de fevereiro de 1973
Walter E. W. Gosch. Diretor Superintendente

-

OPF. n . .004353259
NOTA: Acham-se à disposição dos senhores

acionistas no escritório desta sociedade!: 08 docu
mentos a que se refere o artign 99 do decreto lei
na 2627, 'de 26 de setembrG de 1940.

"

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de ConvQcaç�o "

Pelo presente ficam convfdados os senhores
acionistas a comparecerem ã Assembleia Geral
Extraordinária a reblizar 8<! no dia 18 (dezoito) de
ab:il do corrente anil, às 10 (dez) horas na sede
social, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

'1.0) - Proposta para aumento do capital
social de Or$ 392000,00 (Trezentos e noventa e

dois mil cruzeiros) pua Cr$ 504.000.00 (Quinhentos
e quatro mil cruzeiros), mediant� a utifização de
Cr$. 3133,34 (Três mil cento e· trinta e três cru
zairos e trioh e quatro centtlvos do Fundo pfAu
mento de Oapital e de Crt lOH 866,66 (Oento e-oi·
to mil oitocentos e !lesse'nta e seis cruzeiros e

sessenta e seis centavos do Fundo Especial AU
inento Capital Lei n. 4357/64.

2) - Alteração dos estatutos sociais.
3) - Outro� 88suntos de intel'e�8e social.
Jaraguá do SQl, 15 de fevdreiro de 1973
Walter E. W. Gosch. Diretor Superintendente

CPF n 004353259

Botafogo F, C,
Assembleia Geral Ordinária .

O BolafogQ F.C. fará realizar Bua assembléia
geral dia 25·de março de 197", na 1· convocação
às 9,00 horas, não havendo número legal, Berá rea
lizlldll meia hora apÓs co� qualquer número e, cons
Ilindo da seguinte ORDEM DO DIA:

1 -= Preslaçiio de conlas
2 - Eleição da I}ova direloria
3 - Assunlos diversos de inleresse da socie

dade.
NOTA: Poderão somente sÓcios em dia com

suas mensi!lidades, Vali!! e serem volados.
Ricardo Hruscka, Presidenle

Pelo presente edital de .convocação, são con
vidados 08 senhores acionistas à reunir-se em
assembléia Geral Ordirária que será realizada em
nossa séde social à Rua Presidente Epitácio Pe••
sôa, 1207, em Jaraguá do Sul, às 15 (quinze) ho.
ras do dia 30 de março de 1973, para

'

deliberarem
sôbre a seguinte ORDEM DO DIA

1 • - Exame, discussão e aprovação d'o Ba.
lanço Geral, conta da Lucros e Perdas, encerra
dos em 31 de Dezembro de 1972 e relatório da
Diretoria e Parecer do Oouselüe Fiscal do exer
cicio de 1972.

2 o
- Eleição dos membros do Conselho 'Fis

cal para o exercicio de 1973.
3.0 Outros assuutos de Interesse da socíe,

dade,
.

A V I S O
Acham-se à. disposição dos srs, acionistas no

escritório desta Sociedade, os documentos a que
se refere o art. 99 do Decreto-Is! n.s 2627 de 26
de setembro de 1940.

Jaraguâ do Sul, 05 d<! março de 1973
-

Waldemar Grubba.. Diretor Presidente
.

cpf 005720049
Bernardo Grubba s-; Diretor Comercial

cpf 005720809

C G O M F n.· 84 429 752/001
Edital de Convocação

. Assembléia Geral Ordinária
Pelo presenta edital de convooacão, são eon

vocados os sanhóres aeionietas a reunirem ss em

assembléia geral ordinâr ia, que será realizada em

nossa sads social às 09,00 horas do dia 30 da mar

ço de 1973, para .deliberarem sobre II seguinte
oRDEM DO DIA:

-, 1) Leitllra, discussão e votaQão do relatório
da diretoria, balanço geral, demonstração da con'

tA de lucros 'e perdas e parecer do conselho fhcsl,
refelentps ao exercício encerrado em 30 de dezem'
oro de 1972;

2) Eleição do conselho fiscal e respecti.os su'

plentes;
3) Fix�ção dOB honorários da diretoria e do

conselho fiscal;
.

4) Assuntos de interesse social.
AV 150

Acham-se à disposição dos Benhorel! acionis
tas, na sede social desta sociedade, os ·documentos
a que se refere o artigo 99,' do Decreto Lei n.·
'2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguâ do Sul, 26 de feverei.ro de 1973
Pedro Donini, Diretor-Gerente

OPF 103938979

Gumz ,Irmãos S.A.
Ind Com. e Agricultura
CGC/MF n· 1'4430.636/001

Assembléia - Geral Ordinária
Edital de Convocação

PI')o presente, ficam convidados 'os senbores
acionistas, a comparecerem à Assembléia Geral
Ordioária a realizar se no dia 14 (quatorze) de.
aori! do corrente ano, à9 9 (nove) horas, na sede
social em Rio Cerro km 14, neste município de
Jaraguá do Sul. afim de deliberarem sobre a se

guinte ordem do dia:
1.. - Apresentação, discussão e aprovaçãO

do Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas do
exercício de 1972;

2 o - Eleição do Conselho Fiscal;
3· - Assuntos de interêsse !locia!.
Jaraguá do Sul, 07 de março de 1973

Eddtraut B. GumE, Diretora Presidente
.

cpf n. 0665709&9
NOTA: - Acbam se à disposição dos senha'

res acionIstas, no escritório desta socieda.de a.nô
nima, o,,· documentos a que se refere o artigo 99
de Decreto-Lei n.O 2627 de <l6/09/1940.

- A DIRETORIA

�======--==��========================�,

.oficina de consertos de
Radiadores

d e

WALTER KUMSCHLIES
Rua 36 - José Emmendölf�r, 1734

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"===========,-=C0=·Rmma �® lU®lIllS !
Comportamento Leonístico

I d' tMC'
• ES gibt so viel Sehleehtes und Toerichtes in

n us rIa e omercic d�r Welt, i.n. der Gemeins�haft, ja - selbst in ge-
C.G.C.MP.: 84429679/001 WISSIl Fsmílíen (unglaublíehl), dass derjenige ein

R I tö d D'
Naar ist, der es sich kuenstlíeh noch vergross-

e a ono a íretoría sert u. gleichsam in Reinkultur zuechtet. Dies a-
Senhores Acionistas. ber tut der Passlmíat. Uaber Iam, seín Meister der

•.

Em eumprlmento lOS dispositivos legais e ellll EgozeBtrist.
' cL Paulo Mo�.tti

tutertos, lemos a. grlllll sali.fação de submeter ao
_

Propor métodos de comportamento leoníetíce

VOISO exame e deliberação o balanço gerei contll de. Nich.t nur genu!; dass er die ganze Welt grau
nao é nosso intuito, pois quaisquer métcdos devem

lucros e perdas e demals documentos rel�tivos ao
ID grau Sieht was seme Ichsucht nicht genfessen ser adaptados às necessidades dos tempos e às es

exercício social encerrado em 151 de dezembro de kann, und .an allem, was ihm begegnet, nur die recrensnces dos lndlvíduoa. Todavia, devemos edmí-

1972, e o parecer do conselho fiscal, documentos que S�hattenselten sieht und betont, er schaut auch in t�r que a QUIllquer comportamento correspondem di

demonstrem com clareza a sltuafão Econômica finan-
die Zukunft durch eine dunkle Brille .und erblickt Iiculdadea e problemas pelos quais os indivíduos se

ceira désta sociedade.
einen Wurm in der koestlichsten Frucht insofern sintam precipuamente oprimidos e ísDgustiados.

Tod�via.' permenecemos à disposição dOI se-
diese Frucht nicht seinen Egoismus stillt.'Dir Pes- . Lion� Internacional .. cuidoso da preservação de

nheres actontetes �m nossa séde social, para preso simis!Dus ist eine negative Eigenschaft; der Ego sua íntegrtdede como instituição, preceitue, por isso

rarmcs os esclereclmemos que julgllrdes necessário.
zentrtsmuss, Ausgeburt der Hoelle im Menschen' mesmo, uma Iínhe de conduta que se coadune lntt-

J
•

d 5
die gefaehrlichste u. ekelhafteste Krankheit di� msmente com a maternal sollcitude de preservar o

. eragua o ui, 06 de '

março de 1973 bis zurmoralischen Idiotie, zurmoralischem Blindheit companheirismo como condição "sine qua non" de
Waldemer Grubbe, Diretor Presidente íuehrt. Solch' eine menschliche Missgeburt ruiniert, praticar o serviço dealnteressedo em toda a sua ple

_ .

CPP 00ó720049 verleumdet die eigene Familie, eigene Familien. 'nítude.
.

Bernardo Grubba Ir., Diretor Comerete! z_ugehoerige, sobald seine Ichsucht keinen Genuss Perscrutando à luz das evidências a verdade dos

CPF 005720809 fmdet. Absolute moralische Blindheit. Nun koennte !atos, às veles, te�os que lamentar episódios que,

B
man solch einen Sauertopf, íusbesondere weibÍi Isolados que, se nao ehegern a provocar cisões den-

alanço Geral encerrado em oaen Geschlechtes, der an allem 'Herrlichen, Gros. tro do Clube, acarretem, no entanto, um mal estar

31 d d b d 1972
sen, Schoenen, Ehrbaren u: Familienwuerde nur q�e contraria os mais elementares prtncfpioe prece-

e ezem ro e' �!llCken sucht und findet oder erfindet, eigentlich ntzedos pelo comportamento Ieonrsrtco e determine-

A T I V O sích selbst ueberlassen, wenn nicht seine Gesin- dos. pela .binc�ridade do companheirismo que não

nung 80 oft mehr als ansteckend, gelaehrlioh wird. admite instncertdedes e muito menos hipocrisia isto

Meine liebe betagte Dame, meine langjaehrige porque, em Lio�s, não há opção; ou se é c�mpa-
wuerdige Freundin ehemaliger "Deutschen Stunde'" nhetro ou ee deixa de ser Leão. •

s c h r e i b t mir w i e der. Sie verkehrt auch i� ôe existe o direito de divergir; tnvocé-Io a qual
Kaffeekraenzchen; welss, dass ich in Abwesenheit quer pretexto, se não chega II rumulruer o comporta
neben Soziologie, ebenfalls in Psycologie auf de� menro leonístico, pode esrremecê-lo ns sua estrutura,
Uuíversítaet gemacht habe. Mlline liebe, unbekann e quem con(legue fazê lo esteré prestando um des

te Dame berichtet. Berichte einer sanften, weisen serviço ao seu Clube em particular It ao Leonísmo

Psychologien. Sie haben Recht, liebe Freundin: der em reral.
gesunde Verstand scheint im Pessimist im Heuch O equilíbrio ditado pera ocasiões criticas deve

ler, i� Verleumd�r verdunkelt zu sei�, weil die presidir a nesses atos, de nada edtenrendo a teimo

W�lt, ID de� er die.Hauptperson zu sein glaubt, aa radlcallzeçêo: adtente, isto sim. predispor nos sem

�emen VerdIensten DIcht den (nach seiner Meinung) pré � uma revisão, a uma retormuleçêo de pontos
Ihnen gebuehrendeu Lohn gab. In ruecksichtsloaer de Vista, o que terelmenre nos cooduzirá à hermonl

Verteidigung seines erbaermlichen "Ieh's" sche�t zação ou, na pior das hipóteses, à preservação dos

e: keiner Luege, keiner Verleumdung, sobald nos�?s sentimentos IIfinados às regras do compa

DIcht alles seiner Ichsueht dient Vie Ursache des nhelrlsmo.

PelWimismuil ist meist mehr ein leerer Geldbeutel' CCLL, tenhamos ânimo e otimismo parll pros
die Ur�acch� des Egoze�trist. des Ich8uechtige� seguir na caminhada que nós mesmos iniciamos e

aber, Ist dIe Armut eliener Liebesleere. (Und que o exemplo e o lesremunho que arrastam aqueles

kei.ner brue�lt mehr um "�iebe"al� de� Ichsuechtige. que seguem as pegadas de Melvin Jones represeßlem
Es Ist aber eIDe andere LIebe: 88 Ist die "Ichliebe".) a ponderação e o equilfbrio sobre os quais devemos

Jede Zuschrift meiner ehemaligem, guetigen Hoe- .ssentar o ediflcio de uma pllrsonl:llidade i>em forma-

30.00 693766.70 rerin meiner ehemaligen "Deutschen Stunde' da e· divorciada de quaisquer rellsenrimentos pessoais
____ empfange ich diskret mit Schmunzelo' manchmal e situada oum plano de companheirismo bem vivido.

mit Traurigkeit; und des oefterem. mit Zorn. Zorn
gegenueber dieser suechtigen Krankheit - die
Ichsucgt - die so Manche geistig u. seelisch ins
grab brachte; Ichsucht, dill so manche Familien
liebe, Zuhoerigkeit, vergiftet uM zerstoert hat.

Bernardo Grubba S.A. Ach, Wir Armen •••

Imobilizado
Imóveis, Veículcs, Máquinas e

Instalações, Bens Móveis, Ativo
Imobilizado cl Reilvalillção,
Ações S,A., Ações do Deaem
bsnk, Petrobras, Veaílbemea
Fundo Lei 1474/51, Benmérci�
e/ações, Taxa de Melhoramen
lOS, Resultos Pendentes, Dep.
p. Obrigo Trebelhletas, Titules
d� Capitalização e Obrigações
Eletrobraa

Disponlvel
Caixa e Bancos

Realizá.el a CUllo e Longo PIIZO
Mercadorias, Conlas Correntes
devedores, Titulos iI Receber,
Vendas Mensais, Dep.Sudene
e Sudepe, Adicional BNDE,
Dep. Dllcreto-I,.ei 157, Cons
trução Chácara, Dep. Fundesc
e Proterra

Compensação
Ações Caucionadl:ls

270.154,55

li4.380, 1 !i

389JlO! ,00.

PASSIVO
liD Ellal.el

Capitl!l, fundo de Reserva
Legal, Fundo áe Depreciação,
Fundo de Deprecillção s/Ativo
Imopilizado c/Reavoliação, Lu- Aber, Trost Ihnen, liebe, betagte Freundin

cros em Su.penso. Fundo Ind. ehemaliger Jaraguaenserzeiten: der Ichsuechtigte
p/ Obrigações Trabalhisras, entbloest lich selbst; er mag heucheln und verloum-
Pundo Especial pl Aumento den, seine Klagen entlarven ihn selb .. t, durch Rei

Cllpital e Fundo de Devedores D�_ noch �o s�itzfindig verdec.kte Ich@ucht: die

.Duvidosos 388.7215,94 Icn8u�ht Ist seID f.lang. Und seID ,strang. Nichtes

EI!ui.el a Curlo e Longo Prazo towe[!rger aber, hebe Freundin, duel fen Sio nie

Conlas Correntes credores, malz hss!lf'n. Hass ist einem Christ, fremd. Und

Empréstimo Capitalização, anstatt ZLlrn u Ekel. duerfte ich Ihnen Etw8s 8US

FGTS à palGf, Tirulos Des- der heriflieben Geschichte eines deutschen Dichter's

cOBtado., Imp/Renda reto fonte ("Zuckerdiet") erinnern: - "Denn wenn mer sull

sobre fretes, Fuodo Rural, troesten Kleene und GruBse, I Do is's mit der

Obrigações à Pagar e Saldo Wohrheit net immer gemacht, I Do blieht manni-
à Disposição da Assembléia D05011,76 gmol IOne Lieg wie ne Ruse I Und duff' Bchie zum

Compenssçío Himmel, das der Harrgott dirber la'cht" Alles Gute!

Depósito da Dirt.toria 150,00 695.765,70 Ihr

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de !972
Waldemar Grubl:>a, Diretor Presidente

CPF 0057200491----------------
Bernardo Grubba ·Jr., Diretor Comercilll

CPP 000720809

PRODÖHL

Crédito
Lucros . c/Vellds de Terrenos,' Rendas'

Demonstração da conta de Lucros e Perdas Diversas, Alugueis, Pretes, Juros Ativos,
De!lCOnloS Ativos e Mercadorias

em 31' de dezembro de 1972
448703.99

Jaraguá do �ul, 151 de duembro de 1972

Waldemar Grubba, Diretor Presidenre
C::>F 005720049

Bernardo Grubb, Jr., Direror Comllrci<!1
CPF 005720809

Eugênio Vítor Schmöckel, Contador
1605 - Dec 51.083 - CPF 004304229

Débito
Indenizacão, Impostos Sindicol, Despulls
Engenho de Arroz, Cons. de Móveis e

Utensilios, Conservação de Imóveis, li.,
S!llário, Seguros, Despesas de Represen
tantes, luros P!lssivos, Honorários, Pu
blicações, Impostos e Sêlos, Despull.
Gerais. Pis, Imp/Renda-Pg. fontes sobre
frétes, Contribuições Legais, Despesas de
Viagens, Livros e Malerial de Expediente,
Pretes e Exportações, Combustiveis e

Lubrificantes, Despeslls Correios e Te
légrafos, D.eepesaa Laticinios, Despesas
TelefoDicas, Multas, Luz e Porça, Pro
Labore, PGTS, Ordenados, Pin, Depósiro
Mobral, Depósito Embraer, Conservação
Veiculos, D.e�pesas Bancárilll, Férias,
Con'iumo D'lIgua, Desconto. PlIssivos,
D�.ptlils Lotel!mento, Lucros e Perdlls,
Pundo de Depreciação s/Ativo Imobilizado
c/R.avalillção, Pundo para Devedores
Duvidosos & Saldo à Dispo.ição da As
.embléia

CRCSC

PARECER DO CONSELHO FISCAL

448703.99

.

Os membros efetivos do CODselho Fiscal do
Firma Bernardo Gru::'ba S.A. lodústria e Comércio,
tendo proce�ido a verificação dos_ livros, balllnço,
coota de .Iucros e perdas e demais documentos refe
rente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
1972, constatarem a IIUII exatid30 e

\
conformidade

pelo que recomendam sua aprovação nll próxim�
Assembléia Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul, 03 de mllrço de 19715

Dorval Marcallo - CPP 009679479
Guilherme Neilzel - CPP 004362599

Ingo Klilzke - CPF 009953049

anúncio causará boa impressão

Anuncie neste semanário, seu

Pela 1 ia VeZ nas bancas
a maior novela de todös os tempos:

MITOLOGIA,
AGRANDE NOVELA

DOSDEUSES

� -

, ll: uma coteção sensacional que
aAbril Cultural traz avocê, em
fascículossemanals, com as mais
vibrantes histórias de amor, paixão, ódio,
vingança, sonho, beleza:

Ao colecionarM�ologia, você vai
comprovar que os m�os e lendas
greco-romanos são uma fantasia
maravilhosa, com divindades que
sobrevivem até hoje.

O prtmeiro fasdcuro será soore
Apolo, O Deus da Luz, filho de JÚp�er.

�
JW1lo,vem um fascículo extra,

Inteiramen!e grátis, com uma visão de
conjunto de toda ami!ologia
grecO"'fomana

Em seguida, virão Venus, Baco,
Júpiter, Minerva, Netuno, Juno, Diana e
muitos outros, em 49 fascículos
semanais, com mitos e lendas que são
umadas mais geniais: concepções que
a humanidade já produziu.

INão perca Mitolog�a
t.rUraL

Emtodasas
bancas por apenas Cr$ 3,00

à venda nas bancas da

Sociedade Gráfica Avenida
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c o R R E I O O OPU y O��������:I�!.:�:�!�'�
___________________ , , o parlamentar com Jaraguá do Sul no desvio da verba daJARAGUA DO sUL (SANTA OATARINA) SABADO; 24 DR MARÇO DE 1973 N.o 1.728 rodovia SC-80, vendo Da medida governamental um retrooe ..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""__'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... so Da eooaomía norte catarlnense.

XX]!;
Desde segunda feira última desenvolvem-se atlvldadet

na Cs.pltal do Estado, comemorativas do 247.° ano de funda.
cão de Florlanópblls. A antiga Ilha do Desterro recebeu da
Prefeitura. a pavímentaçäe de novas ruas e esoadarlas em

Uma grandeMensagem, ouvidos,ouça,e ouça bem! - _ - Sempre qus lelo

I
troço que ai está) onde

vários pontos da cidade.
� x xlábia e profunda, esta que Um grupo de estudantea de que o cara, para ler o estudo é besteira, a A estrada que atualmente liga Jaragu' do Sul à Joln.

O superíor Geral dos Ma de eautetose pesquisa nos bem alimentado, deve to- cultura, troço de

bObO-I
vIIIe está uma lástima. Quando chove não há estrada. Quall

ristas transmitiu 2.& feira Bares e Restaurantes da mar leite e oomer frutas e

lalegre quando o rico do 040 chove a trepidação acaba com qualquer veioulo. Oa-
. _, _ be ao dr. Filomeno autorizar ao Elmo Bublltz mais macad..última a estudantes, pro cidade, a figura em pri: legumes e verduras todos dínheírlnho arraza com me para corrigir a anomalia. .f8lsores e [ornalístes: a meiro lugar: o Cine-Bar osdtes.Iíeo emetutancom tudo? - - - Em S. Pau x x x

inconsciência de vida nos do nosso amigo Wachter. que roupa. ól com que "tu, lo. uma ratazana comeu Noticia multo comentaoa a que vem do Frei AuréHo
J tf t 1 t t d B I· lOt" I M it b d d b bê Stulzer. Em telegrama, comunica que assinou contrato comeTar a amen e,a o 08, arra impa: - - - que u", seu. - - - UI os um oca o e um e .

a "Vozes" para publicação do "I.º Livro de Jaraguá". Empro beleléu quando esta é sdueaçãoeeeoler e eívíe- ,pais. ínconcísntea ou mal Resultado: acabar já e já 120 dias estará na praça. Os que ainda não adquiriram o UVfl)poíõca (chamadas mun mo na batata, se viu agere educados, atiram seus fi, com todolos eatos no devem faze-lo com os clubes de 'serviço c;ia cidade.
do" ) vier abaixo. Lembra

I
oomarborização das ruas: lhos na vida (as féras) e pais. (Mamamia: se pu- x x x

o dito fraterno: "O egoís- profesaorado'empeso e eu- eles, os rebentos, de am- desse acabar inolusive A sujeira nos terrenos urbanos está facilitando a crll-
- ção de ratos. Leia no "O Cruzeiro" a reportagem oportunamo destrói; só o Amor lí- ainar porquê 18 deve res- b08 os sexos, que se arre com tantos outro "ratos' que serve para a nossa cidade. Um cartaz da Pret de S.berta e unifica. Quem tem peitar 8 arvore. Parabensl bentem. Deliquência ju que andam roendo por Paulo diz: "O lixo que você jo�a na rua acaba sempre vol-

.

I
venil? Uma óva: ignoran a1l).;_ - - Quem anda tando para dentro de sua casa'.

A V I S O
ela paterna! sorrindo pela aí, é o Pro- Noticia vinculada P8IaXt�e�sIl0 dá como suspensos 08

.

_ A propósito: "quem dá fessor S y 1 v i o. Pudéra: Jogos Abertos de Sant.a Catarlda que deviam realizar-s. em

d Illh seu filho, também pro- Outubro deste ano de 810 Bento do Sul. quando das 100 anol-

uma pe ra ao loque ff:!s80r. o Ir, Sílvio Paulo da cidade. Autoridades entendem que só uma Federaçlo ou
De conformidade' com a inetru"io de Serfiço pede pão?" A frase da

P d hl f' 1
- - Liga poderá patror.inalJ os jogos .... Fraternidade éexcelente: ro ö - OI e etto peesi- v:

x x xrecibo da Fundação SESP. 6rgão Admini.trador
o egoismo escraviza; o

dente do Conselho Cura Santa Catarina está em tempo de exportação de carodo SAMAE - Seuiço Autônomo Municipal de dor da FUN C. - - - nes para a 'Franca, Roland Masia. é o chefe do Serviço deÁ E• ..• amor liberta. (Acontece Y

C igua e sgõto - a partir do dia 1. de abril de Vale um uisqui no Oíne- Inspeção de Carnes importadas da França. omun ca que
1973 p'usarA a ,igorar o seguinte: que antes (e ainda hoje) Bar pesquisar do porquê. mals J7 frigorificol de 8C. SP e PR foram autorizados a ex-

to H
.

d' •

b vale isto: ganhe dinheiro, portar carnes.
- orârío e atendimento ao pu Iico: a vida social [arsguaen-

.

D� 800 à 200 h filhinho;fique ríeo.ttlhotel..I, si. 01'811 se retrocede ano apósDAs 14,00 às 15,30 horas O dioheiro gera o egoís-
ano. (Um linguarudo: se-I!. - As Oontas de Água de'erão serem pa-

mo.
.rá efeito negativo do ...

gas diretamente na Rêdde Bancária local. Como é que agora se do "deáenvolvlmento"-«?
Jaraguá do Sul. 20 de março de 1973 quer dar prA tras assim - - - Outro problemaServiço Autônomo Mlmioipal de Água e 1!:sgôto sem maís nem menos social: os nOSSOR vetera·

Aroldo Schuh;. Administrador numa lociadada (e S I e nos e gloriosos Atirado·
res (Sociedades) já não
labem como eleger no
vas diretorias; 08 vetara
noa, os velhos, cansaram
e nã9 querem mais nlr

da; a jovem guarda. pelo
jeito, quer nada (mm na
da. Lá se vai mais outra
tradição oivica pro bele
léu .. '. - � - O Proft's
sor Strebe, nosso Prefei
to. deve estar bolando
algo de fabuloso para
mudar e projetar a terri

i nha; vai pré cabeça. O
que. lerá, Prefeito _ ? x x x

_ _ _ A menina (8 Alfredo Stroesaner. Presidente do Paraguai. estarA em

) t d
- Brasilla no dia 215 de abril e o principal assunto de sua8

a�os �e el! an .?U a mao-
conversações será o acerto definitivo da construçllo da RI

zlDhaIDocente: prá com presa de Itaipu. muito contestada peÍos irmllos argentinos.
prar uin pão. por favor."

-11(Eu volvi o olhar em tor I
no de mim. em plena tfua. e me deu vontade
de chorar 'de vergonha
e de 'xingar todo o(muo-

1
.

All Vdo com "desenvolvimen- In tiefell Schmerz tei en Wir Con er-

to" e tudo.)· � __ Meu wandten, Freunden. Nachbaru und B.kqnnteu
das Verscheiden meines Gatten. unsereu Vater.filho, um" sábia lição:
Schwipg�rvate.r und Grossfatercuida de ti e os hutros

que lIe danem'; (Sábia li O ti O G e O � g,ção. Dtl cretino diploma
do. De fato: "cada um

por si e o diabo na reta

guarda. Améil".) - - -

Tens um livro de sobra?
Manda o prá Biblioteca
Municicipal. O povo es

tudioso te a g r a d e c e
- - - Tu sabes com

quantos paus se f>Jz uma
canôa? Não sabes? Com
pra uma. Depois conta�

ANO LlY

DO

L
y

•

e 1 a:
"O capitalismo, por Istimular

o egoísmo, e ß marxismo. por esti
mular o· 6 d i o, Ião antinaturaia
(oontra a natullza), antihumanoll
(contra o homem), anti higiênicoi
(contra a lJaúde)." (Moblna).

xxx

O Estado de Santa Oatarina.
apesar de todas as prome.llas em

oontrário. não foi inoluido no

Oampeonato Naoional de Clubes
_ (Futebol) Porta'foz da CBp··lamen.-

tou, com eleaância. o aoo,olecido
com Santa Oatarina .

'

..

X'X X

Mais 12 oaS08 rie desidrata'ção
foram rlolgistradol nlsta semana
em Jar8gui, do Sul: 8B criapQas
fOfam hospitalizadas.

x x x

O Presidente 'da Câmara de
BlulJlenau (MDB) arquivou o pro
C8SS0 contra o Prefeito Fr.lix Theiss
(MDB): a maioria emedebista fez
nler Sua maioria _ ..

xxx

O Rolary Clube do B,.allil
comemorou .nelta semana lIeu 50.·
aniversário de fundaQio. O I.·
Rotary foi fundado em 15 de
dezembro, no Rio. Em Santa Oa
tarina. a datll rot81yana foi condi,·
namente lembrada.

xxx

A bancada estadual do MDB
participa das Oomissões do Leais-

, lativo da seguinte maneira: Luiz
Henrique e Aderbai R o 8 8. na

Oomissão de Justiça; Dejandir
Dalpasqualle e Delfim Peixoto, na
Oomlnão de Finanç8s; Meneses
Lima e Nelson,T6bno, na Comissão
de Oiências. Teonologia. Agricuhura.
Eoonomiae Dssenvo(\'imento; }<'8UstO
Brasil na Comissão de Educ.lção
• Saúde; Manoel Viotor na DireQão
e Obras Públicas. MunioipJlismo e

Assistênoia Social e Carlos Buesrhle,
na Comissão de Redação. de Leis.
(Os 11 9at08 do MOB. lembram-se,
decidiram a eleiQão do atual pre
.sidenta da ASl!lembléia,. Zany
Gonzaga.)

x x x
Os ESIados de Sanla Calarina

e Paraná lêm novo Consul Geral
da República Federal da Alemanha.
o sr, Kurl Arlhur Schwarlz, que
se!via em Prel6ria, Africa do Sul.

x x x

O caBO ocorrido em São Paulo,
onde uma ralazana comeu peda�os
da Jlngua. nariz, orelha e dedos de

F R IT Z:

um bebê rec4iõm nascido, colocou
ainda mais em evidência a açäo
minisIerial da Saúde: acabar com
lodol! os ralos do paIs.

x x x

A Chefe do PoslO ,do Minis
lério do Trabillho. em BlumeDllu.
garanllu que vai acabar com IS
filas humilhanles para os que pérdem
horas para lirar uma carleira pro
fissional (70 por dia).,

x x x
E5tá sendo inslalado erb Flo

rianópoli5 o Quarlel General do
Grupamenlo Lesle, tipo brigada. com
a função de comandar. coordenar.
supervisionar e conlroldr Iodas as
unidades mililares do Lesle Cllla�i·
nenlle. A inslalaçäo do QG em

Plorianópolis faz 17arle da reeslrulu '

raçlio que o ExércilO vem sofrendo
em favor do progresso, do cresci
menlo demográf,co e da segurança
maior do paIs.

x x x

O Conselho Inlerminislerial de'
Preços decid'u aumenlar eslll se

mana os preços' dos medieamenlos.
Subiram mais 7%. E ,os poeus,
mais 4% ..

x x x

Enquanlo que São Paulo eslá
sujeilo a sofrer falra de leile nesle
fim-de-semanl. o ESlado de Sanla
Calarina vol exporlar carne para I

França, segundo aUlorização dada
.. 17 frigorfflcos lambém do Paraná.

x x x

O professor 05 i I v i o P ali I o
ProdölU (ciências econômicas). foi
ele;Io Presidenle da l" und a ç ii o
Universilária Norle CaJarinense.

x x x

O depulado Luis Henrique da
Silveira (MDBjJoinville) 15 o m o u

esforços com Jaraguii do Sul, o
Vale do hapocú. falando no Assem
bléiil Legislaliva acerca da ca!ência
de rodovias. nOladamenle a siluação
da SC-80 (Guaramirim Br�IOI).

. x x x

Da mais j!lla significação polhico
educacional foi a aula enlrevisla
concedida pelo I r mão Superior
Geral dos MariSlas, Irmão Basilio
Rueda; em lingul1 eepanhola. no
Saläo Nobre do Colégio Säo Luís.
Nesla edição, "Oorreio do Povo"
publica sínlese do subslancioso
pronunciamenlo do eminenIe peda'
gôgo. meslre sábio. de conceilo uni·
versal.

'

xxx

,. noticia acima deriva de uma visita feita aO Brasíl,
em outubro de 1972, da mísaão franceza que veio ver ai eon
díções sanlhrlas dos frigorificos e o andamento da Campa
nba Nacional Contra a Aftosa. em CU1'80 em nosso meio com
muito sucesso.

xxx

Multo oportuno um editorial de "A Noticia.... de Joio
vIIIe. abetrdando a aplicação de incentivos do Imp. de Renda.
Capitalizado o nordeste é hora de recapitalizar o sul. onde
devem predominar investimentos para a pesca, o turismo e
o ref(oreatamento.

xxx

Vem despertando muito IntereiBe a passagem do jubi
leu de prata do Az de Ouro Boliche Clube, a ocorrer no dia
8-5-73. Uma aomissão deverá organizar os festejos. O Rei do
Bolllo, Nelson. 88t' preparando para a festa do "Espirito
Santo".

,x x x

Santa Catarin� pleiteia a entrada no campeonoto na

cionat Como sllria bom. ver um clube barriga-verdade dis
tribuindo gols. Mas em 1974 não haver' nacional e no de
1973, nllo entramo.' Precisamos definir a locallzaçllo do estA
dio. a torcida e a renda, para nllo dar vexam.e

Todesanzeige und
Danksagung

um 1815 Uhr des 13ten. Mäl z 1973. im Alter
von 66 Jahren, 4 MODaten und 18 Tagen

Hiermit danken wir 811"n die uns Hilfs'eich
zur Seite standeu. die den lieben entschlafenen
du letzte Galeit g·lbe.n, die Bluman und "Krän'
za und Bsileid,karten 8chickten. Insbes!;lndere
danken w r Hllrrn DOo. Atomos für d'ie Artzlli
che Hilfe uud Herrn Pastor Hans Spring fór
die Trostworte im Hallse und am Grabs.

Es trauern die Gattin. 11 Kinder. (S Söhne
und 8 TÖchter). 3 Schwipgertöchter, 8 Schwie·
ggrsöhae und 39 Enkelkinder. .

'Jaraguá do Sul. März 1973
- - - Pelo jeito. por
mais que "ll!áuB elemen- 1_--------------------
tos" tentam "poluir" ou

I"transvIar" a bancada do

tAd· t�f�Onf:!�t�:â�ea�a�nôãçoo �!
_

A f�gm!'lrl'a ade· e c Im e n o
que não é bobóca de �

ningue'm. Muito bem!.) Emilia Kaesemodel,- - - A Prefeitura
cuida da lim'ppz'l diária p4'sarosa. comunica o seu passameOlo, ocorri-
de tua rua; tu nio qU<l do no diil 20 de Março de 1973. em Oorupá.
res cuidar da limpeza lI,e na rebidencia de AdolfQ Mars.chall. quando
tua calcada? - - - De conlava 86 anos de idade.
levezinho: vai haver um Por esle inlermédio des�ja manifeslllr seu
"silencioso" aumentozi profundo ilgradecimenlo aos parenles, amigos
nho em tudo. (Culpa não e conl:ecidos que a cooforlardm duranie o di
é do govêrno; é do "zé- flcil Iranse. que apreSI!OIarllm condolênciaB.
poviDho" bovino que não que enviaram flores e coroas e que acomp"
o ajuda para acabar com nharam a eXlinia até a úllima morada, em es·

as explorações.) peclal ao Ooro dÍl Oomunidade pela sua par
licipação 00 funeral e ao Rev, Paslor da Co'
munidode EVilOgélica Lulerana de Cerupá, pe·
Jas palavras de Fé Crislã proferidos em casa
e peranle o lúmulo.

Corupá, Morço de 1973. .

A Familia enlulado

"Correio do Povo"
um Jorhal

a Serviço do Povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


