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A . Construção da SC-BO
O ôecrerärto dos Trans

pones - Paulo Müller
Aguiar, esteve em Iaragué
do Sul, à c o n v i I e da
ACII. Reunião rápida, sem
muila pergunta e diálogo.
Chegou e disse que o as.

faltamenlo deverá sair o

mats. tardar em outubro
Oll novembro de 1975. Já
estêo em peute as publi
cações dos projetos e das
concorrências e os traba
lhos de asfaltamento se Nos últimos dias de março
Ião dívtdidos em 2 trechos, fiCOU constituída comissão
de .15 km. cada. A efírrne- de políncos schroedenses

ção maior foi a de que pare organizllr o. partido
"não vai haver paraltzeçêo do Movrrnenro Democrá

por falIa de verbe". Acer- neo Brasileiro. O local da
ca nos, a pe n II s, uma reunião foi a Churrascaria A comunídad« [aragus
apreensão: com a consrru- Seringueira. A Comissão ense perdeu um de seus

ção da ponte pare a capi provisória que terá a seu maís ilustres filhos. Fale
tel e o enrustasmo turebo cargo a e x e c u ç ã o ceu às 6,45 horas do dia
líettco que obriga a con des medidas de tmplenie- 7 de abrll de 1975 o ve
clusão das óbras do esta- ção é composla.· doe se- nerando Senhor Leopoldo
dlo ílortanopolueno, não guintes políticos. presiden Jauasen, com' 92 anos e
vai faltar grana? Gato es- te.- Oswaldo ôretletn e meses de idade. Nascido
caldado ... Vamos cobrar membros - Ary Fiedler, a08 15 de novembro de
a come. Engelberl lurck, Afonso 1880)1 filho de Geraldo e

XIII Coofer'eo"l'a do Dr·slr·ll. 465
Líndner eHermann Beck Gullfiermíaa Schwarz

� U A 'comissão está incumbi J t f'O 'Balneérto de Cambo anssen, raus eriu-se pa-da de elaborar e preparar ra Jaraguá do SuL Oon-
riu viveu díes de glória a documentação necessá 80rciou se cnm uma jocom a realização "a XIII ria à oficializllção do pllr' vem da tradicional fami-Conferencia do Distrito .tid.o em �chroeder. . lia Pil'ke e geraram mui.465 de Rotary Internálio Pablo Picasso Faleceu tos filhos. In8talou-se em
nal, dias 6, 6 e 7 do cor" 1907 com biaria, hOJ'1! lo�

I 2"4 I' li Os restos de PablQ Pi·ren e. <J ,ro ananas a calizável na Rua Pre8.
comp a d t d S OB880 foram senulladosarecet m e o o os ... Epitácio Pessoa, na pro-quadr t S de "'a I Ca na cripta de uma capelailn e <J nll -

priedade de G. Hardt. Cotarina e I1H') senhoras de que Oij habitantes, do 10-
mo industrial, manteve

rotarianos. acompanharam cal a�ir��m estar "cheia
serraria no morro do Boa

o movimento 10la)izando de mlslerlOS e velhos es- '

367 pessoas: um record ,queletos" .. A cripta pe!"
Vista (1916) e, em 1950 e

rotário em nosso Eslado tllnoe ao Isolado C81telo poucos, a meSma runcio·

Trabalhos de envergadura de Vauvenarglle, conUro nou dentro do quadro ur·

loram apresentados em' ído no Século XVI, no
bano na quadra então

plenária e os conferencis sul da FrBnQB, ii adqui· fo.rlDsda pelas atuais ruas
tOl! convidados arrancaram do pelo pintor e�panhol Getulio Varga8, Bmilio C.

968 O Jourdan e a terceira, a08aplausos da grande assis em 1 por 6 0.000 fran
fundos da Rua 88 Henriteilcia. De Jaraguá do Sul co�, c8rc� de 720.000 cru
que Marquardt.estiveram presentes apre· zelros. PICBSIO morreu 80a
Foi em. vida homem desidenle eleito' dr. Alfredo 91 anos, vitima de uma

Guenther, .lIcompllOhado síncope cardíaca, após grandeprojecão.Nostem,·
d I pos do seu lipog,.m man-dos companheiros Schmö· um e pma pu manar.

tinha praticamente as ré-ehel, Reis e Fidélis. E,,� Male é ASSlnlo parI Discussão deall da cidade sem, con'Os 10 "Mais" da ICM no Eslado Joinville foi palco de tudo, se transformar em
• éom um pequeno atra- marcante reunião de er· ooronel. A sua p08tura o

80 '(je quasi 2 meses oDiá. vsteiros. Embora a erva dava quasi como um esta
rio Oficiol está publicando mate estpja atravessando dista.
(15 de março) o quadro um período de deolínio, Em 21 de janeiro de
da,. posição de toClos os prffeitos doa municípios 1920, foi nomeado loten
municipi08 Da arrecadação ervateiros, erTat�iros, au dente do Distrito dt! Jara
do ICM, referente ao mês toridades do serviQo pú- guá pertencendo o atulll
de Janeiro. Jaraguá do Sul blioo federal e esladual e município à·Joinville. Era
PlISSOU a ocupar o 10 lu r.apresentantes das clas- o 5.0 Intendente, anteee
gar com Cr$ l.464 908 21 ses produtora e exporta- dendo lhe Victor Rosen
e os nove lugares eSlão nora, r e uni r a m . se' na berg e H. Piazera. Os

8e�do ocupados pelos se "?t!,ancheete� Catarin.en seU8 orçamentos. na épo
gUlnles munidpios: JOin se, à convite do Insutu· ca, não iam além dos 30
ville, Blumenau, Lages, to Brasileiro de Desen- a 40 'cont08. Governou
Florianópolill, B r u s que, I

volvlmento Flor e s ta 1- até 1924, qua n d o foi
TUbarão, Criciuma llajaí IB O F. SC, PR., e RS., sub8tituldo por Arthur
e Concórdia. Jaraguá do com ervais nativos não Müller.
Sul já chegou a' ocupar o ee tA correspondendo às

.
Em 195!, aos 12 de

5.• lugar em arrecadação, necessidades do

mercadol
março era nomeado 1..

.dependendo, como se vê. exterior que veru of..re- suplente de Delegado de
dos faturamentos das in':. cendo maior capacidade Policia do Distrito.
dústrias ligadas às esta- de a bsorQão. Pe 1 a Re801ução n.·
Ções do IIno civil.

.

Universidade Aberla, 3616, de 8 de maio ,de
SÚabriclrá AcidO Sulfúrico Modelu Inalês 19M até 193.8 OCUp?u. O.

·cargo de JUIZ de Direito
e suplente.
Ainda em 1920, tendo

em vista 08 bons resulta Ocupando com os pro foi a sua me n i n a dOB
dOI no Genso DemogrA_' blema'B dss ooletividades, olhos. M'3smo sob o pe
fico, recebeu daquele Inl- também deixou-se aldu· so de seU8 80 • pOIiCOS
tituto a medalha de bron- zir pelas atividades so' anos, ele costumava mar
ze. A populsQão do Bra· ciais e desportivas. Par- char garbosamente entre
sil, na é p o c a, era .de -tenceu .a08 principais clu os atiradoras DU festas
14.058751. JarBlIuA, inelo, bIS de8portivos da cida- do Espírito Sal!to, ao ladoindo Hansa Humboldt, de. A Sociedade Atirado· de seu filho, netos e bis
hoje, Corupä, c out a' a' res Jarp guá, mais tarne I netoF.10.íl22 habitantes. . Clube Atlético Baepeudi, Foi um homem jtÍ�to.

DESTAQUES
nistro interino das

Minasl
conta que foi criada e

e Energia, Eng. ßenlemtn aceita numa das mais
Mário Batista. A fábrica a consereadoras nações do
ser ínerelede em lmbitube, Velho mundo. Consta de
lerá capacidade pera pro provas semanais, mensais
duzir 500600 toneladas e anuais, com observações
anuais, consumindo maté emanadas dos tutores e
ria prima exclusívernente pr ofessorea que utilizam
nacional: os releuos piri terminais de computado'
tosas resulrentes do be ne .,·es, gravadores audiovi
üclamemo do carvão de suais, bem como recepto
Santa Catarina. res de rádio e. tevê,
MOB no Moniclpio de Schroeder

Leopol.do
Janssen

• A. implanlação de uma O ministro J·arbas Pa8
fabrtca de áCido sulfúrico, earinho nomeou comissão,
de Ilrande parle, no sul do 'para estudar a experien'
P�ls, é o objetivo do con. cia que estA sendo reali
t�ato recentemente nego- zada na Grã Britlriha,
Ct�do entre a I.GC. (ln Eob o nome de Universi
dU�tria Carboqufmica Ca, dade Aberta (Open Uni

��rtn.ense S.A.) e a Milsu veraity), funoionando desiI,!lht, do Japão, cuja assi de 1971. A organização é
�a�urll, . em Brasflia, no unica no ensino superior,Ulrlmo dia 4 do corrente, com caraclerísticas revo
em álo presidido pelo mi· lucionArias, tendo-se-_em

Pedro Nolasco:

ÀS M A R GEN S O O I TAP O C Ú
O Municipio está na raiz da Naclenalldede. Todos os meles que

atingem, atingem primeiro a ele. A nove denominação da Nação em "Re
pública Federativa" lhe assegura, ao Municipio. um IUllar de relêvo, porque
instituição municipal é, em rodos os sentidos, a base desse sistema, fede
rativo, como é- 11 bese da nacionalidade. Tal como nas Assembléias Legts
Isüves e nas Câmaras Federais, o' Muntcípío precisa estar forte para ter
voz ativa nos conselhos da Nação. Curda-se, pois, dos problemas funda
mentais dos Municípios, os quals, somedos geograflcamenle, ínregrem a

própria realidade nacional e, especificamente, a estadual. Trata-se das def
ciências dos munlcíptos, de . sues escolas pera o eprlmoramento dos cursos
e dos trabalhos, e de reforma dos serviços municipais, saúde pública, edu
cação, fomento' econômico, finanças, alimentação, habitação. As Unidades
Federais, grendes ou pequenas, respondem, com admirável espontaneidade
de sentimentos cívicos, à convocação e ao apelo pera as suas realidades
mais Intimas e ao estudo das quesrãos mels vitais, a cuja base se acha o
problema -cructalda revitalização das Comunas. ôe lai é

o pepel, por dl
reito e dever, do Munícípío, merece especial atenção e aplauso a nove
campanha que se deflagra em vérlos Estados à proposíture de g�rantiiíls de
imunidades ao vereador, o que certamente implicaria em elreração do arti
go especff!co da Constttutçâo. ôe o instituto de imunidade ampara senado
res, deputados Iederels e estaduais, que são eleitos, dírerernente pelo povo,
não há como se possa ,negar idêntica prorrogativa aos vereadores que são,
por igual, legisladores no plano municipal.

São Bento do Sul receberá terce
leira, dia 17, a Visita de grende nú
mero de turlstas da Argentina e do
Paralluai, aos quels se íunrerão ou

Iras, proce.denles de São Paulo e do
Rio. Tr';lIa se ,de �ompon"e!1I�� de

agremiações sudetos radicados no

estrangeiro, que se reúnem este ano

,ela segunda vez pera confraterniza
rem e eslreilarem laços de amizade,
simulranea,melite fl!zendo turismo.
'. "

'I�' '.-

A Coordenadoria Regional do INCRA vai iniciar na proxlma se
milnll um levantamento das Cooperativas existE'ntes DO Estado. Villa reunir
dadils que possam orienlar um planejamento melhor para a assistência
lécnica futura do órgão. Esse Irabalho dftverá permilir novas bases para o
forlalecimento das atividades de fomenlo ao Cooperativismo que envolve
estudos e pesquisas, registro e fiscalização das eDlidades, acordos e con
vênios, difusão, educação e organização de novas sociedades, além ,de
assistencia lécnica do INCRA ao Cooperativismo.

O Secretário Paulo M u e II e r,
Aguiar, dos ,serviços Públicos e

acuml!lalivamente da Pas I i:I dos
Transporte8 e Obras, esleve em Ja·
raguá do SuJ, a respeito .de cuia vi
sita este jornal informa em reporla
gemo Informou que o DER já abriu
licitöção para a ligação de Jaraguá
do Sul à BR-tOI. Aditlntou que a

pavimenlação dessa rodovia de aCesSO
ja está decidida, devendo serem ioi
ciadas no segundo semestre deste·

ano as obras propriamente ditas.
Revelou ainda que os írechos da
rodovia de acesso Joinville·Pirabei.
raba, que ainda se encontram sem

calçamenio, serão em breve pavi�
rr.el'!tadoB, Também dev,erão ser efe
tuados serviços de revestimento frit
eSlrada alé Vila Nova (Joinville).
Registre·se o fato para futura co·

branç. caso haja omissão ou esque
cimento no que lanlle a nós, Jaraguá
do Sul.

Ao. inallgurar se em julho de 1966 a Ia. Unidade da Usina Termo·
elétrica de Capivari, acionou se importanle peça "não apenas por que en

treguemos a Sanla Catarina e aos seus vizinhos um adicional de cem mil
kw, mas por plantarmos valioso março no aproveitamento do carvão na

cional': foi o que declarou enlão o fillecido Presidenle Castelo Branco.
Não laz muito, Rio Grande do Sul reclamava a crescente escassez de
energia elélrica em todo o Estado, o que poderia criar "sério prol>lema de
del!emprell'O, muitas indústrias estão sendo ·.forçadas a diminuir as suas
atividades, criando se um Indice muito elevlldo de mão-de obra ociosa. que

. não poderá ser suportado por muilo tempo". O lembrete ao passado é
válido dianIe do alUdi preço de energia elélrica, considerado excessivo,
segundo os Presidentes das Federações das Indústrias de SC e do Parllná,
classificando ii polfricil do Minislério de Minas e Energia de "altamente
discriminalório para os dois Estados em relação à rellião lIul", pois "im
pÕl'm aos tres Estados sulinos um preço de energia elétrica superior •

102% ao que é pago por Säo Paulo, Guanabara e Minas Gerais", (A afiro
mllliva é uma renovação do sadia 'política sulina, que abrange Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

Morreu como cidadão. 11:
a comunidade deu-lhe o

sepultamento. com as',ho
menagens de que era cre

dor. O 88U procedimento
nos primordio. de Jara
guá, deTe ter influencia
do '10 desenvolvimento
que hoje experimentam08.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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em à rua Jorge Czernie Edital n. 8063 de 9/4/73
wicz, nesta cidade, filha Ercilio Poltronieri e
de Jorge Mattar e de Ires Bertoldi
Gisela Czerniewicz Mat
tar, '

MUDAS
Ele, brasileiro, solteiro,

padeiro, natural de Rio 'b===�===

dos Cedros, neste Estado, H
. •

domiciliado e residente onremos nossos compromissosem Ouritiba - Paraná,
filho de Francisco Pol- CL Paulo Morettt

tronieri e de Júlia Pol- Respeitar compromissos assumidos é uma ques-
tronierí. tão de ombridade, é ponto de

.
honra de um homem

que ss presa, é respoosabilidade de todo Leão vol-
tado para os ideais de SERVIR.

'

O Leão, participando do ideal de Servir, íncor
pora um solene compromisso .à sua vida, da meso
ma forma que passa a possuir uma incidência lee
ntsttce, notadamente em fuocão de atividades vol
tadas psra o Bem e consagradas a fins sabídamen
te nobres,
Em ,fuoção de seus compromissos, oLeão desemvolve
a consagrução do um mister quer social, quer Illentró
pico, recebendo o poder, diria' até o magnítísmo de
realizar tudo quanto seu Clube programe para a

consecução de um ministério impregnado dós mala
Sadios princípios de solidariedade humane.

A missão Ieonístíca se consolida em deflnltí
vo quando a participação de todos os OCLL e Do
madoras eepreseura o eggajamento a um compro
misso comum que congrega as forças vivas de um
movimeoto voltado para es elevados objetivos que
Lions difuode e que compete a seus membros levar
a cabo

A vida leonístíca constituiu verdadeira oonsa-
Ela, brasileira, solteira, gracäo ao dever já que representa uma viva pro.industriaria, natural de clamação da transceodeocia e da exelêneia 'do Ser.

Jaraguä do Sul, domtel- viço Desínteressado. A presença do Leão na socie
liada e residente em Rio dade e sua intervenção na vida da comuoidade é
Cerro I, neste distrito, o testemunho de uma realidade que não a.dmite
filha de Alfredo Koepp tantesta. de verdade que não suporta evasivas, de
e de Frida Kopsch Koepp. um trabalho que não acata comoutamos de um ideal

que exige devotamento a toda prova.
CCLL, saibamos honrar nossos compromissos,

pOÍ!!, ao íazeIo, estaremos honrando a nossa pró
pria coodição de homens voltades para o exercício
de um mister que nos jrromcve, promovendo a rea

lização do SERVIÇO DESINTERESSADO.

F'urlfer•• e Orn.menr.,.

Laranfeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botioabeíras, etc, Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc

Edital n. 8.058 de 6/4/73
Afonso Walz e

ValdiYia Aparecida
Grützmacher

Ele, brasileiro, solteiro,
bancarto, natural de Gua
ramirim, neste Estado,
domiciliado e residente
em à rua Presidente B·
pítäeío Pessoa, nesta ci
dade, filho d,e Ricardo
Walz e de Ana Walz,
.

Ela, brasileira, solteira,
balcooista, na tu r a 1 de
Guaramirim, neste Esta
do, domiciliada e resí
deote em à rua Walte::
Janssen, nesta cidade,
filha de Norival Griltzma
eher e de HerciIia Cris·
tofolioi Grützmacher.

Edital n. 8059 de 6/4/73
Bernardino dos Santos

Borba e

Lourdes Moser

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Eis, brasileira, solteira,
do lar, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliada EI resideote
em Jaraguazioho, neste
distrito, filha de Hilario
Bertoldi e Tereza Ber
toldi.

Edital a. 8064 de 9j4/{3
Ivo Ronaldo Balleck e

Rovena Koepp
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, oatural de Po
,ço Preto, neste Estado,
domiciliado e reetdeute
em Vila Nova, oeste dís
trito, filho de Rolf Al
berto Balleck e Ursula
Dornbuch Balleck.

.

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

II' - SOCIAIS

Aniversários

Faze.,m anos hoje
- O sr. Paulo Wun

derlioh;
.

- a era. Nair Ayroso
Lescovicz;
- o sr. Ary Buchmann;
- a sra. Ida, esposa Ele, brasileiro, solteiro,do sr. Ricardo Buerger; motorista, na t u r a I de
- o sr, José' Antonio Edital n, 8.054 de 5/4/73 Araquari, neste Estado,

Campos.
�

Adelíno Eake e domiciliado e residente em
Fazem anos amanhã Verooica Lux. Jaraguá Esquerdo, neste

Ele, brasileiro, solteiro, distrito, filho de Mateus
- A sra. Vva. Jorget lavrador, natural de Ja Beroardino de Borba e

ta MaUar. raguá do Sul, domicilia de Rosalina Vieira de
J)ia 16 'do e resideote em Tres Borba.

Rios do Norte, neste dís Ela, brasileira, solteira, Edital n, 8.065 do 10!4/73
- A sra. Brunhilde trito, filho de Artur En- do lar natural de Timbó, Elmo Mathias eMoellar Diener, em S. ke e de Anita Mathias nsste Estado, domícílta- Elia KruagarBeoto do Sul; Eoke.

..

da e residente em Jara- . . .

- o sr. Eugenio Wolf Ela, brasileira, solteira, guá Esquerdo, neste diS]
Ele, braSileiro, solteiro,

Filho; balconista, natural de trito filha de Silveiro lavra?or, natural d.e. Ja'
- o sr. Erico' Julio Jaraguá do Sul, domici. Mos�r e de Santa Moser. ragua do. Sul, domlf,lh�·

Harbs, em Pom"arode; .liada e rellidente em Trei!
.

.

do e resldeote em RIO
rta HI'I-degard Edl'tal nl, 8.060 de 6/4/73 Cerro I, neste dieirito, fi-

D "- as. RioB do Norte, oeste dis " .

"0''enles' eW I k· J G lho de Erhardt Mathiaso B I; trito, filha de Alberto oão' orges e,

- o jovem Moacir Mar- Lux e ce Elfi Mueller Carmen Weis e de Tecla Kamke Ma'
cio Lawin, em Nereu Ra� .Lux. Ele, brasileiro, Bolteiro,

thias.

na-O "doenças"mos.
auxiliar de escritório, Ela, braSileira, solteira,

Dia 17 Edital n. 8.055 de 5/4/73 natUl·al de Guaramirl.·m, do lar, natural' de jara-
M Napoleão L. Teixeira - (Psiquiatra, em CurlUba --Antonio eurer e "neste Estado, domicilia- guio do Sul,

.
domiciliada Professor Catedrático da Universidade Federal doMaria Richer.t do e residente à rua e residente em Rio Cerro Paraná).

Ele, bràsileiro, solteiro. Joinville, oesta cidade, I. neste distrito, filha de "A palavra é para os ouvidos o qlJe a luz é
operario, natufal de Ja· filho de Leopoldf.- Gor Eduardo Krueger e de

para os olhos". -(Mm. Lamberl).
raguá do Sul, domicilia. ges e de Agata Klein, Frieda Ziese Krueger. "Curar algumas vezes, aliviar quase' sempre,
do e residente 13m Vila Ela, brasileira, solteira, consolar sempre".
Lenzi, neste distrito, fi do lar, natural de Jara Edital n. 8066 de 10/4/73 1) �. A Tecoologia fez 8 criatura humana se-
lho de João Meurer e de guá do Sul, domiciliada Romano José Lescowioz nhora de recursos fabulosos: foi à lua, não taràa�
Maria Zimmermann Meu- e residente em à rua

e Leondina Maria Engel rá 8 ir a Marte, outros mundos; facuItou-lhe a con·
rer Joinville, nest� cidade, quista do átomo, pôs lhe nas mãoB o uso, para oÉla, brasileira, soltei�a, filha de Henrique Weis Ele, b",asileiro, solte'ro, bem ou para o mal, da tremenda energia nuclear,
industriaria, oatural de e de Ermelita Bolduan operario, natural Se Ja'

encurtaram-se distâncias; meios de cilmuoicação, a

Cor1lpá, neste Estado "o. Wel·s. raguá do Sul, doniiciliado. .

f
. -

't t.. mais e maiS per ('li tos, poam, matan aoeamen !l, em
ml·'·I·ll·ada e resl'dente em e reei.dente em à rIJa

f
. . d

.

v cootsto mundos geogra ic08 dlsta'ltes, esceu a08
Tres Riol! do Sul neste Edital n 8061 de 6/4/73 ,AntoOlo Ayro8o, � e Bta

abismos, até então inliondheis, do Iconsciente....' ,

cidade, fIlho de Soa0 Les-dlstrlt!>, filha de .Bernar Jnsé Jesuino e oowioz e d!, Elizabeta Lei-' De que valeu, ao homem, taotas cooQuistas,
d? Rlchert ft di!

Annal Isabel Wolff lhold Lescowicz. se perdeu a própria alma� - pergunta milenar,
Rlchert.

. . ainda ·sem resposta ..•
. , Ele, brasileirO, solteIro; ·1 I

.

2) D d
.

t·· dEdItal n. 1:1.056 de 5/4/73 operario, natural Corupá, Ela, brasl eira, so telra, - eotro o progresso Ver Igmoso a nos'

I
do lar, natural de Periti- sa épooa, em pouco melhorou na emocionalidadeArno Valle e neBte Estado, dom.iciliadO ba. RIO Grande do Sul, sua ... Dentro de um mundo teonicamente ava'nç:a'Sueli Bakun e resideote em à rua
domiciliada e residente dÍssimo ,segue emocionalmeote Imatura - assinalou,

Ele brasileiro· solteiro Rio Branco, nesta cida-
em à rua Antonio Ayro- há deoênios, Carrel; depois dis.o, com razão maiorescriturario na'tural d� de, filho de Aotonio Lu·
SOi nesta oidade, filha de. a afi,rmativa. Daí desajustes, neuroses, psicoses,

Rio do Oeste oestel:!;s cas Jesuino e de Linda Aloisio Siefredo Engel e suioÍdios; aí, uma daI raízes do 'engrave.cente dQa
tado, domicili�do e reei· Jesuioo.

de Wilma Engel. toxicomanias, da delinqlÍência meuoril. j

dente à rua Presidente Ela, brasileira, solteÍra, 3) - A Medicioa - para apenas !alar dela -
Epi�ácio PeBsoa, ntosta iOdustri;uia, natural de EdHal n. 8067 de 11/4/73 também se beneficiou, e muito, dos modernos
cidade, filho de Adolfo Iodal'al, ne Bt e Est'ldo, recursos tecoológicos. A um pooto tal que, iroDi�
V II d N V II Sebastião Bona 8 •

a. e e e orma a e. domiciliada e residente Ioês Rosá zaodo, profetizou. alguém, que, a assim segUir,
Ela, brasileira, solteirá, em à rua I Rio Branco, acabarão os médicos, num fu�uro mllis ou Dleoos

auxiliar de' escritorio, nesta cidade, filha de Ele, brasileiro, solteiro, próximo, sendo substituído por ... computadores:
natural de Rio Negro, NerelJ Wolff e de Gen. barbeiro, natural de Rio o cliente chega, aperta tantos botões, correspon·
Paraná, domiciliada e tiula Wolff. dós Cedr.oB, neste Estado, deote, cada um, a cada queixa que tenha; r,eceba
residente em à rua Ve'- domiciliado e residente relação de que exames complemeotares deva
nancio da Silva Porto, Edital n. 8.062 de 6/4/73 em Jaragu.i Esquerdo, fazer (que outros robôs executarão); traz, �ogooesta cidade, filha de José Zimmermann e n�lote distrito, filho de em seguida, os resultados, coloca os no local
Waldomiro Bakun e de Emilia Barbosa Hilario Bona 8 de Ana próprio _ vem, de volta, a competente receita .. .'

I Adevair Bakun. Ele, brasileiro, s.olteiro,
Bona. ' Sim, de acordo, já o escrevemos, e por mais

Ed't I' 8057 d ·'6/4/7" '.

t I d J Ela, 'brasl'lel'ra, solte'l'ra, de uma vez, Mas, dizia Bonaparte, li repetição é
la n., e u operarIO, na. ura e a

a melhor figura da Retórica.
Thomaz Cesar Fruet e i'aguá.do Sul, domi do lar, natural de Jua-

4) _ Mas, isso é exa.gl!ro. O médico, quando,Sara Elisa Mattar fl��d�a eFi���tr��t�e:: ;u:eBI��n�:�mdS:��!li��� de fato. médico, jamais se robotizará; jamais será
Ele, brasileiro, solteiro, distrito, filho dt' Leopol- zia, neltel distrito, filha um mero ledor de exames que haja ptlllido para,

engenheiro, natural de do Zimmermano .e de de Ezelino Rosá e de a seguir, prescrever looga lista de drogas oaras

Jaraguá do Sul, domici Maria Reioert Zimmer- Maria Cecatlo Rosá. que poderão curar ou oão o doeote, mas que
liado e resideote em à farão 8 ventura financeira dos "pobres" comao·
rua Avenida Marechal

mann.
Epara que chegue ao co- danteB dI! trustes drogqístic\)s que infestam o

Deodoro, nAs ta cidade, Ela, brasileira, solteira, nhecimento de todos mandei muodo de hoje.,.
passar o presente edital que D' d h'"

.

éd·filho. de Ary Carolino do lar, oatural de Porto será publicado pela Imprensa Mercê de eus, alO a .. mUitos m !Cos,
Fruet e de Tecla Gumz União, neste Estado, do- e em càrtório oRde sorá realmente médicos. Que não someote tratam
Fruet. miciliada e residente em afixado durante 15 dias. Se doenças, mas também, tratam doentes; não o'lvi·
Ela, brasileira, !loIteira, Ribeirão Molha' nellte .algHém souber de algum Im- dando que, de par com o remédio, há a palavra

auxiliar de escritório na· distr�to, filha de Salvador r��I�::��8.acu8e.'1 para os
amiga que CUfa; e em verdade e oa verdad� lhes

�ural de Jaraguá do Sul, MartlOs Barbosa e dI:' Al- AUREA MüLLER GRUBBA digu que, muitas vezes - quaotas I Vale mais que
domiciliada ti residente vira Ambrosia Barbosa Ollclal tO<1as as drogas do mundo.

...,. O sr. Carloa Haf
fermAnn Netto;
- 8 sra. Rosália De·

marohi Fodi.

Dia 18
-- O sr. Adão Maba;
- ajo. vem Wilma

Luiza Sanson Correa;
- o menino Marcslo,

filho do Dr. Clayton Ka·
ran, em Florianõpolia,
Dia 19
- A sra.- Otília Tiegs;
- II sra, Relinde Mahn-

ke . Marschall;
.

- o sr. Ilson:Nolteoeo
Bastos;
- o sr. Luiz da Silva,

em M8Isaraoduba,
-:- o sr. Rudolfo Rseck,

sm Itapocuzioho.
Dia 20
- srta. Marília Hafe

mano, nesta cidade.

Campanba de' Educa�o
Civlca

O haSleameolo dd
Balldeira e o caOlo

. do Hino Naciooal são
obrigalórios, uma vez

por semana, em Iodos
os eSlabelfcimeolos
de qualquer grál! de
ensino, públicos ou

parlicularc:.,

Atenção!
Negócio de Ocasiãó.
Veode Sli! um Bar .e

Quintanda C/SÓlida e nu·
merosa freguesia, em

ponto central de Joinville
e,' âinda uma casa de
alveoarIa no Balneário
de 'Barra Velha.
Veode se por motivos

de doença.
Informações n/redação.

Registro Civil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edital de beiIão Irmãos Emmendõrfer S.A. Manoel F. da Costa·S.A.
comércio e Importação Ind. e Com.

C G C M F 84431816/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da leí, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente adí
t81 de leilão, com o prazo de vinte (20) días, ví

,rem ou dele conhecimento tiveram e ínteressar
possa, que hão de ser arrematados por quem mais
der e maior lance oferecer, em frente à8 portas
do Edifício do Forum, no dia 04 de maio p.
vindouro, äs 10,00 horas, 08 bens penhorados a

Silvino Franzner t! Cecilia Franzner. na ação Exe
cutiva proposta pelo Banco do Brasil S. A., e abai
xo transcritos:

1) - UM TERRENO, situado à Rua Walter
Marquardt, s/n, neste munícípío e comarca, com
a área de 7.788 ms2., confrontando-se ao Norte
com a Rua Walter Marquardt, ao Sul, com terras
de Alfonso Franzner, 80 Leste com terras de Ar
noldo L. Schmidt, e a Oeste com terras de Alíon
so Franzner, devidamente registrado nesta Comar
08, sob n.O 29.286 do Livro 3-0

2) - UM PRÉDIO de madeira, com dois pa- .

vimentos e sótão, medindo 20x16 ms., coberto
com telhas de barro, tipo francesas, aesoalhado,
com instalação elétrica, onde funciona o engenho
de arroz.'

'3) - UM GALPÃO DE, MADEIRA. de 7 x 15
ms., parte aberto e parte fechado, coberto com
telhas francesas, .com piso de concreto e instala
ção elétrica.

4) - UM GALPÃO DE MADEIRA de 12 x 5
ms., aberto, com o piso de barra, coberto com te
lhas tipo francesas, c_om instalação elétrica.

5) _:_ UM GALPAO DE MADEIRA de 9x5 ms.,
fechado, coberto 'com telhai! tipo francesas.

6) - UM GALPÃO aberto de 30xp ms., COe
berto com telhas tipo francesas. parte em piso de
concreto.e parte em piso de tijolos.

7) � UMA CASA DE ALVENARIA de 12x9
ms., assoalhada, com instalação elétrica hidráuli
ca e sanitária coberta com telhas tipo francesas.

8) - UMA CONSTRUÇÃO DB ALVENARIA.
anexa à casa residencial, acima referida, de 10x7
ms., coberta com telhas tipo flOftncesall.

9) - UMA.MÁQUINA para beneficiar arroz.
_

marca ZACARIA, tipo B, quatro. bruntdores, dois o E'd
·

t I de L ·1 a-Odescascadores e separadora, um classificador cilin

Alb t B S A I a e e Idrico e uma martahetra com capacidade para des er o auer
.

cascar 6 sacas por hora, maia um motor elétrico, e e O Doutor Alcides dos Santos Aguiar: Juiz de Direito
marca ASRA, n.« 2951357, com 10 HP., e um mo- I 'd' t -

C .,.
ß

da Comarca de Jaraguá do Sul; Estado de Sllnta Catarina.
N' 8 n us na e OmerelO na forma da lei etc. .tor elétrico marca SlEME S, n.O 491523, com 2

FAZ SABER a todos oe que o presenteedítal de leilAo,HP.
.

Assembléia Geral Ordinária com o prazo de vinte (201 dias virem ou dele conhecimento10) - TRES SECADORES de ferro, ellindri-
Edital de Convocação tiverem e interessar possa, que häo de ser arrematados por

cos sem marca e sem número. quem mals der e maior lance oferecer, em frente 8S portas
UMA MÁQUINA d t t· P I t f' ld d

. do Edlliclo do Forum, DO dia 17 de Maio próximo vin-11) - ecos urar paco es, e o presen e Icam convI a os os srs. aCio
douro. às 10,000 horaa os bens penhorados à firma, CONS.n.o 157. niptas desta sociedade a comparecerem a Assem Tii.UTORA HEWOKRA LTDA. Massa FaJída, nas ações12) - UM PRÉDiO de alvenaria, medindo bléia Geral Ordinária, à realiz,!r se na ina séde Executivas }o'lscals n.O 5.79'e5.789, em que são exequentes a

12x12 ms., eom 4 pavimentos, sendo terreo com Bocial, à Av. Mal. Deodoro da Fon�êca 71i1. em FAZENDA NACIONAL e ESTADUAL,a leguir descriminados:.

d b t Ih t' J á d S 1 SC à 16 h d d' 11 dU' 1.0) - UM TERRENO. não edIfIcado, sito neste. munl-piSO e concreto e tac08, co er o com te as IpO aragu ou, s oras o Ia e ... alO
cíplo, a rua Francisco Fischer, com a área de 2.183 m2, Ia.francesas. de 1973, afim de deliberarem. sôbre a seguinte, zendo frente na rua Francisco Fischer com 80 m, travessio13) - UMA MÁQUINA para' separar grãos, ORDEM DO DIA dos,fundos com 3 linhas, medindo uma 2\ m, outra, 23 m e

marca ELEXSO, n,· BG 511-M, equipada com motor '. outra 9 m, extremando de um lado com terras de Renato
marca ARNO, GEGJGE, de 3/4 HP, exer�i��odeAf;�;aÇãO do BalançQ e contas do �����r dee ��1;UWI�s�0��nf�rme 7��gomp:'az�:a °c�� J:d':n,C��Assim serão referidos bE:'ns arrematados por .. 2 o) Eleição do Conselho Fiscal. vldamente registrado sob n.o S2.697, às fls. 142, do Livro 3·Q,quem mais der e maior lance oferecer, podendo 3 o) Assuntos de interêsee da sociedade. avaliado em ur' 16.000,00; )
Sfilrem examinados por quem, interesse tiver no

.

2,°) - UM terreno, situado nelte município, sito à Av.Jaraguá do Sul, 27 de Marpo de 197:1, Mal D od d Fo a co a á ea de 2167 m' edl"cadolocalom que se acham situados à rua Walter Mar Y. e oro a nsec, m r . �, li

Alberto Bauer - Presidente, CPF. 004358059 com um prédio de alvena�II, fazendo frente na Av. Mal.quardt, nesta cidade. E, para que chegue' ao co A '{,lSO: . Acham.se a disposição dos srs. Deodoro da Fonsecs, com 22m, travessão dos fundos comnhecimento de todos os interessado,!, loi expedi- acionistas desta sociedade, os documentos a que
3 linhas medindo, uma 21 m, outra com %S m e outra 9 m e

do O presente edital que será afixado no lugar de Imtro lado com terras de Orlando Bernardino da Silva,_. bl' d r di' D d
se refe,re o artigo 99, do decreto·lei n.O 2627 de com 25 m, 8 m e com Lia Schneider com 9 me VerglUo Pi·..e costume e pu Ica o nll urma a el. a o e
26/09/1940. colll com 35,80 m. devidamente registrado no Cartorio de'Re.passado nesta cidade de Jaraguá do .Sul aos dois

g!stro de Imóveis desta Comarca, sob n.O S2.697, fls. 1(2,dias do mês de abril do ano de mil ttOvecentos e livro 3 Q, avaliado em Cr$ SOO.OOO,OO.
.

setenta e três. Eu, (a) Amadeu Mahlud, escrivão, o . Assim serão os referidos bens arrematados, por quem
subscrevi.

SO'L S
mals der e maior lance oferecer, em leilão, podenl1o dltol

.

MARI A bens serem examinados por quem Interessar, no local em(a) Alcidl!l dos Santos Aguiar, Juiz de Direito
.

.

que se acham situados. E, para que chegue ao conheclmen..

. •• to do publico e Interessados, foi expedido o presente edital,Indústria do Vestuário que serÁ afixado no local de costume, às portas do Forum,
C G C M F 84 429 752/001

e publicado no Forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de JaraguÁ do Sui, aos dez dia. do mes de Abril do ano de
mil nov"cent08 e setenta e tres. Eu Adolpho Mahfud, Escrl·
CriVA0 o ·subscrevl. .

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

C a p r i In d u s t r i a I S..A
CGCMF r..o 84.430016/001

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convidados os acionistall desta Socie.
dade, para' participarem da Assembleia Geral
OrtlinÀria à realizar-se às lU horas do dia 28 de
abril de 1973, n8 sede social à rua Exp João
Zapella, 214, afim ds deliberarem sôbre a seguinte
Ordem do Dia:

1.0) - Exame, discussão e aprovação das
Contas e dlimais atos do exercicio, encerrado em
31,1�7� .

.

2.°) . Eleição do Conselho Fiscal e 8uplentes
e fixação de suai respectivas remunerações;

3.°) - Outros a8suntos de interêBse' da Socie
dade.

A V I SO
A diretoria desta sociedade avisa aos ss·

nhores acionistas que estão à Rua disposição na
Bede social, os documentos de que trata' o artigo99, do Decreto lei n.· 2627, de 26 de setembro de
1940.

. Jaraguá do Sul (SC), 19 de março de 1973
Victor Bauer, Diretor Comercial, CPF fi.· 004358139

ir

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇAO'
São convidados os senhores acionistas desta Pelo presente ficam convidados 08 Sre.· acío-sociedade, para a assembléia geral extraordínä- Distas desta sociedade para se reunirem em assemria a realizar-se no dia 30 de abril de 1973, às 14 bléís Geral Ordinária à realizar-se no dia 6 d.horas, na sede social, na Avenida Mar. Deodsro Maio de 1973. às 9 horas, na sede social à Bstrada Fonseca, 557, em Jaraguá do Sul, para delibe da Itapocuzinho, Jaraguä do Sul.SC, a fim de de-

rarem sobre a seguinte, ORnEM DO DIA: liberarem .sobrs a seguinte, ORDEM DO DIA:1 - Aumento do Capital Social com apro 1 o) Exame. dtscusäo e votação do relatórioveítamento de Reservas Livres e moeda corrente da diretoria, balanço geral, parecer do conselhodo pais; Fiscal e contas reterentes ao exercícío de 1972.2 ;_ Alteração parcial dos estatutos sociais; 2,0) Eleição do Conselho Fiscal e seus au-3 - Outros assuntos de Interesse da socie plentes. '
.

dade.
3,0) Assuntos de 'ínteresse social.Jaraguá do Sul, 5 de abril de 1973 J9raguá dO Sul, 06 ue abril de 197ãVictor Bernardes Emendörfer, Diretor Presidente Manoel F. da Costa, Diretor PresidenteC. I. C. 009957039 CPF n." 104021369
AVISO: Acham se a disposição dos Srs. Acio

nistas, no escritório Ja sociedade, os documeatos
de que se trata (; art. 99 do decreto lei n.O 2.627,
de 26 de setembro de 1940.

/

Assembléia Geral Ordinária

CONVO�AÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta

socíeuade, pare a assembléia geral ordinária a

realízarse no día 30 de abril de 1973, 'às 9 horas,
na sede social, na Avenida Mar. Deodoro da Fon
seca, 557, em Jaraguá do Sul, para deliberarem
sobre 8 seguínte, ORDEM DO DIA:

1 - Exame, discussão E aprovação do rela
tório da diretoria, demonstração da conta de "Lucros
& Perdas". balanço geral e parecer do Conselho
Fiscal, refer-entes ao. exercício social de 1972;

2' - Eleição da Diretoria; com ratificação da
permanência do cargo de Gerente Admínístrattvo;

3 - Eleição do Conselho Fiscal e fixação
das respectivas remunerações:

4 - Outros assuntos de Interesse da socls
dade.

Clube Atlético Baependi
Edital de Convocação

Pelo presente, na forma do artigo 37.0 itens I, 2 e 3,
dos Estatutos Sociais, fica convocado o Conselho Delíberatí
vo do Clube Atlético Baependl, para uma Assembléia Extraor
dlDérla, que realizar-se·' no dia 30 (trinta) de abril de 1973,
às �O,OO (vinte) horas, na sede social do Clube, para tratar
da seguinte "Ordem do Dia":

.

).0) _ Eleição da nova Diretoria;
2.0) - Eleição do Conselho Fisc�I;'
3.°) - Assunt08 de Interesse social.
Outrossim, esclarece-se que. na forma do artigo 40.°,

dos Estatutos Sociais, na falta de "quorum" regular, realt
sar-se-ã. a Assembléia, mela hora após, com o numero míní
mo de OS (oito) membros do Conselho Deliberativo.

Jarsguá do Sul, 10 de abril de 1978.
João Batista Prim, Presidente do Conselho Deliberativo

Jaraguá do Sul, 5 de abril de 1973
Victor Bernardes Emendörter, Diretor, Presidente

C.1. C. 009957039
----------------�----�-------------

Assembléià Geral Extraordinária
CONVOCAÇAO

Convidamos os senhores aoioniBt�8 da Marisol
S.A. Indústria do Vestuário para a assembléia geral
extraordinária .8 realizar-se na sede da elDpresa,
à Rua Mal. Floriano Peixoto. 128/136, na cidade de
Jaraguá do Sul (SG), às 09,00 horas do dia 30 de
abril de 1975. para deliberarem sobre a seguinte Flá�io Ropelato
ORDEM DO DIA; (rezuda dianie do seu quadro IRIlBoroso)

1.0 - Au m e n tod o oapital social de CrS - 1--
400000,00 para Cr$ 860.000,00, com aproveitamento Na vossa fronte auguslc'!. Ó Maria,
da parcelas das seguintes contas: Vejo uma eslrela branca a sorrir.

a) Fun d o para A um e n t o do Capital - Or$ Perto. bimbalha o sino ao cair
251013,74; Da qUdfla feirll, vosso belo dia.
b) Fundo Correção Monetária Cr$ 89.344,19; -11-
c) Fundo Correção Monetäria O.R,T,N. Cr$ O Arcanjo Gabriel, em prece pia,
.1.845.52; , Empunhando a Cruz, vem·nos pedir
d) Fundo Manutenção Cap. Giro próprio - Que rezemos, e faz nos rep.etir:
Cr$ 10,015,06; O Senhor é convosco, Ave-Marin!
ti) Fundo de Açõel Bonificadas Cr$ t 816.00; -111-
f) Fundo de Reserva - CrS 631,15; No vosso caslo col(>, Emanuel.
g) FundO de Reserva Legal - Cr$' 5.334,34; Na Paixlio, Iranspassddo pela lança,
h) Conta Corrente - Direitos Creditórios - Segura pelo Arcanjo Säo Miguel.
Or$ 40.000,00. -IV-
2 ° - Alteração dos estatutos sociais; Sei que estás trisIe, Ó Mãe: do Bom-Socorro,
3.0-0utr08 a68uotosde intereslle dasociedade Porque há gen,le que: se desespl'raoça.
Jaraguá do Sul. 30 de Março de 1973. Não eu, que lenho a ESTRELA a quem recorro,

Pedre Donini, Diretor Gerente jdguariafva· Pr., 16/03/1973

Nossa Senhora do lirpétuo Socorro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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����������������__������'�������������������_ bmde�mana de gffl� p�"n�� E�a�àfurm�
ANO LIV JÁRAGUA DO liUL (SANTACATARINA) SABADO, 14 DE ABRIL DE 1973 N021S! de, atívidade. aa 25; anos, da a clã.

"""'....,....,....,....,....,....,"""'....,....,....,....,....,....,....,....,....,....,........""'" doís Jovens cumpriam as Obedecendo' aos ritol!

Q
" lIuasjuras de amor, eaaan da igreja, às 17 : hora.

'uaresma... e daí) ... M e n sc h Se in ••• � ::n��r�;��it��ai�:L ::m S:b;:r�jaco:j�i�ecd·�
,

Leitor amigo, o que significa Quaresma pa"' Por isso o SIU [ubíléu de Piçarras, onde se rezou
ra 90cê? É prova de jlJventudliJ querer saber o AUS meiner Sammelmappe meiner ehemaligen prata terIa que transcor- Missa em Ação de Gra·
eonteüdo de uma palavra. Você é jovem; por iSBO "Deutsche Stunde" (1953) entnehme ich folgenden rer no último dia 10 de ças, com a presença de
leia estas linhas.

'

, " Aufsatz hinsichtlich eines, frenzoeetsehea Schriftstel- abril de ,1975. Quizeram, parentes, dos próprios-
Quaresma é um período do ano' litúrgico; é lere: "Es gibt im Llnglueck ucsere� Freunde erwes,

[ contu�, o.' oS'fa,miliares que
filhos e do genro que

uma fase do ano da Igreja. 'S'ão as seis semanas e was uns, wo nicht Vergouegen, doch kein Missver a. festiVidade fosse ante- escreveu uma "participa.
IDeia, entre a quarta-feira de cinzas e a Päsooa. É gnuegen mécht, um in ihrem Glueck etwas, was uns cípada para sábado, pa- ção para o ritual.
preparação à Päsco«, atrnéa de uma ,volta mail betruetot"., Und der Volksmund sagt, dass die ôche- ra facilitar o compareci Desnecessário 8"r'á di
oonscienle a Deus. É tempo de conversão. denlreude, welche zumeist aus dem Neid entspringt, �ento de �Od08 os fami zer que a alegria foi ge-

ß crislão necessita de conversão? Veja, ninguém se die reinste Freude sei. .• Edle Naturen sind, wie man líares. AS81m aconteceu. ral e as comemorações
converte- num dia sõ. A conversão é um processo beheuprer, frei von Neid und Missgunst, ßosheft und Waldemiro Schmitz, filho posteetores foram muito
lento e progressiVO de aceitação de Deus na vida. Verleumdung, aber man muss diese Behauprung wohl de José Ricardo Schmitz animadas, príneípalmea
Isso quer dizer de aceitação de D�Ós no pensar,' dahin elnschraenken, dass sie solche Anwandlungen e fil?mena Sehweitze.r te, por part,e de 'um
falar e agir. Não é fácil. E o quadro do mundo zu unterdruecken vermoegen. Die heutige Psycholo- Schmitz: ambos Ialecí- irmão do sr, Waldemiro

, hodierno, pOil certo, é convite veemelite ao afasta gie eroeffnet uns darueber ein enormes ßeobachtungs dos e Hildegard Leutpre- que, sacando de uma

meato do Bem. Disse 'o Papa Paulo VI, no iní- feld, denn retseechllch soll der Mensch geboren wer- eht Schmitz, f i I h a de sanfona, lembrou os äu
cio de mês de março do eerrents ano: den, der nicht eine Regung des Neides empfindet Ignácio e Elisa G.Leutpte -reos tempos dos graudes

"Quem não observa a maré de delinqüencia wenn er sieht, wie andere Glueck und Wohlstand i� cht, reuniram se sábado sanfoneiros do Brasil.
que eslá a subir? Qem não se senre indingnado pe weil hoeherem Masse zuteil werden als ihm selbst, wie último ne balneário de O netinho Emanuel

, ranta a porn'ografia que SB exibe obscenamente. pe' sie ihn uebertluegeln, zu Macht, Ansehen, Etnfluss, Piçarras, Ali ta m b é m Gazda também sé fez
lo vício que se alastra como 'livre comércio? Quem Ruhm und Aufstieg gelangen, waehrend er seltn ver compareceram os Iilhoa presente. para alegria
não sofre com a separação duma [uventude sedu- geblich danach ringt. Hier finden wir Psychologen Waldemiro Paulo, Etel- da familia reunida. ,

zidá pela frivolidade e pela libertinagem de irres das uns ansprechende psrhologísche Feld, die soge- marís, Áurea Cristina, "Correio do Povo",
ponsãveis costumes? Quem não seine o abalo de nannten "sezlelen Krankheiten". Dass der Arme den Rosangela, Roseclair, apresenta ao casal, de
todo o edifício sagrado, étíoe e civil, causaoo pe Reichen, der Kranke den Gesunden, der Schwaechling Maria Eliz�, com o 61SpO prata as sues felicita
lai ameaças à estabilidade, à honestidade e à feli- den Kreeíugen, der Verlierer den Gewinner nicht 80 Dr. Sílvto e dr. Nel- ções,
cidade da famílla?" ,I, • ohne Neid bettechten kann, was mit unzulaenglicher som Luiz, com a esposa

ß que fazer? Anle esse quadro pouco honroso para- Erziehung verbunden ist, soll, begreiflich aein. 'Sei ========�===================

nôsaos dias, o qua poderemos fazer? Em resumo, rsem aber erscheint die Tatsache, dess man die Men-
Olícína de consertos de

)
ludo está, no amor a Deus. Concretizando amen schem, welche unserem Lebens u, Interessenkretee

,

aSilem da Igreja, partícalarmente para a Quares- Iemstehen, nur' selten beneide, waehrend man das
ma, somes convidados a combatar o egoísmo. É Glueck und den Erfolg und das Ansehen' derer, die
preciso renunciar ao pr6prio eu. É necessário aa- aus naechster Naehe emporsteigen, immer mit einem
crificar !lté a pr6pria autonomia, quando esta se Gefuehl dei "Mis:;!:Iehagens" betrachte. Die Wahrheil
afasta de Daos e iiI' fecha, ilO egoísmo. 'Cada reali des allen Wortes, dass der P�ophet nichjs in seinem
dade tem eeu valor, mas é preciso observar· uma Vaterlande ",iII, entspringt aus diesem Empfinden. Es
escala para lião sacrificar o mais valioso ante o macht uns wenig oder gar nichts aus, wenn ein uns

menos valioso.
,

Fremder zur Beruehmtheil, 'zu Reichtum, Ruhm u,

A abnegação, a penitência de qlJe nos fala a Ehren emporsteigt. Aber wenn einer, mil dem <.'Ilan

Igreja não é fraqueza nem complexo de inferiori einst die Schulbànk drueckte oder jugendstreiche ve

dade, Dias um� forma de vigor, nascida da graça. ruebte, oder "man kennt sich jil-doch-schon so,lange",
Somos pecadores e devemos reparação, A abnega· dessen Eltern wohl gar deo egenen "lIn Rang u.

ção repõe o' equilíbriO, 8Bseg'ura o domínio do, es· Stand" nicht gleh:h waren, Sich zú' den Hoehen des
pirita sobre a Darne; da YOlllade sobra os instiótos. Ruhmes oder Reichtums oder der Stellung erhebt,
O rigor' confere vigor., délnD esfasst den anderen ein Unbehagen, das sicher-

A disciplina ascélica cristã prodoz o homem Iich Neid, oder doch mil ihm 'nahe verwandt ist. Dann
livre, forte e Aegllidor de CrlSlo. Ao contrário, "Il ist" milD séhnell geneigt, seinen Edolg zu verkleinern,
moralidade permissiva, apregoada por Gorr�nte8 nur um "sich selbst" darueber zu beruhigen, Neid,
amorais de koje, arranoa da COlisclência o llenUdo, Missgunst und Schadenfreuoe :sind aber' nicht nur
do pecado, o 8enlido de nosila responaabildade verae ..htlich uod g�mein; sondern auch dumm und
ante Deus, enfraqllece o sentido do dever. da lei schaedlich fuer den, der ihnen Raum in seinem In,
justa, deixando o homem à _ mercê dos implJlsos nern gewaehrt. Denn waehreod der Beneidete das
sensíveis e dOI inslin�oli cegos. IS80 Dão é liberda. ßewusstsein, beneidet zu werden, sOfar IIle angene
de, ma8 ,i1ania.

-
,

hm empfindet lind dadurch in seiuem Aufwaerlsschrei-
O qlJe pensa, o que diz e o qlJe faz vooê ten noch gefoerdert wird, leidet der Neider billere

ante eSSII8 princípios? ' Qualen und verzehrt sich in giftiger Stimmung die
Ir. Aloísio Kuhn dano bald Ins Sanatorium endet. Mit Recht neitnl flie

Peasamenlo para o dDmlngo: "A plenillJde da ,vida Sprache aller Voelkerden Neid "gelb", denn er macht
não 8e mede' par aquilo que tiramos dos outros pa- den Menschen krank u" elend, nimmt ihm Frische
ra D08S0 proveito, mas 'por aquilo que os outras und Freude, raubt ihm die ßefriedigung durch die
recataram de n6s para o seu proveito." eigene Taetigkeit u, drueckt 'ihn in eine Sphaere der

Ungerechtigkeil und Niedrigkeit hinab, 'Neid u

Schadenfreude gehoeren zu den niedrigsten Regungen
der menschlichen Seele. Nur der Christ, der weiss
nichts von Neid, Schadenfreude oder Verleumdung
Und von Hass ueberhauPI lIichts, Denn Hass ist dem
Christen versagt, Denn Hass schlaegt in Kellen wie

Egoismus In peinigenden Banden Nur die Liebe,
die befreit. Und dass isl das schwierigsie, das man

dem Mep8chen niemals gelernt (mit Beispiel geIern I)
hat: Liebe zu seinem Naechsten.

/
Radiadore.

, Decreto n.
o 262

Eugênio Streb!!. Prefeito Municipal de Jara
goá do Sul,'Estado de Santa Catarina, no 'U80 e exer-
cício de suaI atribuições.

-

Considerando. infausta noticia do Falecimen-
to do Sr. Leopoldo Janssen, ocorrido às 7,00 hotas ,=;====================
de hoje;

Considerando que o ilustre homem público foi
o 3,0 Intendente do então Distrito de Jaragu�, Mu
nicipio de Joinville. nomeado em-<!1 de janeiro de
1920 bté 1924;

Oonsiderando que em 12 de março de 1931 foi
nomeado 1.0 suplente de Delegado de Polic,ia do
Distrito; ,

Considerando que pela Resolução' 3616 de ,8
de maio de 1934 até 19:18 ocupou o cargo de Juiz
de direito e Suplente;

, Considerando que tal acontecimento, cobre de
luto todo o povo Jaraguaense, DEORETA:

'v Art 1.0 _ Fica decretado luto oficial por três
dias por motivo do falecimento do Sr. Leopoldo
Jsnss8n, a partir das 7 horas de hoje.

Art. 2,0 - o tlepultamento terá honras oficia.is
e I1S despesas' funeráis correrão às expen8à8 do Po
der Público Municipal:

Art. 3,0 - Revogam se as disposições em con

trário, entrando êste decreto em vigor na data de
8ua publicação,

, Palácio da Pref"itura Municipal de Jaraguá do
Sul, aal 7 dias do mê8 de abril de 1973.

Eugênio Strebe, Prefeito Municipal
O pre8en�e decreto foi publicado nesta Dire�

Itoria d,e Expediente, Educação e Assistência Social
,

aos 7 dias do mês de abril de' 1975.
Waldemiro Bartel, Diretor ;

PRODÖHL

Perdeu-se um 6culo de gralJ, armação e8,CUrl,
lenlês branDas, com eslojo com os diúres ÓTICA
BEYER. QlJem encolltrOIJ, favor entregar ao sr.

Jene Metzgern na Fábrica de Persiana8 de José
Emmendoerfer S A., ou sr. Eugênio, Vilor Schmoa
ckel, medianIe gratificação.

Em, Poucas' Palavras ...

EsladD de Sanla Calarlna

Prefeitura Municipal da
JBr8DU� �o �ul

xxx '

Hoje e amanhA aARWEG - Associação Recreativa
WEG está realizando o s.u 6.0 Festival Esportivo. Vast..
programação deverá desenrolar-se no Estádio Max Wilhelm,
reunindo equipes de diversos município!! vizinhos. Churras
co, galeto e cachorro quente formam nalinha da alimentação.

Xl(X
Amanhl' terá prosseguimento na Igreja Evangélica Lu

therana de Jaraguá do Sul, a ceremonill' de confirmação 'de I

jovens luteranos; No domingo que passou já haviam sido'
confirmados meia centena de jovens, proferindo o seu .ó�e
ne juramento de viver uma,vida crlslã.

,x x x
Carláj Cesar Henemann, gerente local do Banco Na·

,clonaI do Comércio' S. A., hoje Banco Sul Brasileiro S. A.,

•• acaba de aer recebido como membr!) do Rotary Club de Ja-

I
raguá do Sul. Anteriormente já pertencera ao RC na cidade
de Urussanga.

, 'x li: x'
Tomou posse como Delegado da Receita Federal em

Curitiba, o Sr. João PeBsoa Garcia, recebendo o cargo das
,

mã08 do sr; Astolfo Olegário de Oliveira Filho; O novo dele·
glAdo fi natural do RS e vem de Jolnvllle, onde exerceu a

chefia da Delegacia da Receita Federlll local.
x x 'X'

A Assessoria de Relações Públicas da Receita Federal
, de Jolnville divulga que. a congenerll de Curitiba declarou
inidoneos dois contabilistas paranaenses. Declarações de ren
dimentos e balanços fal808 e Inexatos e adulleraç40 de gulas
de tributol, 8erviram de cau8a.

,

xxx
O Az de Ouro B.C. vai completar, no dia 8 de maio

próximo o seu jubileu de prata. Para comemorar os 25 anos
de vida bllionistlca, organlza,ram festivo programa, onde se
deslaca viagem d08 companheiros e senhoras à Foz do
Iguaçu e adjecências. ,:

r;�-;:':::1
� '�DVOGAD� J
f Esoril6rio ao lad,o da Prefeitura ,1
L '

JARAGUA DO SUL i
,�-:}-���

A partír do, dia 1.0 de maio, dia dedicado ao trabalho,
pOd9rá marcar o fim das IDas do INPS. Decisão Colegiada do,
Instituto torna ol!rigstória o ponto de entrada no serviço
para médicos, enfermeiras e diatribuldores ae fichas.

xxx
O dep. Pedro Colln encontra·se n08 EE, VU. à convite

do Departamento de Estado. Já visitou o Banso Mundial. o'
BID. o E8critório Fed. de Admini8traçll.o e Orçamento. Em
Nova Iorque deverá Permanecer, por dias visitando einda
a Universidade de Bettley, na Cailiornia.

xxx
O Posto Marechal bolou um brinde, genial aos seus

olientes e favorecedores. Partindo da Idéia de que o que
promove .soma em benefício da coletividade, escolheu uma

publioltária que elaborou uma fiamula contendo o brasão
de Jaraguá do Sul e um convite "Visite Jaraguá do Sul".

Bapana.

t
A ,família ,enlutada de

Leopold Janssen,

Agradecimento

vem por intermédio deste ,apresentar os seus

agradecimenlos, especialmente a 'todos os mé
dicos que assisti'ram o falecido durante a sua

enfermidade, ao postor Egbert Schwanz, pelas
palavras de consolo e conforto em catla e à
beira do tumulo, ao Sr. ::>refeito Municlpill e
ao Sr. E V. Schmoeckel, pela lembrança e as

palavras honrosas e elogiósas, 110 côio da Co
munidade Evangélica, há velha amiga Lieschen
Sonnenhohl pelll sua cançãu de despedida e

enfim a todos que apresentaram IS suas con

dolencias, que presentaram flores e coroas e
,

acompanharam o querido morto até, a lua úlli
morada.

'

A tOGOS os possos mais' sinceros agra"
decimentos.

Jaragná do Sul, abril de 1973
A. familia, enlutada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


