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Artur Müller Eugêulo

E por falar no Prefeito de J8-
ragoã do ,Sol, tirsmos o chapéu: é
tar ,maia qus corsgem 8 maill qua'
confiança na cooperação de todOB

responsueis de atacar, logo de en

trads, tantos probleml8 que de9iam
lIer ahcados, ha muito mais tempoB;
calçamento, Prédio da Prefeitora, no
.0 Forum, nau cadeia Pública, Cen
tro de Informações Turisticas, Ce
mitério, BibliotAca 8 lã vão outros
aSliuntos mais. É .erdade, tem o Pre
feito a Beu lado um homem expe
rimentado. geterano, o Vice, o Br.
João Lúcio da 'Costa. E (em ainda
a oola boração das classes co-respon
saveis. Maa qoe é ter coragem e

confianQa no pato, é ter meam..,.

Pedro Nolasco:

As Margens do Itapocú
Em .roda parte, o problema da

distribuição dos produtos allmentí
cio" constitui uma grande preocu

_

peção psre equelea Que se tnreres
aarn com as coisas Que dizem res

peito ao bemesrer social. O protes
to e II reação - infelizmente sem

ressonância nem respaldo positivo
que' deveria ter de carérer coletivo,
comunitário - dos produtores con

trll os açambarcedores, eos quals
devem vender por preços coerciti
vos, irrisórios pera serem revendi
dos ao consumidor a preços clemo
rosos por quem só é tnterrnedtärto
e nada meís. De nada adiantam os

belíssimos projetos, o. planejamentos
tão bonitinhos no papel quando da
teoria pare a prática, quando da ela,
boração pllra a realização vai dis
tância maior do que da tromba pa
ra o rabo do elefante. A distribuição
dos produtos agrícolas, por exemplo, Não Vamoll entrar no mérito do
interessa ao consumidor e ao pro- noso salãrro-mínimo. Cremos e con
dutor. Está a carecer, com urgência, fiamos na política' salarial do Go
de uma .campilnha cívica. O Simples vêrno Médici. Mas ainda não po
f�t.o de Importarmos banana de Cu demos acreditar na compreensão e
rluba quand� as temos, em ,pen�as, '" na colaboração à aua política dos
alí bem pernnho em Coru�a, da o que, reeponsâeeís financeira e eco
Que pensar. Aos. consumidores li nômícamente (de aha gabarito) des
campanha Que pleiteam_os, .interess_a, prez.am_.os_apenu 12% de aumen
porque desejam que nao fique one- to de ouato-de-vída em 1973. E aí
rado o �reço q.ue pagam pelos gê- vem o aumento da gailolina. E com
neros alimentíCIOS; aos produtores, .le, do gal. E com tudo isso e

po!'q.ue se esforçam .para receber o outras sacanagens legais, tudo vai
maxImo. dos be,!e�fclOs pago� pelo Bubir mais. S6 o estômago baixa_
consumidor. A rap!da colo�lI�ao dos E a fome creace. Não vamOR pedir
pr.o�utos da terra e,_ sem duv!da, um ao Presidenle que DOll ajude; vamos
eflcl�Rt� e�tímulo .� produçao. E o euidar de Ijudarmos n6. me9mOl
comercIo IDtermedllJrlO Que, honea- o Presidente, II teremos cuidado de
lamente, promove o. intercâm_bio eB- n6s todol. Mal aí tá o troço: falta
tre o campo e a Cidade, n,!o pode edUCAção econômila. faUa educa
nem deve ser desprezado� N.os esta- ção ds ecoDomili' doméstica ao po
mos a carecer, com urgenclc1, tlim- va brasileiro. Céus, CGmo tudo isso.
bém de uma sociedade de proteção no· quadradO. fioa tão bem enqua
ao consumidor lai Qual o têm o co' drado.
mércio de proteção ao crédito. Um
assunto digno da alenção 'do nosso

Leiislativo à emulação das donas
tle casll que mais 'sofram os grilos
do mllrido economizar, quando na

da sobra para economizar.

SIrebe soube imprimir, para aplausos
de todos, desde que, faz dois meses,
assumiu o Govêrno Municipal. E se

der na telha dos nossos vereadores,
numa disputa sã e produtiva, rival].
zar com o Prefeito em novos e maio
res empreendimentos, - parabens
outra vez. E contem conôsco.

O restabelecimento dos ramais fero
roviários ligllndo Araranguá a Legu
ne e Lages ao perto de Itelaí, rei
vindicado na Câmara Federal pelo
deputado Céser Nascimento, MDB,
SC, já nos propicia uma sugestão,
com o devido respeito, aos Verea
dores: que tal um levenremenro da
situação dê! nossa RVPS em relação
direta à nossa econômia? Valerá, a

pene. Valerá, no mínimo, registrar
nl história legtslertva o nome do
vereador que levantar o eseunto.

E. por falar no qu:e gem aí\com
o lalãrio mín'imo, informo con.er
sa que live com o Prefeito, Profes'
sor Strebe: de salirios, com encaro

gas sociaill, tem verba de 150 mil,
com 150 pessoas ligadas Bomente
ao Ensino e por riba, com 'falta de
serviço bra,al. Com o nÔ90 salário
minima, vai dar. um rombo '(de le
ve) de mais 30 mil. Vai tirar don
de, o Prefeito? Com uns 5 milhões
mixurucas de rendas? Vai interes
sar à Câmara, não .ai? Vai interes
sar sobretudo ii classes econômi
cas, não .ai? Porque, convenaamos,'
sem respaldo financeiro, ningoém
faz nada. Comércio e indústria têm
recurso 16gico ante qualquer altera
ção na política salarial: bota a di
fer8nça (e um pouquinho mlil) nOIi
preços de 88U8 produtos, Dem todos.
Maa, e o Prefeito? Vai tirar donde'?
Aume.tar 08 tributos'? Vai ser um
berreiro de bacalhau torto...

Impresso Oll:

Soeledade Gráfiea !Jellida Udl.

Sábado, 5 de Maio de 1973
Fundado em. 187'

Emancipado em 1113'

DESTAQUES
IIPS dea Impacto no "Impaelo" SI.allçiio de Estradl que Veiculo

não rertA direção do INPS tn
formou que houve equívo- Há maill de um aDO vem
co ne redação do projeto- funcionando junto ao De
impacto sobre ii asstsiên- partamento de 'l'9ste e

eia previdenciária no capí- Técnica8 de Medição da
tulo reíerenre à permenên- Volkswagen do Brasil, um
ete do trabalho de funcío- soflstícedo equipamento Uma Faculdade para Jar811A do Sitnários já aposentados, es hidráulico eapaz de símu
quais poderiam automall lar e controlar o UBO de Reallzouse 5a.·feira
camente 75% do valor do veículos VW em sítuações última, DO Salão Cristo
aposentadoria pare receber que difioilmente eles en Rei, importante reunião.
apenas um abono de 25%, frentario em condições oonvocada pelo Gremío
Estudos da eutarqula su- normals de rodagem, da Juventude Jaraguaen
geriram para cada ano de mesmo nas piores estra. se, Tinha ela por finali
serviço, alem da aposen- das e caminhos do interior dade reunir as pessoas
redorte. um abono de 10%, do País. Os testes em maís representativas da

permitindo em 10 anos pistas e estradas usual cidade, para debater a

dobrar a eposenrsdorte. me!lte empregados já não criação de u�a Faculda
Pelo prolero, teria que tra satisfazem maill 08 téc I

de em nossa Cidade. Além
belher 20 anos, eis que níeos, -do sr. Prefeito Municipal
foi atríbuido a bon o de E

- • Presidente da GAmara.
apenas 5%.

Par. Illar Pollir os RIDS Presidente da ACIJ di-
Para eontínuar dentro retores de coléiios: e a

Preleito Ataci loteamenlos de SeU8 pnncípíos de não imprensa eseríte, fez S8

Irregulares poluição Ide esgotos e presente o Rn. Pe. Oro
águas fluviais da região lando Murphy, Reitor da

O Prefeito de Joinville de Campinas, SP, onde Fundação Universidadeesré alertando seus muní- se sitU.f, � Rob_ert Boseh Regional de Biumenau.
elpes- p'a r a compras" de doBrasil vai dupliear seu que realizou ampla ex
terrenos de loteamentos sistema de neutralísação posição. Um Coordenacland.estiQo., advertindo e tratamento de águas dor deverá ser designa."
que os interessados deve- residuais. Desde 1959 li do, para dar andamento
rão procurar a municipali· Bosch preocupa-se com aos trabalhos de inatala
dade, QlIe dará Iodas as Il purificação das águas ção de uma escola supeexplicações. Lembra que que vem utilizando no rior.
compete aos proprietários
dos loteamenlos e nia à
Prefeitar. a abertura de ruas,
valeteamenlos, drenagens
I ellsllibramenlos,. após a

aprovação do respectivo
projeto. Lembra, ainda que
os interessados somt'nte
poderão iDiciar gualQuer
construção ou r e f o r m a.
depois de estar de posse
do Alvará.

x x x

Não é nada agradavel saber que
ocupamos, o Brasil, na estatística
mundial de acidentes de trânsito, o

1.. lugar e, no âmbito nacional, ocu
pernas, os catarineD�es, o mesmo
1.. lugar. Não é nada IIgradável, não.
Assim é que "bôca-de-slpo" até que
torce p/que, não lenhamoa por estas
bandas estradas com asfalto antes
Que tenhamos certeza de um apren
dizado maior e responsabilidade mi is
salular de motDrlslas. Outros, meoos
"bôca - de - coruja - de - máu -lIugúrio",
apontam o ioverno que aí vem: ha
verá menos bagunça prás praills,
veraneios, elc. No entanto, o proble
ma nos merece a máxima atenção.
B a você, também?

Dêsde ôntem, depois de uR,l re·
ces.o de 30 di•• , volta I se realiza·
rem normalmente as sessões da Câ·
mara MuniCipal. Parabens_ Praza os
céus que sabemos um legislativo
eleito, de vIllares individuais, Iodos
êles, sem excepção Que a dignidade
lhes é regra em benefício do bem
COmum, do bom renome polílico
jaragullense, à altur. de poder, com
o Executivo, promover, de verdade,
o desenvolvimenlo de Jaraguá do
Sul. Não é de admirar,' pois, que o

povo aguarda, com atenção, muita
atenção, este reinicio do Legislativo
MuniCipal que cerlamente não ficará
llquem da dinâmica que o Prefeito

10 Inos de Prisão pot Roubar
Crista

Nas Filipinas um homem
de 24 anos foi condenado
ii 10 anos de prisão por·
que roubou uml estátua
de Jesus, um roubo que,
segundo o Prefeitó de Mil,
nila e oulros i: a I ó I i c o S
CflUSOU enchentes genera
lizadas no último verão.
O Prefeito Ramón Bagai
singo dillse Que o roubo da
estlÍtua de uma Igreja Ca
tóliclI foi reponsável pelas
enchentes devastador!!s
Que IItingiram Manila e I
lÍrea de Luzón em Julho e

Äiosto últimos.

Agricultura em FOCD
Será realizado em Brl

I!Iflia, entre os dias 21 a 25
de maio, o II Congresso
Nacional de Trabalhadores
Rurais, promovido p e Ia
Confederação dos Trabll
Ihadores na Agricultura.
Serão convidados espe
ciais os ministraiS da
Agricultura, do Trabalho
e o Presidente do INCRA.
Na oportunidade s e r ã o
eSludadas e avaliadas as

condições de vida e de
t r a b III h o dos rurícolas.
Constam, tarn b é m, na

agenda il reforma agrária
''======;===============================d! e a colonização de áreas_

�

proeesso de têmpera e

galvanoplastia. Uma vez

tratadas, elas podem ga
nhar o leito de qualquer
rio, sem provooar qual
quer poluição e danos A
fauna ictológica.

Correio
54

do Povo:
a.nos

Ola 10 de Mlio de 1973, quinta feira próxima, es
taremos completando o nOlso 114.· ano de existência. Um
largo periodo de vida que nos separa do ano de 1919,
quando homens Iguais aal de hoje se dlspuzeram a 1nI
alar uma caminhada que se sabia nlo aeria f'cn. Assim
mesmo enfrentaram as oaturais dHfculdad88 da época,
adquirindo um oonjunto gráfico em Jolnvllle, de proprie-
dade d. Abdon Batista.

'

Venâncio da Silva Porto, entAo serventu'tio da
JUltlça, financiou a operação e coube II Artur Müller a

gerência do semanärio O Corre0 do POYo.
Desde logo, lançon·se o n0880 seman'rio na luta

pelos Interresses da comunidade, onde um dos pontal
altai. foi a camlDhada pela emanclpaçtlo política.

Outras, Inúmeras se seguiram, todas vencidas 'com
galhardia para 'satlalaçlo de seu povo que colhe hoje
a semente lançada no passado, desenvolvendo-se extraor
dinariamente entre as comunidades ca'arlnenses.

Cabe, pols, ao nosso semanário uma parcela no
dessenvolvimento que hoje se verifica em toda a regllo,
onde problemall sem conta conUnuam II desafiar a capa
cidade de trabalho de seu povo, problemas que o pró
prio progresso traz em seu bojo.

Uma das ma10res relnvidlc&<)ões, sem dúvida, eatá
n(l setor de comunicações, sem dúvida, es" no setor de
comunicações onde a 'construçAo de uma estl'ada asfál
tlca eatá movimentando todas as camada. SOCIai8. A
implantaçAo de uma escola superior de ensino é O mlls
recente movimento, tendente a propiciar à juv!lntude
regional as facilidades para galgar os degraus de um
estudo de nivel universl"rio.

Também estão na linha de fogo 08 problemas que·
dizem respeito ao desenvolvimento da cidlde, com o
seu plano diretor perfeitamente estabelecido, permiUndo
um crescimento integrado, e planificado onde a rede de
8sg0tO fórma na liDha de frente de óbras prioritArias.

SIo todos problemas que estão sendo e deveria,
continuar a ser abordados até a sua soluçlo final. Para
tanto, contamos com Uma equipe de colaboradores, que
nos faeUltam as �refas relnvidlcatórils e de Informaçlo.

A nossa casa, no dia 10 do corrente, eatará em
festa. Pela conquista de mals um ano de existência. E
para agradecer aOIl nossos leitores que nos prestigiam
a cada semana que passa. Para agradecer, também, aos
colaboradores' deslnteressadcs, que prestam Inestlmivel
serviço à imprensa catarinenBe. Finalmente, um agrade
elmento ac. nossos favorecedores que, dia o suporte fi
nanceiro do semanârio.

E agradecendo a todos OB demais, voltamos a rea
flrmar a nossa firme dlsposlçllo de percorrer mals um
ano, a defender e divulgar os movimentos que nos pa
reçam jostos e Interêssantes à coletividade. Até o ano
que vem, si Deus quizer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CORHflO 00 POUO" MUDAS
fundaçõo: flrlur Mul/er - 1919

Emprêu JoroaUstica
"Correio do POYO" Ud••

• 1978·
Diretor

Eurenio Vitor S�hmöcliel
\

ASSINATURA:
Anual CrS 20,00
Semestre •. Cri 11 ,00
Ayulso • • • • CrS 0,40
Número atrasado CrI 0,50

Fr.tlfer.. e Or"...ent.',

Laranjeiras, Peeegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja'
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamêlíae, Ooní
feras, Palmeiras, ete., ate.

PEOAH OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUP.Â. -

.-

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, D.· 130 - FODe: %023
Jarlguá do Sul. S. Catarinà

._ SOOIAis
Aniversários
Fasem anos 'hoje

Reeistro Civil
Aurea Mülle, Grubba, OficIal
do Registro Civil do I. Dill
trlto da Comarca de Jaragui
do Sul, Eltado de Santa

Catarina, Bras!).
Faz Saber que oomparece
ram Jl.0 cartório exibindo 08
documentos exigidos pela lei
afim de Be habilitarem para

casar·se

_ o sr, Arnoldo J. C.
Sthroeder, neste cidade;
- o sr, Heins Marquardt,

Indualrilll neste cidade;
- o sr. José Menegotto;
- I jovem M ii r I i n e

Schmilz; ,

_ a jovem Mtrlem Ha- Edital n. 8,086 de 25/4/73
Jemann; Elial Nunes é
- a jovem llse Trapp; Zilma Tecilla
- o jovem Wilmar Vier Ele, brasileiro, solteiro,gUlz; á

.

I d J
_ I Ira. Mlria Caltxto eper ne, natura e . a·

do ROlário; raguá do Sul, domieílla-
_ a ara. Llrsule K O do e nlidente em Vila

we;
. u- Lenzi, Deste distrito, fi

lho de José Nunes e de
- fi arll. Olfvia ôehle- Matilde Martim Nuues.chel;
_ fi sra. Irma, esposa

Ela, brasileira, solteira,
do ar. Erwino Gr4mkow; induatriaria, natural dlt
_ o sr. Jair Gerenl, em Jaraguá do Sul, domici

liada e residente em PeASlorga. PR.; dra. Brancas, neste dis
- o sr. Vicente Calloni, trito, filha de Eugenioem Trea Rios do Norre. Tecilla e de Emilia ROIa

Fasem anos amanhã Tecilla,
- a arll. Huld., esposa Edital n. 8.087 d'e 25/4/73do sr. Alfredo Maier; Waldir José Manfrini e
- o sr. Geronimo Trin· Irene Pereira-!ini; "

- o sr. Nelson Slingheo; Ele, bralileiro, solteiro,
_ a sra. lsolde Wacher. lavra4or, natural de Ja-

hagen;
,

raguá do Sul, domiciliá
_ o sr. Erwino 'Liermann, do e residente em Tifa

cm Joinville;
.

dos Martins, nelte distri·
, _ a jovem Marilia Haf· to, filho Giovani Manfri·
fermana; ni e de Judite Stinghen

_ a sra. Angelina Klein Maofrini.
Stahelin. Ela. brasileira, lolteira,

industriaria, nbtural de
Dia· 7 Jaraguá do Sul, domici·
_ ,o sr. Manoel Ademir, liada � r e I i den t e em

Sanlol, nesla Cidade; Fra�Cls!=o d� Paula, nel
_ o ar AVllino Kara te dlltrIto, fIlha de Ber-
ten;' nardino Pereira e de A
_ o ar. Lauro Demar- na.tacia Petry Pereira.

chi, em lIapocuzinho; Edital n. 8.088 de 25/4/73
_ a jovem Iracema Te-

rezinha Morbis, em Rio Rubens GoU II

Molha. Maria Vergina da Silva
Ele, 'brasileiro, Ilolteiro,Dia 8 professor, natural de Blu·

- o jovem Oldemar menau, neate Estado, do-
Voelz, nesla cidllde; miciliado e residente em
- II jovem Marci Olga'Vila Lenzi, neste distrito,

Mascarenhl8; filho de Walter Goll e de
.... o sr. OsmIr Schmill, Irma Goll

em S. José dOI Pinhàis, PR.; Ela, brasileira, aolteira,
_ II ara. Elza Buck. do lar, natural de Gua

professora do Jardim de ramirim, n e I t e I!;atado,
InfaDcia; domiciliada e residente
_ o sr. Rodolfo Maier; em Vila Lenzi, nellte dill'

I - o sr. Erich Ehlert; trito" filha dé José Bo-
- o ar. Bruno Friedel. torTino da Silva e Vtlgi

em Tres Rios do Norte: n8 Isabel Vieira da Silva.
- • sra. Adélill, esposa

do sr. RudoU Harbs;
- a ara. Doroly Vllória

Grubba Tavarel di Cunha
Mello;
- o sr .. Ademllr Henn .

. em Jaraguazinho;
- a sra. Norma S. Rei

nier, neala cidade.

Dia 9
j

- o ar. Joaé Henn, em

JarOllua.z:inho.
Dia 10

- o sr. Jo.rlle Mallar,
funcionário de A Comercilll

- a sra Ana PanSlein,
em 'araguá 84,

Dia 11_' o Ilélrolo Mário da
Si lVII, nesla cidade;

- a SUl. Marianl Mu
rara;
- o Ir. Vigando Slaalz;

,
- a sra. Aoélia Erike

Karsten;
- o sr. Gregório Mül

ler, em Corupá;

..:.. a srill. Mllrilln Mahn
ke, .nesll Cidade;
_ a sr•. Anilll, esposö

do ar. Herberl Buerg.. r;
_ o ar. José Carlos

Gesaer, em Concórdie;
_ I ara. Zilda Schmö

ckel, em Curilibl, PR.

Ministério do Exército
5.1 RM - 5�1 01- '16.1 CSM· 5 .. DEL SM

JSM - Jaraguá do Sul- SC
Os abaixo relacionado! devem eompareeer nl

Junta do S.rviQo Militar de Jar8iuá. do Sul, anexa
à Prefeitura Munioipal, no próximl dia 18 de maio

_--------- do oorrente ano, às 09.00 horas, a fim d. reoebe·
rim Beus certifioados de dispenea de inoorporaQio.

Ademar Koepp, Airton Maffezzolli, Aloimar
José de Mêlo, AlUno Vieira, Armelindo Stolf, Arnal·
do Lehmert, Beusíndo Uler, Bertolino Pellen .. ,
Erich Rahn, Fernando Olivêrio Medeirol,· Fíorele
Gioflnella, Fiarei Baratte, Flnio Ribeiro, Glroht
,Ehlerti GuiÍmar Steffans, G�r8ldo Schroeder, Ingo
José Krauee, Iriaeu Fischer, Ivo. Vasel, João. Ba
sillio Machado, Jorge Luiz Baasen, JOlé Dias,
Lauro Spins Loríva! Nau, Luiz Oarlos Vssel, Mi·
rIO Lehuart, Neator Demarchi, Osmar Oorreia d,
Nl'greiroB, Osvaldo Bäcker, Osealdc Oarlol Nagher·
bon, Olieio Vicente, Paulo Kotehella, Ralf Duwe,
Renato Kopsch, Rudíberto Busch, Sidney Agosti·
nho Rech, Vallllor Dalmann, Vilmar Ohíodini, Wer·
ner Fritz Hohl, Wilson Fernando Dornbusch, Pe
dro Esteviq Alvlls Filho.

"IMPORTANTE": - O. Rcima relacíonadca
devem fuer'lIe presentes munidos' de Oernfíeadc
de Alistamento. e com traje sooial completo.

Jangu' do Sill, Abril de 1973
Osorio Klein, Sllcrelirio da JSM

Jarl Meira do Nascimento
e Luiza M�ui8 Nunes

Ele, brasileiro, solteiro,
esoreTente, natural de
Santane-Paraná, . domici
liado e residente em
Joinville, neate Estado,
filho de Antonio Meira e
de Marina Oecilia de Mei
ra.

Ela, brasileira, solteira,
industriaria, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e reside,nte em à
rua Rieardo Hass, Deata
cidade, filha de Jo.' Nu
nel 8 de Noemia Rosa
Nunes.

.

Edital n. 8090 de 26/4/73
Horaclo Deretti e

Rita Camprestini
EI&, brastleíro, soltelro,

pintor, natural de Itoupa
VB, neste Estado, domi
ciliado e residente em
Ilha da Figueira, neste
distrito, filho de Gildo
DereUi e de Helena De
rettí.'

Ela, brasileira, lolteira,
industriaria, natural de
Taió, neste Estado, do
miciliada e residente em
AT. Marechal De040ro.
neata cidade, filha de
OTidio Oampestrini e

Margarida Campeltrini.
Edital n. 8,091 de 27/4/73

Reinaldino Erbs e

Maria Ruda

Ele, brallileiro, lolteiro,
operario, natural de
Trombudo Central, neste
Estado, domiciliado e re

sidente em à rua Henri·
que Marquardt, nlsta ci·
dade, filho Antonio Erbs
e Frieda Erbs.

Ela, brallileira, Bolteira,
baloonista, natural di
Rio dos Cedros, nellta Ea·
tado, domiciliada e resi
dente em à rua Anita
Garibaldi, neste rliltrito,
filha tia Leão Ruda e

Asta Ruda.

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

Ca.,alba de Ed_lli.
,

Ci,1ca
O haSleillllenlO d.

8andeir. e o ceare
do Hino Nacional são
obrigatórios, 'uma vez'
por sema.a, em tcdos
oe estabeleelmeutos
de qualquer gráu de
ensino, públiCO. ou

pertículares.

Firma tradicional procura Auxiliar
de Escritório, proporcionando aprender
Contabilidade na prática. Terá residên
cia gratis. Informações pêlo Telefone

2199, neste município.

len2t' e

semaumáJrllO
_______--------------------------------J

Edital n. 8.092 de 2/5173
Arci José de Olinira e

Norma Floriani
Ele, bralileiro, Bolteiro,

auxiliar de ellcritório,
natural de Joioville, ne8-
te Estado, domiciliado e

re,idente em JoiDTille,
neste Estado, filho de
Bento NUlle. de Oliveira
e de Ana Chaves de
Oliveira.

r-�-������-'
J

Clínica de Ortopedia e Fraturas l
:er:.:u���:�oPel�a:pr�!:: Hospital São José de Jaraguá do Sul f'afixado durante Iii dia.. Se '

allllém souber de algum Im-

D N· BI·'
·

Il!�::��I.aCUBe·o para, os

., r.
'

ISO a Slnl
AURRA Mg�: GRUBBA

CRMSC 975 l-------,----

Médico' especialista co,m curso de dois anos no Hospilal ,
, dos Servidores do Estado - Rio de Janeiro - Guanabara.

f) Membro titular da Sociedade Brasileira. de Ortopedia e Trau·

A t e n ç ã o " matologia. .

.) Atendimento de acidentes, tratura�, doenças da coluna e
...

Negóoio de Ocasião. J do quadril, reumatismos, paralisia infan.til e cerebral, corre- iVende s" . UBI Bar e

J ção de pés tortos e planos (botas artopédicas). iQuiotanda c/sólida e nu· .

merosa fregueaia, em Olínica e Operações.·
ponto central de Joinville f Está atendendo no Hospita.l' São José de Jarag�á do {
". ainda uma ca8a de , �alTenaria D8 BalDeário

r
Sul das 14,00' às 20,00 horas diariamente.

"

. ide Barra Velha.
Aparelhagem completa.Vende se por motivol

L'" _.Jde doença.
IoformaçõeBn/redaçio. ���-.........���

Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e" ·residente em Nereu
Ramos, neste distrito, fi·
lha de Angelo Floriani e
Vera Nagel Floriani.
E para qUI chegue ao co

nhecimento de todol mandel
paslar o pre.ente edital que

em geral, especialmente
Gaitas e Acordeões

Completo sorrimento com 8 a 120 baixos
Bandoneons

Pianos: -Fritz Dobbert..
Grande Variedade de modelos

, HarmôDios "Bohli»
ORGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e
.

Amplificadores
InslrumeDlol5 para Orquestras, Bandas e

Conjuntós Modernos:
Violiaos - Violões - Bandolins e Banjos
Flaulas - Clilfioelas..,... PisIons - Saxofones
Trombones _ Baixos e BIllerias completas
Pandeiroa - Chocalhos - Maracas e Afuchfs

Mélodos _ Cordes e Palheles
IDslrumenloa pI Fanfarra.: Bombos - Tamborea - Pratos e Cornetas
Para Músicos Profissionais forneço' tambéni Instrumentos Estl'aJi
geiros: Violinos, Flauras e Clarinelas, lipo cBoehm». Pistons, Trombones
e Saxofones,obem como Bocais e Boquilha. eslrangeiras.

Para maiores informações, consultem a

EIPEOIGIO' "LYRA" MUSICAL DE PAULO KOBS
Rua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Poslai, 119

São Bento do Sul _ Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SABADO - 05-05-73- PAGINA 3

Testemunhas de Jeová'
encerram. congresso

Edital de Praça ABASTECI,MENTO
Com 678 peSS08S na assistênoia, terminou dia O Doutor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

29 dg abril em Itajai o congresso regional das Teste Direito da Comarca de Jaragui:Í do Sul, Estado de

tDunhas' de Jeová, qué reuniu pessoas de cêrca de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...
vinte cidades, nos dia@ 2il e 29 no Ginásio de Es· FAZ SABER a iodos os que o presente edital de

portes Governador Ivo Silveira. pra�a, com o prazo de vinte dies, virem ou dêle co·

O programa constítuíu-se de conferências e nhecimento tiverem e interesaar possa, que hão de

demonstrações visando o fortalecimento espiritual ser arrematadcs por quem meta der e maior lince

de todos 08 presentes. oferecer, em frenie às porres do Edifício do :Oorum,
Muito apreciada foi a palestra entitulada: "Jl: no dia 18 de maio p., vindouro, às 10,30 horas, e

ESTA VIDA TUDO QUE EXISTB?" quando o orador metade ideal dos bens imóveis penhorados II LUIZ

tDostrou as esperançae oferecidas pela JUbUs Sagra-. FER�EIRA DA SILVA, ,na ação executiva proposta

da aos adoradores' do Deus Altilsimo, em poderem por João M,noel de Azevedo, e abaixo descriminados:

usufruir nun futuro próximo de agradanis e dura- a) - A METADE IDEAL ae. UM TERRENO,
douras bênçãos debaixo do Reino de Deus. Ben- altuado a 8slrada Boa Viala, neste municfpio, com a

ç!os estas, que, serão estendidas Bté mesmo a pes- árell de 6.273,37 mã., de forma írregular, fazendo

BO&S que atualmente encontram-se nos sepulcros frente com diversas linhas de 15 m., 20 m., 28 m.:
comuns à humenídaae, que se beneãcíaräo da res 15 m., 25 m., 18,50 m., com a Estrada Boa Visla, ou-

8urreição que a Bíblia Sagrada promete. tras duas linhas, sem metragem, uma, com a Estrada

Um dOI destaques du congresso foi fi acrés- Boa Vista e outra com terras de Alfredo Silva e mai.

címo de mais quatorze novos díaeípulos na orgsní-' uma linha de 50 m., ainda com terras de Alfredo

za\lão de Deus da qual os congressistas são teste- Silva, travessão dos fundos com 209 m., com rerrae

munhas.
'

.

de h.rder�s Jacomini, de um lado com 25 m., com

Segundo nos. informou o sr. Frederioo Müller uma -:slra�à e de outro lado com 45 m., com ler.ras
todos voltaram mais estimulados e dispostos a "SEll de Joao RIO�OU, reg strado nesta C.m�rca lob 0.,0

VIR A JEOV! DE TODA ALMA", que foi o tema 36.927, do livro 3 S, a fls. 79, avaliado em Cr$
do eonclave. 6.500,00.'

b) - CON5TRUÇÖE5 em alvnearia, coberta
com telhas de barro, que servem como pequena re

sldêncla, avallado em Cr$ 7.bOO,OO, II merade ideal,
no valer de -Cr$ 3 750.00.

O Doutor Alcides doa .Bantos Aguiar, Juiz de c) - CONSTRUÇÖE5 em madeira, coberta
Direito da Comarca de Jaragui do Sul, 'Estado dI' com telhas de barro, que servem como ranchoa, ava

Santa Oatarine , ná forma da lei etc.. liadas em Cr$ 1.000,00, a metede ideal no valor de
FAZ SABER aos que o presente edital virem Cr$ DOO,OO.

'

ou dele 'conhecimento ti,erem e interessar possa Assim serão os referidos bena arrematados por
, que por parte de Casa das AII.iales LI_a., estabelecida quem mais der e maior lance oferecer acima do .pre'
em Blumen'au, atraves seu bHstante procurador, ço da IIvaliação, e parI! que chegue ao conhecimenlo

advogado dr. Antonio João Martins, lhe foi dirigi- de todos os inter�l8ados, foi expedido o presente edi·
da a petição do seguinte teor: Exeelendssimo Dr, tal que será afixado no. lugar de costume e publicado
Juiz de 1)ireito da Comarca tie Jaraguä do Sul. na forma da lei. Dado e paseado nesta cidade de Ja.
OASA DOS ALFAIATES LTDA, peg80a jluídioa guá do Sul, a08 d,ezesseis .dias do mês de abril do
de direito privado,

.

estabelecida na cidade de Blu

[llno
de mil novecentos e selent.. e três. Eu, (a) lila

menau, à Rua XV de Novembro, 5fl4, por ser advo deu Mlhlad, escrivão, o subscrevi.

gado infra firmado, II instrumento de proouração (01,1 Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de Direito

junto, vem, com acatamento 8 reBpeito à presenta !"', _

de V. Excia., para expor 8 a final requerer o se-

5 "O I
'

d S
' .

M'l'tguinle: 10) Que a Suplicantll é oredora direta de a e Bgacla e BrYlçO II arLeonor Terhorlt, brasileiro, d&squitado, alfaiate, •

residente e domiciliado nesla cidade, à rua Campo Jaraguá dlt Sul _ SC
Alegre, 117, de uma nota promi88ória no valor de

lO.. V' I "'" O"Cr$ 6.100,00 (Beis mil e oem oruzeirol), conforme .11 "'"

documento em anexo: 2.°) Que o r.eferido título de rI.. .0 Regulamento da Lei do Serviço Militar.
crédito foi havido por transação comercial, listando em seu A�t. 248, determina:
devidamente registrado 8 a98lizado por Bua m'ulher "É proibida a participação de intllrmediá-
(companheira) ISOLDE ZA.PELLA, braBileira, sol· rios no trato de a8suntos do Servi�o Mili
teira, domestica, residente e domioiliada nesta cida· tar;'junto aos diferentes órgões desse Sar-
de • rua Campo Alegre, 117: 3 o) Ocorre MM. Juiz, viço, salvo para OB caBoa de incapaoidade
que o devedor era proprietário de um terreno, edi� fi' d "d t 'd b

�:��� q�ee�e��::eán;�s �o:)DS���ã��s:ra�e.fe��deJ�:� ����!�:F:e�m::se ��::t:sva ;;e:i�taspe�� °llll-(=s=c-rl·-to:=rl�o J=uOr:=ld=l.c=o==co=n=t=a"b=I.I=llilimóvel' para lu'a companheirl, ora suplicada, tudo
oonforme fazem ,roVa aB competentes certidões em 2. O trato na obtenção de decumantos de Si-

apenso: 4.°) Que o devedor assim procedeu oom o tuação Militar, deve ser feito pelo próprio n II
intúito de lesar seull oredoreB, uma vez que atra' ,o interessado junto aos respectivos órgãos

II M' R b t B h ldt II
V8ssa séria 6rise financeirs, com diversas dívidss

,

desse Serviço.,
li

ax O er o orn o·
liem Banoos nesta praça, sendo que, algumas delss

.

iá veDcidas, estão sendo pagu pelol avalistas, do'

S
·

d d' d At' � P II Luiz Henrique da Silveira II
oumelltosem anexo: 5°) QIl8 aSuplioant.fioouBa' aCIRI8 8' Ira ores' rograsloll ADVOGADOS' UIIbendo que o imónl tran�ferido re.centemente palo ,

li
II

�evedor � Bua companheIra e Bulista do prese.nte 'ÁvIDlda Mal Deodoro di fonseca (fundos) li 'lUIhtulo, fOI posto à venda, o que, oaso se concretIze,
•

será lutentico ato fraudulento, lesivo ao patrimônio Pelo presente ficam convidados os Srs. As· li
de Ileus oredores. Pelo exposto, e para prevenir e sociados desta 80ciedade, para a AªseDibléia Ge li Hllll\lfI\ lIl\(ü)MHNGQ}§ VAlr!§ II
ressalvar os direitos. e ainda para que ninguém ral Extraordinária a realizar.-s8 no dia 06 de maio li llJIlIJI.JIJI 'm li
possa alegar boa fé, vem nos precisos têrmos do de 1973, às 9,00 horaB, para deliberarem lobre a li Contador "'1artigo 720 e seguintes do Código de Processo Ci seguinte Ordem do dia: II'il, dizer que quer o Suplicante protestar 00000 de 1.' - Relatório da Diretoria e Prestação de

II
'

fato protestado tem contra tôrla e qualquer aliena Contas. / R d F IPI
li

ção referente 110 imóvel transorito para o nome de 2.· - Eleiçio da' Nova Diretoria. li egistro e irmas

11'1ISOLDE ZAPELLA, devidamente transcrito Livro 3.° - Assuntol Divenos de intereslle social. II Escritas Fiscais Imp. ReDda
3 u, às fls. 85, sob oN.· 40077, no dia 03 de abril Obs. Nio hanndo número le�al de 8ócios II C b I'd d ICMdo Ino floente, eXDondo·se para tanto o oompeten- em primeira convocaçao. rar·se�á a mesma, 15 II oDta i I a e .

lita mandado de c1taqão contra os mSRmOs. bem co- minutoll apóe, com qualquer número de sócios " Defesas ·Fiscais INPS IImo oontra o Oficial do Registro de Imóveis dá Co prellentel.
marca, todos OI tabeliões e aindl publicação no

Jaraguá do Sul (SC), 2-' de abril de 1973. II FGTS I'Órgão Ofioial do Estado. bem 001110 no jocolIl lo· II I
C�l para. conhecimento d.e terceiros intereslados.e Arthur Rode, Presideote II Av Mal Deodoro 210 II
Dao sabidos, para que nmgaém com elee negocIe II

. '.' li• DeID S8 passe qu.alquer 810rUur.8 ou registre qual

���
.=========0==========.

Quer oma no Registro de Imó'elB delta Comaroa, ...

entregando afinal o presente protesto ao Suplioan

11) 1
o

d S C
te na forma legal, independentemente do translado.' r 011 71 e o llliZa " .. "
Assim, D. 8 A. e, para efeito! meramente �isoai8, o AL

� Desportista Jaraguaensedi a presente o valor de Cr' 1.000,00 (um mil orll-

ze.irOS). Tarmos e� que, espers deferimento. Bl� ADVOGADO nOI fOrol de
'

comp'areça aos estádios'
lDe.nIlU, l� de abrIl de 1973. (a) pp. Dr, AntoDlo

f Sio Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio de .

JOIO MartlDB: "

.

, � janeiro � Br.silia. -------

DESI'ICHO. R. h. A, R. Como requer.. Jarag�á � ProcellsamantoB perante quaisquer Mi.

:0 S�l, .181.0"/73, li 17,00 hs. (a) A. A.gular, JUIZ niltérioa, Autarquias e Repartições Pá.blicas ��-'.",-"'-..-....-.e-........-"O-...."-,,-���• D��I�oa;a que'chegue a público e oonhecimimto
.

em geral.
.

T :PP. Rei.DOldo Mup.p. 1
de quem interessar pOllla e oinguem IIleglle i,no- Escritório Centrall

i IIrAneia, foi expedido o presente edital, que será Avenida Franklin Rqosevelt, 23 _ Grupo 303 II ADTOGADO
.

afixado uo logar de coslume e publ1caào UII forma (Fone: 52-189-') . ,

. ..

cla lei. Dado e oasssdo nesta oidade de Jaragui do
Sul, aOB ,int8 trai diaB do mes de libril do ano de Z C - a9 EBoritório ,l!O lado da Prefeitura

:!!l novecento!! I' sstenta e tres. Eu, (a) AIDldea Mah· Rio de Janeiro

L URAGU! DO SUL
'l1li, escrivão, o subscrevi. Eetado da GUAfiABARA

___Alcidll dos Sant08 Agoiar, Juiz de Direito __ ......j)o".I""'""�-t............_...._..._.._&o....e;J

Augusto,Syl'Yio Prodõhl
A ELETRIFICAÇÃO rural constitui sem dúvi

da um meio dinamioo de fomento e raeíonaltsaçäö
da produção agropeouária. Proporelona slmultanea
mente ao homem do campo o conforto só encon

trado nos centros cídatfnoa. A eletrificação rural,
certamente uma das utilizações importantes da po
lítica energetíca, constitui meta prioritária do Go
vêrno Federal. Mas, para isso, é indispensavel uma
organizllção adequada da agricultura e da peeuä
ria, em todas as regiões zoneadas pelas tOrree eon

dutoras de potência energética. A eletrífíeação ru

ral sõ poderá se realizar econômioamente, quando
houver certa densidade de propriedades r.ura;s..
Aeenteee que, quase que na periferia quando não
nos limites de zona urbana, se constam faixas des
providas de eletrificação. ß o oalo de Jaraguá de
Sul
A meta energética é alsim um importante, quiçá
o mail importante psseo, dado pelo Govêrno no
sentido de tncennrae diretamente o suprímentc de
energia elétrica a todal as regiões, Trata-se de
uma politica que 'filia de acOrdo com o Plano Bo
cíal II Expaneio Boonômica consubstanciado na A;
ção Catarinense de Desenvolvimento Ele ColomboSal
les, suprir as deficiênoias da íníeíatíva privada, eon
correndo, aímultaneamente, para melhoria dai eon
dieõel de vida do povc e aumento de lua efieiên-
eia e rendimento de trabalho. I

Estamol face a face com a elevação .da pro
dução e da produtividade agrícola - que lio me

tas decisivas do Govêrno Central, na trasformação
da agricultura tradioional' mediante mudanças de
métodos de produçil.Q e utilização mais intensa de
insumol modernos, expanlilio das facilidades de cré
dito, fortalecimento do poder de compra, do, poder
aquisitivo da populaçio rural hoje amparàda pela
politica de pensão e aposentadoria. E, finalmente,
eliminação das principais deficiências e pontos de
extrangulamento existente ainda na infra-estrutura
econOmica; no que diz rllspeito à modernização do
listem. de Abastecjmento e à mudan�a de ·tecno·
logia agropecuária.. "

Nessa conjuntura, não sÓ parte intigran te do
processo de desenvolvimento mas também como

condição de bem-estar sooial, a politica de abaste
cimento reoebe a mais alta prioridade, principal·
mente a carne, leite, legumes e Terduras, cereais
8 produtos agricolal .em geral; criação de nOTas

condições o'a.,.meio rural para melhor e mais inten
I!O aproveitamento da mão-de·obra, para a eleva
ção da runda no campo, benElficiamento e trans·

formação de produtos àgropecuários, Vale dizer:
difundir pelo território o potencial energético que
nos gerará, a todos, mail pão e mai. algumas so-

bras, Deus nos ouça.
.

EDITAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tradicional festa de maio

j

Grandioso
o

Sociedade
Baile de

de,
Rei - Dia 12 de Maio

Atiradores Progresso
Música: 'Ritmos MarabáCocal: Salão Doering

CORREIO 00 POVO o veterano lOAz de Ou
ro" Boliche Clube, filiado

N.O Z.7S( ao Clube Atlético Baepen''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!,.,..,..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''... di, completará no dia 8

F' �t
'

It
' Vagas em Escolas Estaduais do corrente, o seu jubi

rI Z Don apo'"U leu de prata. O clube de
'" O Prof. Moacir G.

Th9-' servente,
13 de bedel e 31 bolão foi fundado em 1948

mazt, Coordenador Regio· de vigia. Para Jarag.á do pelos desportístsa Walter
nal de Edu c a ç á o, está Sul extsrem 16 vagas, pe Garlos Hertel, Heinrich
chemando a atenção dos ra Corupá 4, Guaramirim GeUert Jor., Derval Mar.ínreressedos pere o Edital 9, Mas s a r ii n d u b ir 6' e catto ti Gerhard Arthur
2/73, publicado no Diário ôehroeder 2. Marquardt.O f i c i a I n.O 9.723, de Para assinalar o even-
17[04[73, pelo qual acham Os tnteressedos deve to jubilar, o o'Az de Ouro"
se ebenes pelo prazo de rão dirigir sc à Coorde- Tlim desenvolvendo vas
30 dias, à contar de nadoria em Joinville, po- to programa comemora-
23/04/73, as inscrições pa- dendo manusear o edital tivo, alguns já realizados
ra o Concurao Público de n.a redação deste aemané- entre oa días '1.7 de abril
provas pera 98 cargos de no. a 1.. de maio de 1973, com.

uma viagem à Fóz do
Sociedade Esp. João PessoaI Jguaçü, �om volteio.s.pelo

C o M UNI C A o o . Paraguai e Argentma.
A lIiretoria da Sociedade Esportiva João Pessoa, O restante. do progra

com séde à estrada lrepocuzlnho, sn .• , neste muní- ma est.á previsto para t�r
cípío, comunica a quem interessar possa, que, de o segutute desenrolar: I?l.a
acôrdo com o pa�ágrafo único da letra "B" do ertl- 8-5 73 - ás 17 hs, - VISI
go XXVII dos esteruroe aoetals, e cumprindo reaolu- ta à Necrópole local pa
çãa lomada em lIS.sembléia geral ordinária realizadir ra �om�nagear. compa
dia 11 de fevereiro do corrente ano; cOlllsiderando nhe!ros Já fblemdos e de
ainda que os acionistas a seguir relacionados não p08lÇ.ão de coroa .. de fI?
ae apresentdram'a tesouraria para liquidar s/débito r6S em seus túmulol. DIa
que atingi o valor da açíie correspondenle, eliminou 9 5 73 - ás �O hs. Bncon
os mesmos cm. reunião de dir�toria realizllda dia 28 tro bolo�litH:O, �o C.A,
de mllrço pp., tornando. nulu u respectivas ações. Baependl e torneIo inter

Erico Vogel �,Fernando Eggert 15, Germano no do Clube, com pre
Sl:cht Sob.o 5, HenrIque Vogel 7, Rudolfo Sacgt 11, -----------.....,..-------
Germano Jahn 15, Bernardo Sacht 16, Fraocisco E P'DdDstein 20, Alvino Egg-ert 24, Oswaldo Kanzler 27, moucas
Bertoldo Kanzler 32, Erico Prust 34, Henrique Roh 6a.-feira última a comunidade de Nereu Ramos
weder 36, Reinoldo Volles 38, Walter Eggerr 39, Car esleve em fesla. É que naquela data transcorria o
los Radüger 40, Alfredo P.ssold 41, Leopoldo Vogel 60.· aniversário do Padre Anlonia. A população se
61, Gustavo Maas 62, Wolfganger Kanzler 63, ervi� reuniu para um suculento churrasco, que contou com
no Schmidt 56, Paulo Sacht 59, Oswaldo Sleilein 63, a presença do Prefeito ..
Aldo Romeu Passold 74, Edvino Ullmann 81, Erwi- x x x
no Harmel 82, Germano Vogel 88, Salvador F. de Diz ii Folha D' Os!e II rUNDESTE _ Funda·
Oliveira 9!, Conrado Vogel 92, Osnildo BarleI 93, ção Universitária do Oeste tem 600 miJ.hões para re
Waldemar lahn 94, )uveotino Giovanella 99, Noemio ceber e pode fechar as portas por fdlla de 16. Estiio
Panst�in 101. em jogo os illler",sses de 27� alunos, 2ô profl'!lsoresJaraguá' do S'ill, 30 de abril de 1973 e 13 fuócionários, '

-A DIRETORIA

JARAGUA DO RUL (SANTA CATARINA) SABADO, 5 DB MAIO DE 1978

66Az de ({J)1Ulro99 ComlP�etaJrá
25 anos die existência

. SEMPRB que a gente lê que "U crise na Arena" me
�i coceira de aacl no ecvaeo: será que essas sobral rema
nescentes da velha e oligarqulca fioresta da politlcalha bra
sUelra ainda nãe entenderam que nós Vivemos uma Revolu
çI10 de verdade? será que' esses choramingas fOl!llnhas e
manipuladoreS' de pretensas crises ainda nllo se conforma
r.m com a8 palmadinhas recebidas nos fundllhos prá mode
de entenderem.o que é o Brasil? Ex·conjuro-vós, o coveiros
da Pátria e enrlcançados à CUlta de suas pobrezas. Águabenta nêlee, mJnha gente, água benta; Ass&1arlado que tam
bém sou, fiqueI, de pés juntos, aguardando "algo" confortan
te sobre o trabalho, a honra do trabalho, a dignidade do
trabalho, a lei·do-trabalho, a glória do trabalho, a probidadedo trabalho, enfim, coisas que tals e pouqulnha coisa mals.
Qual nada; Só deu é futebol, torneio e pouca coisa mals quefutebol E por IS80 11, com todo o respeito, a "sentença dlvt
na" l"dlvlna"'uma ova!): "e ganharás o pao com o suor do
ten rosto". (O que eu quero saber agora é com o que eu
ganho Oil dinheiros dos meus lucros que não tenho.) Ah! to·
pei, em relacllo ao que acabo de escrever acima! Ií editorial
da jornal que "o dia de hoje (o 1.0 de Maio) é dedicado ao
trabalhador braçal!" Protesto! lleclamo! -Porque, onde fico eu,
trabalhador da cuca, oilde? Mais

-

protesto: protesto contra
o separatismo entre mim (e eu) e o meu Irmllo, o do bra·
çal! Protesto aceito! Mama-mia! que deserto de inteligências
honestas; abundância desbundada de Inteligências corruptas
e corruptoras. Nessas conjunturas voú conjeturando quetanta coisa permanece deloonjuntada. (Até as canelas de
alguns participantes do Torneio lá no "Max WllheIm" quefoi "uma esportlVidade caTaIhelresca" que tem conto as se
te equipes entrarem no campo sem antes saberem a quemvllo ementar que de aortelo às claras nada viram (me dia.
seram). E por'falar do Torneio 1.° de Maio (mals espaço ó.!
"seu" Schmoeckel diretor ci pro Fritz prá mode de aprovei
tar a matéria na coluna da semana): nunca Vi tanto apolo e
alslstêncla de empresas disputantes no Torneio em relaçl10às suas equipes de futebol TInha de tudo, no campo: enfer
meiro, enfermeira, assistência hospitalar ambulante, técnIco,
massagista, orientador, olheiro, caixas de Injeções de protelo
nas e calorias: Nilo seria prá menos: uma equipe traz o no
me da Emprêsa. É promoçlo, da maior, g�atis, apenas cus
tando o amor, a esportlvtdade, a libra, a canela, o 8uor, dos
ollZe eomponeotes. Emprêsa nenhuma tem prollloçllo publiclUrfa como essa. Dal a mJnha bruta alegria (que também
lá esteve o Fritz) de ver todas as equipes das sete emprê
sas aplaudidas e prestigiadas com a presença de todol! .os
diretores. E todas as Emprêsa_ podem rllgiltrar, de sll conl
eiêncla, um crédito para os seu.. esquadrões nas verbas de
propaganda e publicidade: fizeram tudo de graça, com. suor,
clnelas machucadas, gripe,. tosBe, por amor à camisa da
Empresa onde trabalham. E com dignidade.

·Quem deve andar.com ambas aS.mlos na cabeça de
cabelOS arrepiados, deve ser o meu amigo, o Prof.ssor Strebe,
o Prefeito: onde arranjar tuto, ó gente! prä mode de atende,
tantos reclamos e reclamações? Tanta. pedidas de melhoria
e melhoramentol? Tantas buraquelras a serem enchida.?
Mas, por amor de Deu.: quem val ajudar prá mode de a
Prefeitura poder. encher as burras que lá ió tem tela-de-ara
Dha? E agora; mals 10% pros salárlos-mlnlmosl Donde, ó
gentes! donde? Quem é que Tal dar uma ajuda 80 .nos.o
Prefeito? Val ganhar tltlllo de cldadllo beneinerito, na batata
,do alplm e do arroz! Óh! Compá, Velha "Alt.Hansa" das

. valsas e da. cervejadas ao luar junto ao Morro-do-Bol: �enhal
piedade de nós, jaraguaeDses, óh! probos e altivos cOlupa
enses, das bananas, neste caso: estamos a Importar bauanas
de Curltlb.! Ajlldal-nos com a_ vossas bananas que nOB es
tilo fazendo outra banana no que já nllo temos do que é
nosso prá mode de encher a barriguinha; Mandem bananas
prá comer, Ih! gente.s. Prefeito Stiebe, com licellça e respeito
que também reclamo: multo escurlnha a luz lá pelas áreas
da RodoTlárla. Pode dar um jeito? Obrigado. A Saúde Públl
oa tá dando pro rlba de bares·e-restanrantes. Nlo é de me
nos: quem val precisar de Banitário, desmaia. Nlo é flor que
se cheira ne_sei locais. Vamos civiliza., óh gentei, vamos
higlenlzarl Me perguntam [logo a mim, óh! gentes} onde fica Após muitas marchas e contra marchas, finala Vida-social da claade. �em eu leI. Antigamente, lá no mente loram constituidas e inslaladas as sete (7) 66.° Aniversário da Comunidade. Evangélica"Catarlnense" do nosso Werner Stange, a gente se encontra
va, todos, na mais esUmlllante democracia; haVia nlo só o Comissões Técnicirs da Assembléia Legislativa. Luterana de- Jaraguá do Sul
que comer, o que beber; haVia mals que o velho e hoje Para ir Comissão de Constituição e Justiça, pe-encanecido Werner Stange sabia manter e e.tlmlllar: a aml- Ia ordem, a de maior importância indisculivelmente, DI.. t9 e .2O deMa iozade;a verdadeira democracia entre pobre. e ricos. E hoje? no c:ontexto dos oruãos técnicos que impulsionam o PROGRAMA.'o que eatllo fazendo oom a tua sociedade, a leltitlma, a<bOa, ..

.. ..ó Jaraguá' do Sul de minhas döres e penitências'?' Que sauda- andamento do Poder Legl51atlvo, fOI eleito para seu
.

des que tenho do velho e democrático e decente' Bar Cata- Preaideloe o Deput.do OClacilio :>edro Ramos, ten, Festival de Bolão, em disputa de troféus erlnense" do velfo e sempre sorridente. Werner Stange, ah! do na vice-prpsidenpla o Deputado Benedito Terézio I medalhas no SALAo CRISTO REI, com comAuf Wleder8eho, de Carvelho Nello, ambos eleitos por unanimidade. pleto serviço de bar e cosinha, tôdas as noites .
. Os demais componentes da Comissão de Conslitui-

II-t-IÍI'----------------�
ção e Justiça, são os Deputados Henrique Córdova, Bolão entre firmas: Dias 14, 15 e 16.

A
Nelsoo PedriDi, Nilron Kuck�r, Adernar Garciil Filho Bolão entre clubes: Dias 17 e 18.gr a d e c im eDtO e Telmo de Arruda Ramol, pela ARENA e Luiz Hen-
rique da Silveira e AderbaI Guarani da Rosa, pelo MDB Horário: 19,30 horas,

A f.mflia enlutada de A relaçíio dos demais orgãos técnicos com 05 NOTA: Após os jogos do torneio, haverá
GUl'lherminl Maas',· respectivos presidentes 8 vice-presid�ntes é a se- bolão a prêmios.gUiBt�: COMISSÃO DE FINANÇA�: Deputados

Epitácio �illeDcourt e Aristides Bolan; COMISSÃO DIA 19 . SABADO: às 16,00 horas, no páteoDE CleNCIAS E TECNOLOGIA: Deputados Eval da Igreja, grande chur:rascada, à noit� odo Amarlll e ÇJentil Belani;COMISsAO PE VIAÇÃO tradicional SCHWARTZAUER (Môlho Pardo).E OBRAS PUBLICAS: Deputados Aristides Bola0 e
Ralf Knaesel; COMISSÃO DE SERVIÇOS PUBLI DIA 20 . DOMINGO: 8,30 horas, culto fesmvo
COS: Depulados Aldo Pereira de Andrade e Affonso em seguida inicio da festa.
Chizzo; COMISSÃO DE REDAÇÃO DE LEI5: De
putados NiJron Kucker e Angelino Rosa e finalmenl� Durante o dia todo haverá divertimentos

I
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE: Deputados diversos.
Antônio Menezes Limll (MDB) e Homero de Miranda
Gomes (ARENA), Funcionará completo serviço de Bar, Cosinha

Com funcionamento normal de todas ai Comis- e Café..

SÕl\S Técnicas, o Presidente da Assembléa LegislatiI

va, Deputado Zany Gonzaga, já. drl:lerminou provi Haverá ônibus especiais oom passagem gra
dências visando à lostalação de e-abioetes individuais tuita para o local. da festa, dia 20, à tarde .

•• a todos'os D�putados Presidentes de Comissões.
:...----.---------------.....-f

míos aOB vencedor,.,
Dia 16·5-73 - ás 19 ha.
-Jantar de confraterniza.
ção entre os bolonistaa,
com )ista de adesão. Na
oportunidade terá lugar a
distribuição de troféus aOI
elubes de bolão presentes,
posse _da nova diretoria
do "Az dI! Ouro" e eneer
ramento dos festejol do
jubileu de prata.
Os integrantes do atual

"Az de Ouro" são os. se·

guíntes: Heinrich Genert
Jor .. Derval Marcatto, Jo
sé Narloch, Walter Oarlca
Hertel, Wilhelm Lauter,
Heins Kohlbach, Loreno
Marcatto, Eugênio José
da Silva, Eugênio Vitflr
Sehmõekel,AlexandreHa.
ske, Alfonso Buhr, Oarl
Enderle, Milton· Adolar
Stange, Hamilton Garcia,
RainerWieIe, Nelson 'I'ar
nawski, Moacir SeDs
e Friedel Schacht.
"Correio do Povo" cum

primenta os componentes
do "Az de Ouro", pela
conquista do seu jubileu
de prata, o que é muito
raro acontecer em clube
dessa natureza

ANO LlV

Palavras.e.

x x x
Uma das coisas bou em Fóz do Iguaçú é

jantaNle na Churrascaria Rafaia o Palácio da Coste�
Ia - e receber na mêsil o conjunto "Los 3 Guara�
nies". Pedro Ortigosa sabe comandar o conjunto que
é, reall1}eote, muito agradavel.

x x x
.

Uma das coisall -más, na Ponte da Amizade,
também oa Fóz, é o descilso e o abdndono da pra
ça do mnrco inaugureI. O turista que all vai de dia
fica xingando a falta de bom gosto, À noite, a8 lu
minárias queimada:!, deixam de refletir ii bela ima
gem do marco.

Mário Tavares da Ganha Mello
EDITAL

Pelo presente Edital, ficam iotimados para o pa·
garem no prázo lelral, os Tltulos que se acham em

Cartório pira protestos os senhores: .

Evari!lto Teodoro de Souza e 'Waldir Rank.
JirraguiÍ d� Sul, 03 de maio de 1973

Mário Tavares da Cunha Mello" Tabeliâo

Deputado Octacilio Pedro Ramos,
Eleito Presidente da Comissão de --------------.

Constituição e Justiça da
Assembléia Legislativa

Ainda profundameDle coosternada com o seu

passamenlo ocorrido di<!! 26 próximo pas5ado;
com • idade de 76 anos, vem de Igrlldecer •

(odos os parentes, amigoa e conhecidos, aos
que enviaram flores, coroas, enfim II Iodos os

que preslaram sua ultima homenae-em e acom
panharam a extinta até a sua úhima morada.

Outrossim agrlldecem 80 Paslor Hilns
Spring pelas 'palavras confortadoras proferidas
em cala e a beira do túmulo e, convidam iliuda
a todos OI parentes, amigos e conhechlos para
assistirem o cullo dia 20 de 'maio próximo às
8,30 horas na .Ig�eja Evangelica de Rio Cerro II.

JaragulÍ do Sul, maio de 1973

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


