
Pomerode
Atlelas femenin.a eon

duziram o Facho do P.�
90 Municipal de Jarago.6
do Sul dirf'tament. a Po
merode, onde foi entr,,·
glle pelo Prefeito StrebE!
ao Prefeito daquele Mu
nicípio, s e n h o r Alwin
Klolz.

.

Jaraguã do Sul inhlgrou
Be ciVicamente tambélD
eBte ano cl distinção, nes
Ba maratona chica do
FOio Simb6lico da Pätria,
numa simbolização ma

gnifica de unicidade br�·
sileira, de norte a sul,
leste a oeste.

O\)\�(}L:\> '\)'ß.

\\oQ O\y��\)l\\!�\\>\>�
"A Pátrie . �o:_se em primeiro lugar por homens; o Campo a Máquina ou o Dinheiro, não podem
ser fatores que se sobreponham ao homem que é que� sofre o trabalho, e sem o qual não tem valor
nem os Campos nem o Gado nem o Dinheiro." (Da alocução do Prefeito Municipal de Schroeder, sr,

Ludgere Depassée, em saudação ao Fogo Simbólico da Pátria).
rOGO SIMBÓLICO em

Jaragilá �o Sul: oe
••• A

pátria neo ae resume DO

tempO Iimilado de nossas

vidas; proloDiamo-IIOs em

DOSIlOS filbo. IIssim corno

em nossas obras. Portanto
aspiramos a proporcionar
iii gerações fururae, uma

vidll plena, mets forte a

rrspeilo dos seus direilos;
IIIai. feliz, DO cumprimento
dos seus deveres" (Prefeiro
EUiênio Strebe).
Com mele de uma bora

de antecedência ao Pro
,rama Oficial divulgado,
ch'ioU segunda-feira a

esta cidade o facho do

Fogo Simbólico da Pátria,
em sua 36a. maratona por
todo o terrítério breetletro.
Diante do Aliar da Pálria
firmado no Paço MuniCipal,
encontraram se ilS autorí
dades locais e dos vtztnhos
munrcíplos de ôchroeder
e Guaram rim, Juizes, de
Díretro, Promoretee Públl·
COS. civis e militarei, em
recepção solene ao Fogo
ôimbõüco trazido em cor
rida de revesamento pelo!
atletaa do vizinho muni ct .

pio de Guaramirim.
Denire os oradores e II

representante da mulher
jaragullense, desrece-ee a

alocução oficial do Pro
ftssor Eugênio Strebe,
Prefdto Muníctpel, afirman
do que "todo brasileiro
de coraçiio deve pensar
que sobre essa geração que
aqui eSl6 presente recai a

imensa, reaponeabllldede
do futuro da Naçiio; e que
deve trabalhar nll esfera
de SUII ação pllra promo- ,

. V4Cr a graodeza da Pálria.'·
A certmõnte, Iransmilida

pela Rádio Jaraguá, assis·
tiram delefações "estuden
tis, eseoleres, populares,
represementee de todas IIS

e.la e s e e do Município,
abrilbantada aiadll pela

Banda de Música do Sesi.
Schroeder

Ponto alto e destacado
ofereceu a delegaoão oft
eial de atlet811 do 'izioho
município de 8chroedsr,
oom oito Kombis lotadas
tSDdo à freDte e pr6prio
Prefeito Ludgero Tepasê
e, oujol atletas receberam
• centelha acesa no facho
oficial para conduzi Ia ao
seu município onde o fo
go simbölico chegou pe
181 13 horas.

.

CI
•• 11 era preciso que

a Reveloção de 64 che
gssle às almas de todos
OB brasileiros que amam

o Brasíl, disBe o Prefeito
Tapasé em lua saudaolo
oficial, _" porque neat.
p-Is, onde H naturez-a com
tôda a Bua prodigalidade
esbanjou a mancheias a

riqueza material, todoe
os dias damos graças a

Deus por aeus dons má
ra,ilhosos; porém. lua ri
queza não aeria tudo; foi
preoiso ,isar também a

I"iquen moral, espiritual,
riqueza cultural que te..
por bsse o ci,ismo, o pa�
triotilmo . dOll braaileiros
qUI! aqui vivemos diante
do fogo símbõtioo da PA
tria,"
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SC-�l (Dona Francisca)
es"lá sendo Calçada

Eleclra da VARIG
Servir.

Jaraguá
Poderá."Oorrupondlncia da ca· Beato-Oerupä, 'eitando-se picado de flores, peloapilai do Eslado dA a no· a emprliteira. Goeemo mui t o a benefícios quelioia de qUI oDeparIa' 'entra II governo sl1i, e, o trop,:]!:e a região. delld,e,.9

lIeoto d'e EstradaR de negõeío é partir. mesmo, . período da oolcnnaQio..Roollgem do Estado, COD- para a' DODI Francisca. � O que não si oonoeba é
Iralou a execuçãO de ser- Mall uma 9IZ o Estado· queo Governo S8 omita
'içcs. com (ornéóimento' ccnfirma o OIIeu interesse numa região em franoo
de.atlrial,deoalçllmento .

ém conoluir uma estrada . progrea�o e qUI', conlri· ]j; passiveI que dentroa paralelepfped08 na
.

e8- d,e inviabilidade economi, buindo g�Jleroijamenle de mliUs algum tempo a·Irlda SC-:-21� trecho da CB e técnioa, passando pata a finaDoa Istadual, VARIG comece a operarSerra Dona Franoisco, para trAz m uni o [ p i o 8 esqueo� a ã, I" progres· em Santa Catarina, com'Doma Area Iproxilpada prOBpe�o8 nomo Coru·p6, BsistQ., oom iSllo contr,i os seus Electra II. qued, 20000 m2., 'num 'fIlor JaraguA do Sul e Guara· buiodo para que o pro- ttaneporta 89 pas88gei-,elobal de Cr$ 464.0BO,Ó!), mirim, Bem esq U e'o e r gresso não seja maior, ras, enquanto que ocom prazo estipulAdo para Schro ...der e MassBrandu- por9UI Bltradu apenas Avr-o tem capaoidadeo lérmino de 180 diaBo ba. que também. �em tranllílAveis impedem uma para apenas ·40. Para aA firma oontratante inlerelse na Sio Bento- 8foluOão mais acentuada. rota Porto Alegre Florilleompromlteu Ie, na exe- Corup', onde barreiras De fUo. até hole, com'· nôpolis-Curitiba-Sll.o Pau-00010 dOI trabalhos, coDio oaídas ha muitol! meslIs raraa exoeções, não yimos lo-Rio da Jllneiro, seriamd, praxe, Il obedecar' aB continuam seID Holução e uinguém rpc!amu oontra deslocall08 aviõell BoeingDorlllaa técnioas, deteroii- a erosão encarregou Ie 'eSBIl disoriminação. Pareoe 7'}.7 (trij>ito). A área depsd .. e ordena de aarfioo de onar profundae fen.das qlle o povo concorda Dom Jaraguá do Sul. servida'daquele 6rCão 'Itadual. capues· de oomprometer IIle e.tàdo de coi•••• Por pelo seroporto de CubaPoil é, caroli leitores, o trUega do .tual traosdo iSBO aohamos que n 6 s tão, de Joinville, deveráIllundo os jornais da rodo,i6rio.
.

estamos até arriscando Ber beneficiada com a6POCI, realizou ae até Nada temos· contra 8 . muito. Enlendemos qua o iniciativa da Varig, poia,concorrênoia públioa pua Dona Franci8c�, qUB estã . Governo dege re.xal'ninar. possibilitará um acrêsci-o ufaltamento da 8ão • mereoer um tapete Bal- mo de 100% na ollpaci
dade· de transportar os

via!ames da regill.o
Apenas um problema

está pre.cupando a clien
tela da região, notada,

.
mente de Jaraguá do Sul:
aB sllidal de Joinville d··
veriam ser na parte da
mànhll e o retorno na

. parte da tarde. O allBun

ROTARY
ACONTECE

Ia
O Rotary Club de Ja

(r1U6 do Sul, tendo à
eote o presidente dr.

:Uredo Guenther, rl!ali
o:u no úllimo dia. 6 do
frente, a data' come

IIIOfativa ao "Dia do, Pa
Pai", à cargo da "Oala
:: Amizade", A. reunilo
•
tArla teve um trans

O:rr.r do grande anima·
0, onde se homena

liOU o. "papais", com

II:curloS alusivos, Inclu·
Ie

II Uma préce apre-
ltad� pelo Comp. Cruz.
programaçllo da Ca·

S8 da Amizade, este ano,
estne dI! fôrma genial,
com concursos aos paiB
de todal as Idades e aa

competições revelaram
verdadeiros 'valores no

campo da art ... da mú8i-
. ca (ohl minha flauta que
rida) e no esporte (coi·
tado do. Fittipaldi, é pin
to) onde alguns pitaou
das desenvolveram ele
vadas velocidadea em
circuito r e c h ado. Foi
uma feIta muito !animada,
que servirá de exeDiplo
para as futuras reuniões

to já foi levado aos res- cODciliaçAo dos intereB
pousáveis e o .etor téc- S8S da emp�8a e dOll
nico deverá pronuDciar� .. passageiros será aquela
se sobre a viabilidade que melhor atenderá os
do

.
anseio regional. A reclamos da região.

o 'eira Rio -Participa
Convidamos-os Associados Jovens do
Beira Rio, Inscreverem-se para 08·

Treinamentos de Natação, com a fi
nalidade de preparar ."uma equipe, pa
ra participar dos Jogos Abertos de
São Bento do SuL Inscrições na CME,
(ijiblioteca Municipal), DIARIAMEN
TE, 'no horário das 16 às 17,30 horas .

A DIRETORIA -

Ronder· Reis
do �ongres5o

1.0 \7ias
ßaaional

onde 8 parte anim.da
deve sobrepujar o lorma·
lilmo.

E, por falar em Rotary,
o mesmo .contecerá DO
dia 25 do corrlnte com
a visita do GoverDador Com o Irágico 'désapil- Presidente do Senadó, dildo ,lotaI apolo 110 can
do Distrito 465' - Comp. recimento do Senador Fe- llicançando 66 sufrágios didato 6ra com assenlo Oll
José Santi, d. J·oaçaba, IInlo Mueller, o Congresso dos 69 senadorel. Para os mllia alIa câma'rd do legis
qUII.lará a Bua visita ofi· Nacional elegeu o eenadôr cat8rlnenscs e, de modo, lativo aacionlll.
clal ao club�jar8guaell.e Paulo Torres (RI) o novo especlel, para os jarllgua. Jaraguá do Sul congra
acompanhado de sua eB- presidenle para completar enses, a eleição do senlldor tula-se com o iluslre cata·
posa Ira. Silvia Santi. omandato do ilusJre morto. Antonio Cllrlos para 1.° rinense pela conqulstll do
Á respelto da VilUIl go- 'O aenador Antonio Carlos Vice-Presidente do Con- relevanle posto no Con·

vlrnamental vaDiol dar Konder Reis (ARENA-SC) Ilresso Nllcional confere gresso Nacional, a quem
outros detalhei na prô� na mesma sessão extraor grande honr<!! para· esslI já servià como Ifder do
'xlll}a ediçll.o. ._ _gi!l�J!.!!, �1!g:�u��..J,o_ Vjç!t.__.1eglÕQ.JlJU�. ::s�.m.p r.e .lern .. parlido .situa.cionista..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversários
Fasem anos hoje
- o Ar. Adenor Paulo

Wunderlich;
- a era. V.a. Clara

Hanemann;
- o er. Wirando B8u�

mann, em Joinvillt;
- a jovem Merli Gaed

ke;
- o sr. Romeu Junge;
- a sra. Echaly Edit

Benz;
- o jonm Sâ9io Mu

rilo Barreto de Azevedo.

Fasem arzos amanhã
- o er. Getúlio Lsuzi;
- a srta. Eraci Bau-

mann, em Trel Rica do
Nort.;
- a Ira. Erica Ruth

Bayer, em União da Vitó'
ria, PR;
- a sra. Alzira Zeh.

Dia 13
- a sra. Gerda, upo

aa do ar. Mário Mahfud;
- a era. E d w i g e s

Heinzle.

Dia 14
- o Ir. Ea'llfano Meier,

Desta cidade;
- a sra. Waltraud Her

mann, em Oorupã.
Dia 15
- a· Ira. Asaumpta Za

pella PavaneHo, em Ilha
da Figueira;

- a sra. Maria, esposa
do Ir. Alfredo VaIei;

- o sr. Geraldo Meier,
lin Jaraguá 84;
- • Ir. Tarcíaio de

Oliveira Motta;
- o ar. João Lauro

JCilench;
- o sr. Erwino Lem

ke, em Rio da Luz;
- a sra. Elena Borges,

em Corup6;
- a sra. Maria, esposa

do er. Pedro Zspella;
- a sra. Maria Luy.

Dia 16
- a ira. Iracema Pe-·

tare, em Curitiba;
.

- o sr. Flávio Lenzi;
- a jo.em Meieleil, fi

lha do sr. Helmath Bayer,
em União da Vitória;
- os gêmeos Ingo e

Guida Köpp, em Rio Cer·
ro II;

- o sr. Wendelin Joa'
quim Schmidt, em Jara
guazinho;
- a sra. Elfl'ida Hafe·

mann, em Rio da LUI;
- o sr. Osnildo Bartei,

em Guaramirim.

Ca.panha de Edaca§io IClvlca
O hasteamenJo .da

Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semano, em todos
os estabelecimentos

I
de qualquer griÍu de
ensino, públicos ou

porticularca.

Registro Civil
.

Aurea MülleD Grubba, OficiaI
do Registro Civil do I. Dis
trito da Gomarca de Jaragu'
do Sul, Estado de SaDta

Calarina, Brasil.
Faz; Saber que comparece
ram DO cartório exibindo os

.

documentos exigidos pela leí
afim, de 8e habllltarem para

� oasar-se

nesta oidade, filho de Ar�
· minio Dusi e Celmira da
Silva Dusi. •

Ela, brasileira, solteira,
professora, natural ds Ja'
raguá do Sul, domicilia
da e residente à rua

Angelo Sehiochat, nesta
cidade, filha de Gabriel
Maurissens e Erica Kars
ten MauriMsen8.
Edital n. 8,176 de 7/8/73

Egon Ueeker a
_

Adelina Lenz
Ele. brasileiro, solteiro,

operarte. natural se Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Jara·
guá 84 neste . distrito, fi
lho de Emilio Uecker e

Frida Vensker Uecker.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, 'natural da Jara
guá do Sul, domioiliada
It residente em JaraguA
84. neste distrito, filha de

·

Alfredo Lenz e Elfrieda
Baerwaldt Lenz.

·

Edital n. 8.177 de 7/8/73
Raul Friedel e

Gisela Lange
Ele, brasileiro. solteiro,

operario natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
ii residente em Ilha da
Figueira, neste distrito,
filho de Leopoldo Frie·
deI e Algera Reinke Frie'
deI.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, -natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
e residente em Itapoeu
zinho neste distrito, filha
de Gustavo Lange e de
EIsa Marquardt Lange:
Edital n. 8.178 de 7/8/73
Mario José Pradi e

Tacile Chiodini
Ele, brasileiro, solteiro,

mecanico. natural de Ja·
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Jara
guá Esquerdo, neste dís
trito, filho de Honoracio
Pradi e Amabile Tecile
Pradi.
Ela, brasileira, solteira,

industriaria, natural de
Luiz Alves, neates Estado
domiciliada e residente
em Jaraguá Esquerdo,
neste distrito, filha de
Luiz Chiodini e Altrude
Chiodini.
Edital n. 8.179 de 7/8,73

EUseu Wendorff e

Londa Siewert
'

IUe, brasileiro, solteiro,
pedreiro, na�ural de Ja
raguá do Sul, domicilia·
do e residente à rua
São Paulo, nesta cidade,
filho de Guilherme Wen
dorff Junior e Maria
Klein Wendorff,
Ela, brasileIra, solteira,

do lar, natural de Jara·
guá do Sul, domiciliada
é residente em Trus Rios
do Norte, neste distrito,
filha de Hugo Siewert e

Lidia Schwartz Siewert.
Edital n. 8180 de 7/8/73·

José Marinelli e

Ottilia Ferrazza
Ele, brasileiro, viuvo,

lavrador, natural de No
va Trento, neste Estado,
domiciliado e residente
em Nereu Ralllos, neste
distrito, filho de José
Marinelli e Maria Mari
nelli.
Ela, brasileira, solteira,

do laf, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada
ti residente em Nereu
Ramo", neste distrito, fi
lha de Roque Ferrazz8
e Theres8 Fraricescki
Ferrazza..

E para que chegue ao co
Dhecimento de todos mandel
passar o presente edilal que
ser' publlcado pela ImpreDsa
e em. cartório oade será
afixado durante lli dia.. Se
ali'Rém souber de algum Im
pedimento acule·o para os
fins legalI;
AURBA MüLLER GRUBBA

,Oficial

COMPRA •SE

Edital n. 8.170 de 1/8/73
Adelino Eugenio Piaz e

.

E\'enita Sbardelatti
Ele, brasileiro, solteiro,

operaria, natural de Maa·
saranduba, neale Estado,
domiciliado e residente
em Vila Nova, neste dís
trito, filho de Domingos
Piaz e Iolanda Pisz.
Ela, brasileira, solteira,

indaatriaria, natural de
Jareguá do Sul: domici
Iiads em residente em Vi
la Nova, neste distrito,
filha de Lino SbardelaUi
e Cecilia Scheuer Sbar-
delattí.

'

Edital n. 8.171 de 1/8/73
Moacir José Cizeski e

Madalis Santina Piceeli
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciante, natural de
Morro da Fumaça, neste
Estado, domiciliado e re

eidente em A.enida Ma
rechal Deodoro, nesta ci
dade, filho de Carlos Es
tefano Oizeski e Gentile
Catarina Serafin.
Ela. brasileira, solteira,

do lar, natural de Jara
gu'A do Sul, domiciliaaa
e residente em Avenida
Marechal Deodoro, nesta
cidade, filha de Virgilio
Piccoli e. Helena Leut
precht Píceoli.
Edital n. 8172 de 1/8/73

Arnaldo Lemke e

Anemaria Lielenberg
Ele, brasileiro, solteiro,

epsrario, natural de Ja-
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Ríbeí
beirão' Molha, nasts pis
trito, filho de Alfredo
Lemke e 'I'usuelda Muel
lar Lemke.
Ela, braaileira, solteira,

industriaria, narural de
MBils8randuba, neste Es
tado, domiciliada e resi
dente em Ribeirão Molha,
neste distrito, filha de
Albano Lieaenberg e Ali
da Ltesenberg.
Edital n. 8.173 de 1/8/73
Ireneu Pacífioo Rodrigues

e Inia Adriano
Ele; br8lile'iro, solteiro,

operario, natural de Gua
Tamirim, neilte Estado,
dowiciliado e residente
sm Vila Lenzi, nesie dis·
trito, filho de João Pací·
fico ROdri,uea e Emilia
da Silu.
Ela, brasileira, solteira,

industriaria. natural de
rndaial, neate E s t a d o,
domiciliada e residente
em Vila Lenzi, nllste dis
trito, filha de Maximo
Adriano e Helsna Sabino.
EditeI n. 8174 de 2/8/73

.Antonio Schwartz II

Irani Fatima, Stuy
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, natural de Ja'
raguA do Sul. domiciliado,
e residente em Jaragua
zinho, neste distrito, filho
de Antonio Schwartz Ju'
nior e Madalena Steinmll'
cher Schwartz.
Ela, brasileira solteira,

do lar,' natural de Rio
dos Cedros, neste Esta
do, domiciliada e residen
te em Jaraguazinho, nee·

te distrito, filha de Ber
nardo Stuy e Carmela
Stuy.
Edilal n. 8.175 de 3/8/73
Daniel Antonio Duai e

Irací Maurissens
Ele, brasileiro, aoUeiro,

engenheiro agronomo, na·
tural da Palmeira, Para
ná, d.gmiciliado e residen
te em à rua Luiz Kienen,

qualquer quantidade de imbauva e ga�

rapuvu, aos melhores preços.

Ind. e Com. Schmitt S. A.

Jaraguä do Sul Santa Catarina

Acompanhando o progresso de Jaraguá do' Sul

a

IV A R G
passou a emitir passagens nacionais e internacionais, díre
tamente da Pérola do Vale do Itapocú, para maior facilidade
de sua distinta clientela.

Passou a emitir, também, conhecimentos de
encomendas e cargas.

V A R I G - Mal. Deodoro, 122/130 - Fone 2023
Jaraguá do Sul - SC

•

Viaje VARIG VARIG

..------------------------..-----------------------�

.Y ELETROMOTÓRES JAR"AGUÁ S.A.

Recrutamento de Pessoal para Escritório
Em fase da expansão da fábrica 1 e, nova fábrica 2, necessitamos
de elementos com prática de escritório (setores de CONTABILIDA
DE, ESORITURADOR DE LIVROS FISCAIS, CUSTOS, OADASTRO
PATRIMONIAL, VENDAS, CR11:DITO E COBRANÇA).

,

O F E R E C E MoO S.
Salário de 500,00 à 1.500,00 mensais

.

Assistência médico/dentária e hospitalar
\

Os candidatos {leverão apresentar�se no Setor de Recrutamento e

Seleção de Pessoal da empresa, ,no horário das 8,00 às 12,00 e das

14,00 às 17,30 horas diariamenie e aos sabados das 8,00 às 11,:\0 haraß.

r-��--���--������
l Clínica de Ortopedia e Fraturas J
r Hospital São J�sé de' Jaragu� d� Sul i
J Dr. NISO Balslnl
, CRMSC 975

} Médioo espeoialista oom ourso de dois anos no Hospital I

)l dos Servidores do Estado - Rio de Janeiro - Guanabara.
) Membro titular'. da Sooiedade Brasileira de Ortopedia e Trau·. I

J matologia. 1
)l

Atendimento de aoidentes; fraturas, doenças qa coluna e

r}
do quadril, reumatismos, paralisia infantil e cerebral, oorre

ção de pés tortos e planos (botas artopédioas).
Clínioa e Operações.

� Está aténdendo no Hospital São José de Jaraguá do

, Sul das 14,00 às 20,00 horas diar.iamente. .

} Aparelhagem oompleta.· iL���»---������
'"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jaraquá Fabril S. A.
.

CGCMF n." 84 432 426[001
Edital de Convooação

Assembléia Geral Ordinária
Convidamos os Senhores Acionislas para a As

aembléia Geral Ordinária a realízer-ee às 16,00 horaa

do dia í4 d, setembro de 1973, a Rua jorge Czemle

wlcz, 590, neste cidade, com a seguinle, Ordem do Dia:

LO) Leilura, discussão e aprovação do Relató

rio da diretoria, Balanço Geral, dernonerreçêo da conta

de LuCros e Perdas, parecer do Conselho Fiscill e

demais documentos relativos ao exercfclo findo em'

36/06/73.
2,0) eleição dos membros efetlvos e aupleates do

Conselho Fiscal pera o presente exercício e fixlção
de seus honorários;

3.') Assunlos diverso. de interêsse Social.

A V I S O
Achem-se II disposição dOll eenhores eclonteree,

na sede social, os documentos .. que se refere o artigo
99 de Decreto-lei n

" 2627 de 26 de setembro de 1940,
Jaraguá do Sul, 07 de agosto de 1973

Hans Oerhard Mayer, Diretor Presidente
joão Soares, Dtreror Técnico

Aviso aos Acionistas

A Dlretcrle da Sociedade convida oe Senhores
aciooilltlls a exercerem dentro do prazo de 30 dlas

(Dotados di dala deste avtso, o dlrelro de preferência
sObre o aumente de Copitol DO velor de Cr$ äOO 000 00

(Trezentos mil cruzetros). autorizado pela Assembléte
Otral EXlraordinária reolizada em 23 de junho de 19711,

jaralluá do Sul, 07 de IIgoslo de 1973
Hans Gerherd Mayer, Diretor Presidente

Sorteios de premios por
Instituições Filantrópicas
Informa a Aesesaoríe de Relações Públíeas da

Delegacia da Receita Federal de Joíuvll:e que, pe
la Instrução Normativa n.O SRF-018 de 12 (hi [unho
passado, publicada no Diário Oficial da: União de
20 do mesmo mês, a Secretaria da Receíts Federal
eatabelecsu aormas complementares à Portaria Mi
Di8t�rial n,. 85 de 12-4 73 que trata da concessão
de autorização 11 inlitiiuiçõe" filantrópiclis, dz.clara

.

das de utiHdadll pública, para li distribuição de

prêmios mediante sorteio, com o objetivo único de

Obtenção de recurSOR para obras sociais.
All instituições filantrópicas interessadas tt'rão

de provar, além de outras COh!88, que 8plillam to
das a8. suas rendas no pah- e não visam a qualquer
espécie de lucro a favor de seUl! diretores ou de
8óci08, mas sómente em beneficio dos obj�tivol! so

ciais que procuram aloançar.

Notas do élu�8 Atlético Baepen�i
Blepeodi promove fulebol enlre Firmas: - O Clube Allé

lieD Bupendi \lai promov.:r denlro .em br�ve um Tor
neio de Futebol de Campo enlre a� firme!!! de nossa

cidade. O inicio esllÍ previsto paro o dia 10 de selem
bro próximo. ToJos os jogos selão nOlUrnos, dando
assim oporlunidildes CI Iodos poderem allsi5tir. Já na

próxima quinla-fl!ira, haverá uma reunião com as equi
pes conVidadas: Weg, Mel. Erwino -Menegolli, Neves
S,A" Famac, l\IIarClltlo S,A., Mólrquardt S.A , Michigan
S,A, Cilesc, Inds. Reunidas, Com, Ind. Breilh'lUpt
SA, JarllR'uIÍ Vefculos, Bonco do Brasil S A., Jaraguã
Fabril e Kohlbach S.A,

Cunllnua lodls IS 6,· Jeiras Churrlsco: - CoÍnunicamos a

Iodos os inleressados, que na sede do Clube .todas IlS

6." feirélS, eslamos realizando suculenla churrasceda,
Prestigiem·,

InscrlGão de Judo e Alkidö: - Alé o dill 15 eslarão
abertils as Inscrições para as aulas de judo e Aikldô:

�s interessados deverão fazer inscrições na Redeillr.
I(Ua Mal. Deodoro, com o Sr, Reiner.

Edital de Leilão
c

o Doutor Aloides dos Santos :Aguiar, Juiz de Direito da

IIJOl1larca de Jaraguá do Sul, Bstado de Santa Catarina, na for
a da lei, eto",

FAZ SABER a todos quantos este edital, com o prazo

:idp8 10 dias, Virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
.; oala, que no dia 30 de agosto p, v" às 10 horas, em frente à

�Orta Principal do Ed1f1cio do Forum, ser' procedido o lellio
i
o bem móvel penhorado a ALCIDES JOÃO DE SOUZA, na

·:ro executiva que lhe move Manuel Fernande. de Uma, e
:. lixo descrito:

'in. a) UM CONGELADOR marca PROSDOCIMO, cor branca,
. Odeio 651, N,o MF-434, de 1/4 HP, 110 e 120 voltt, capacidade
t-ra 240 litros, avaliado em Cri 850,00 (oitocentos e cincoenta
; I Ilzelrosl. .

,!Em A venda em lelllo·serll feila a quem melhór oferla fizer.
;00.-:.VirtUde do que, com fundamento no art, 15, e seus parA
)"''''01, da Lei n, 5,474, de 18·07-1968, que dispõe söbre as dú

ir�cata., foi expedido o presente edital que
-

seré afixado no

1110 ai de costume e publ1oado na'forma da Let. Dado e passa

il!nênest,,: cidàde de JaraguA do 8ul, a08 vinte leis dias do
'JI,;

8 d. Julho do ano de intl novecentos e setenta e tres. -

f"0' (a) Amadau Mahfud. escrl.vlo, o subscrevI,
(a) Alelde. dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

Preetsn-se
Para colocação imediata, um talha

dor de couro,

KUSZ E OlA. LTDA.

Rua Rio Branco, 865

Jaraguá do Sul ___: S C

,

Problemãtiaa
5õaio·Becnõmíec

Proibição
Fica éxpressamente proibida a entrada de pes.

soas estranhas, em minhas terras citas na localida
de de São João-Itapcouztnho, nesta município de

Jsraguä do Sul-SC, para abrir a8 vals8 das arro

zeras e causar outros danos, não me responsabili-·
zando pelo que possa acontecer a08 infra tores.

JB - Jaraguá 'do Sul, 07 de agosto de 1973.
OSVALDO JORDAN

"B ra s i I
'Ex.port

•

pesquisa.
indicá'

EU'ROPA ·como
lugar ideal

0-

Uma pe�quisa realizada pelo Inslituto Gallup
de Opinião Pública entre 302 das 867 empre!!as que'
participaram da "Brasil Export 72"; em siltembro
do ano p.��s8do no Palácig das Exposições do Par

que Anhembi. indicou que 97% delas foram de opi
nião que devi.!im ser realizadas outras feiras brasi
hdh de exportação, sendo que 8% ml1pifestaram o

interesse de qu.e as feiras fossem realizadas n.o ex-

te�ior. ,

08 locais em que uiná mostfli de�se tipo de
veria lief realizada, segun,jo ainda a� empresas
pesquiz9das, foram 08 seguintes Europa 47%; Amé
ca do �ul, 32%; América do Norte, 27%: África, 25%;
América Central, 16%; Extremo Oriente, 4% e

Oriente Médio, 2% '

A pe8quiSß do Instituto Gallup de Opinião PÚ
blica c(lbriu ao. todo 4U7 empresas bra�ileiral!, sen

do 3U� p"lrticipsntes da "Brasil Export 72" - das

quais 265 de São Paulo e 117 do Rio - e 105 que
não estiveram preseDtes àquela mostra, sendo 88 de
São Paulo e 17 do Rio, Entre as não expositoras,
96% também foram favoráv4'is à realização de nu

tral!1 feiraI! brasileiras de exportação,
Jarsguá do Sul também estará presente à Fei

ra de Bruxelas, na Bélgica, de.7 a 15 de novembro
de 1973

POVI desenvolvido é Povo Limpo,
Alude a limpesa da cidade

utilizando os coletores de lixo

Augusto Sylvlo Prodöhl

Anuncia neste semanário! seu

anúncio causará boa impressão

O MUNDO vite hoje uma era que podamoa
chamar de "sócio-econômica", A. chamadas "elites'
e o povo tidq "consumidor", adqoiriram oODsoilncia
da impossibilidade de rasolveN!8 qualquer problema
político, economico, sem que resclvído esteja o pro
blema söcío-economíco.

.

Quando da eleborsqão do liero, de minha auto

ria, "O BRDE no DeBen.olvimeuto Sócio-Econômico
de Santa Oatarína' (esg-otado) tive, para consolidar
me princípios eeouõmícea oientífioos, as explanações
de então diretor do BRDE, do qual fui técnico· espa
cializado contratado (economia social), Professor
Francisoo Grillo, hoje Deputado Federal: a pröble
mäüca dos fatores "nâo-eecnômicoe'', a chamada

"dor·de-oabeça" do economista profissional.
No Brasil, o problema sõciö-econômieo ainda

não 8stá resolvido ..Sua resolução se .ncamJOha"',
de 1930 psra cá, em bases inteiramente originaís,
que a Iíloeofia econômica da R.tolução de 64 adap'
tou maia apropriadamente às realidades brasileiraa,
dentro de moldes que lhe diio hoje um tipo caracte

rístico, que também eu hoje denoàJinaria da "com
plementatívo",

Sucada que o prolerne social não passa de um

problema de dietríbuiçãe dOI recarlo. prcporoíonadcs
pelas' atividades ecouõmtcaa ds conformidade com 011-

princípios da morol (fatores "não-econômicos"). Vale
dizer que "08 problemas sociais, para serem resolvi-
dos, dependem da existêncie da recursos a distribuir,
recursos p.88es que aãe proporcionados pelas atívida
des econômicas". Dd resulta. �Iler necessãrtc dar vida
à-s atividadea econômieae, ou melhor, resolver o pro
blema econômico, para poder-se 'resolser o _social e

o político". _

Já está superada, de ha maito, 8 valha fórmula
marxista "Oapite l mllis Trabalho ill'Dal à Produçã-o;
superada pela íntroducâo da parcela nova - "Admi
nistreção" - englobsnoo o conjunte ds atividades

que asseguram 60 Capital " ao Trabalho - e, por;
tanto, também à Produção - "o seo verdadeiro sen-

- tido ecouômioo e' social".
A Produção resulta, a8sim, da convergência de

esforços dos Inve.lidores (representantes do CapilBl),
dos Trabalh"dores (representantes do Trabalho) e

dos Gestores ou Gerentes (representantes da Admi

nistração),
Opine também, 'com Jacy M, Magalhães, que

"a categoria fóoio econômica que mllia nilidamente

percebeu os not08 rumos da evoluQãb sóclo-econô
mica brasileira foi 8 indústria" (em Santa Catarina,
a indústria catarinense). 'Vale lembrar, a ro;lspeito,
para dl'licobrir-lhe a8 raízep, 8 esquematização Ro
berto SimonIen, o grande "líder da Indúsuia Brasi
leira", oontinuada por Monen Dias de Figueiredo e

Euvaldo Ladi, profundos conheeedores, tod08 êles,
da realidade política, econômica e social do BrBsil.
"A Produção tem uma finalidade 8imuhãneamente
social e política, e não apAn88 econômioa, no sentido
de que per ecenomia sé entende apenas, a ebtenção
do lucro, poi� O luoro deve senir para,8ssegufar o

desenvolvimento geral do P.ís, e nãe apenas o enri·

quecimento de alguns."
" Essas palavras do sr. Lídio Lunardi (1950) de'

finem, com preci;;ão e cI8ffz�, ,\ que poderiamns
chamar hoje de "nova pGlítiM sóeio-econômica da
Indústria Brasil�ira" que pode ur resomida nesta

fórmula: ,"Dign'f,c<,ção da Ptssoa Humana, por inI9�
médio ·da Produção, como forma de obter a estabI
lidade e a mat·uridade polític1 por meio do Bem
Estar Social e da Produtividade."

O que, no entAntn, aindA retarda, entrava, dis
torce a realidade sócio-econômicll também em Santa
Catarina, é a Ignorância e o Egohmo, origem e causa

de. todos 08 malee que continuam a afligir o legítimo
e honesto propósito sócio-;-conômico do Governo
Federal através de seu Ministro Delfim Neto, da
F.zenda. Esses dois poderosos latôees negativos
comtituem verdadeiras barreiras que se lev·anlam,
• gresEivas �e violentas, teimosas como mul8!, ct gas
e obstinadas, no oaminho da evolução brasileira para
o Bem�Estar Social e para a Produtividade.

Esse problema é, entretanto, farinha de outro
8aco. E sobre ele f�rertlOs apreciações em coinenlário
futuro. problema tão grave. B envolver a própria
psicologia sócio-econômica, do âmbito zonal, distrital,
municipal,� para se apresentar em todo o PaÍS: Igno
I ãncia e Egoísmo,

Convite
ITAJA! - o delegado da Capitania dos ;

Portos do Estado de Santa Catarina, em Itajai,
convida todos os alistados para o serviço militar
da Marinha, da classe de 1955 e anteriores ainda
em débito com o serviço militar, para a inspeção
,de saúde, dias 3, 4 e 5 de setembro, na Delegaoia
de Itajai, munidos do exame abreugráfico, expe·
dido pelo Centro de Saúde.

"Desp'ortista Jaragu-aense
"

compareça aos estádios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!laraguá fabril 5. A.
C.G.C.M.F.: n.O 84.432.426/001

RELATÓRIO DA. DIRETORIA
�.nhore. eclonlstee:

. Bm' cumpnmenro às dlsposiçõe• .leiai. e estalullÍrial, vimos submeter a
vossa consideração, o balanço geral e a demon.lração da conra de lucros e perda. e o parecer do conselho fiscal, relattve la exercíclo findo em 30.06 73.

Para qUli.quer oulrls informações, encontremo-noa I valsa inteira dil,o-
.Ição.

JaragulÍ do Sul, 06 de Igoalo de 1973
Hans Gerherd Mayer, Direlor Presidenle

Ioêo Soares, Díretor Técnico

Balanço geral encerrado em 30/06/73
ATI VO

I - Disponível
1.1 - Bens Numerérloa
1.2 - Dep. Bancária. II ViSla

2 - Realizável a curto prazo
1.1 - -eSTOQUBS

2.1.1 - Prod. AClb.
2.1.2 - Maléria Prima
2.1.3 - Mat. Mannten. e Peças
2.1.4 -. Mal. Diversos
2.1.õ - OUTROS

Mal. Expedienle
U - CRÉDITOS

2.2.1 - C/ Rec. Clienles
(-) - Valor Descont.
(-) - Prev. p/ deved. Duvidosos

U.2 - OUTROS CRÉÓITOS
2.2.2.1 - Banco.
Conlas Vincul.

13.521,61
87019.67 100.641,18

190.942,66
362.684,87
48086,03
85.372,94

5.198.71 692,285,21

1.846.167,45
399.499,01
55385,02

39.220,38 1.430.503,80 2.122.789,01
ATIVO CIIlCULANTE 2,223.330,19

3 - Realizável a longo prazo
3.1 - Crédito. de Clienle.
3.! - OUlro. Créditos, VIIares I Bens

3.2.1 - Banco. FOT.s N/OPT
3.2.2 - Blelrobrá.
3.2.li - Obrigo Ruj. Tes. Nac,
3.2.4 - D. L. 157 - Fun. Com. Blusa

1.889,62

20379,99
38.986,36 .

6.739,40
5.849,00 72.844,16

4 .;... lmobWzado
.(.1 - IMOBILlZAÇOBS TÉCNICAS

Valor Hislórico
(t) Correção MonellÍril
(=) Vilar Corrigido
(-) Depr, Acumuladas
.(.2 - IMOBILlZAÇÖB.5 f"INANCEIRAS

4 2.1 - Apl. lae, Filc.
4.2.! - Adicional Lei 1474/61,

BNDB e Pari. Divers.

840.692,69
663326;2li

1.403.918,92
176.885,07 1.227.033,85

187.556,89

__6_.8_86-,-,4_0__19_4_4_43_,2_9_1.4_21.477,14
. ATIVO REAL 3.717.601,69

1.986.839,23
6.703.490.92

5 - Contas de COIDp8naaç,ão
TOTAL

PASSIVO
. I - ExIgível a curto prazo

1.1 - roruecedores
t.2 - Dividendos a Pliar
l.li _ In81. rinaDceiras
1.4 - OUTRAS EXIOIBILlDAD�S

.

1.4.1 - Obro Soco a plgar
1.4.2 - Ordelladol e HonorlÍrio. a

pagar
1.4.3 - Obro ri.c. II parar
1.4.4 - C/C e C/Diversas II parar
2 - Exigfvel a longo PrãzO------'--

- loslit. "inaneelrls
2.2 - Provo ,/prto. I. Relida

3 Não Exigível
3.1 - Clpilal Subserilo

Correção Monel. do Ativo Imobil.
U - RBSBRVA.s LEOAIS

U.1. - Res. Lewal DL 2627
3.3.2 - Ru. p/Mllnulençlio

Clip. de Oiro -

3.4 - RB5BRVASLlVRE.s
3.4.1 - Fuudo Ações Bonificadas

:5.1;;- PRBVISÚBS
i.6.1 - Pundo Correção MouellÍrills

I/Obr. Reaj. Tes.] Nacional.

4 - Contas de Compensação

Demonstrativos de Resultados
I - Renda Operacional Bruta

1.1 - Venda dos Produtos
2 - Imposlo Farurado
3 - Relida Oper.cional líqUida
4 - Cuslo do. Produlos VeDdidos
f) - Lucro Bruto

.

6 - Despesas com_yendas
6.1 - Comissões sobre Velldas
6.2 - Propaganda e Publicidade
6.3 - Imposro de Circulaçlio de Mercadorias
6.4 - Previslio para Devesorea Duvidoso,
66 - Outraa Despesas

7 - Ga.tos Gerais
7.1 - Honoréeloe da Direloril
72 - Despesa, Admínlatrenvae
7.3 - lmpostoa e Taxas Diversas
7,4 - Pespesas Finêlnceiras

8 - Depreciações
9 - Lucros Operacional
10 - Rr.ndlls Não Operectonale
11 - Despesas Não Operacionais
12 - Lucro Liquido Anles do Imposto de Renda
13 - IIIIPOIIO de Renda Pago DO Perledo
14 - Lucro Liquido depois do Imposto de RendI

15 - Reversão de Previsão
16.1 - Previslio p/Devedorrs Duvidosos

16 - Provisão para Imposto de Renda

17 - Resultados a Disrribuir
17.1 _. Dividendos a dillribuir
17.2 - Reservas

17.2.1 "'C. Reservi Legal 7.083,00
t 725 - Res. p/MIO. C. O. Próprio 17.637,12

5133472.81
6.133 47t,6j
669.21&,.

467423719
li.112.066:_
1.462.180,61
539.869,q
218.432,it

2.088,1t
248.318,91
6538fi,ot
16.639,11
710712U
74�
322539,1&
23:667,11

290.430,1
78.066;91
lã3.642,.'
27.963,10
4.044,65

157.401,01
21.348,00
136.105,01

5.676,99
5.67&,99

32960,00
108.729,00
84.008,88

24720,11
JaraguiÍ do .sul, 06 de IgQ.to· de 1973.

Hllns Ornhard Mayer, �Direlor Presidenle, CPF 009.963,719
Ieão Soares, Diretor Técnico, CPF 004.366.669
MlÍrio Krulzlch, Técnico em Conlabilidade,
Reg. no:C.R.C-SC-n.· 6291 CPF n.O 103 949,151

Parecer do Conselho Fiscal
Os IIbaixo assinados, membros do conselho fiscal dêl JaragulÍ Fabril 5. A •

lendo examinado o Balanço Geral e demais documentes Fiscais relerentes ao
exercíeto encerrado eor' 30 de junho de 1973, alio de parecer que os mesmos dc
vem ser aprovados pell Assembléia Oeral Ordinária .

JarillgulÍ do Sul, 06 de agoslo de 1973.

MlDfred Wilhelm Albus

Adolpho Mahfud
Wolfgong WeeiC

Certificado de Auditoria
Examioei o balanço patrimonial anexo, da firma:JARAGUÁ FABRIL

S/A., 'lenotado em SO de Junho de 1973, e as relplctival domon.trações do
resultado economico do exereíeío findo naquela data. Meu exame foi efetuado
de acordo com as normal de auditoria geralmente aoeital e, con'llquentem.P•
te incluiu aa provas nos regl.tros contábeis e outros prooedimentol que jul·
ruei necessário. nas eíreunetâneís ••

Em minha opiniio, o blllanco patrimonial e a demonstração do rIlIUU"
do eeonomíeo acima' referido., repreaentam, adequadamllnte a posiçlo pltrl.
monial e financeira da IlDprêla, SQ de Junho 1973, e os ra.uitados de .u.
operações correspondente ao exerc1oio findo naquela data, de acordo com o'

principiol de contabilidade geralmente aceitol, aplicadOS com uniformidade
em relação ao exereícío anterior.

Joinvillo, 08 de AgOsto de 1973. ,

CellO Moreira Lopes, Contador reg. ORC {SO)OsSI
Reg. Auditor Independente Banco .Oentral" GEMEO RAI-73/0,2 p�
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EDITAL
o Doutor Aloidel dos Santos Aguiar, Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-
18 Oatarina, na forma da lei, etc .•.

. FAZ SABER aOI que o presente edital virem,
0001 o prazo de trinta días, e interessar possa, que
Norival Chiodini, atravé� seu bastante procurador,
adVogado d�. Max Robe.rto Bornholdt,,,dirigiu a êste:
Juizo a petíção do segutnte teor. - Exmo. Sr. Dr.
Joiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul.
Norival Chiodini, brasileiro, casado, industrial, re
lidente e domioiliado à Rua João Franzner n.· 99,
110 Jaraguá .

do Sul, por SIlU bastant.e .p.roc!!rador,
ao linal assíaado, que atende para tntímaeõea em

leU escritório à Rua Marechal Deodoro n. 210, to
De 2125, em Jaraguá do Sul, vem respeitosamente
• presença de V. Exa. dizer que outorgou a Ezio
spezia, brasileiro, calado, auxiliar de escritório,
residente e domiçiliado em Jaraguá do Sul, à Ru!!.
BmiJio Stein s/n.o, a procuração lavrad!!. no livro
D' 17, Ils 39, no Tabelionato Osnildo Bartsl, em

Guaramirim, em 15 de junho de 1972, para o fim
do outorgado movimentar a conta corrente que o

outorgante mantém no Banco Real BIA., agência
d. Joinville, Acontece que não mail convém ao

p,ticionário manter em vigor a referida procuração
pelo que deseja re\'ogá-la. Permite o artigo 1.316,.
D.' I, do Código Oivil, a revogação do mandato pe
lo mllndante a qualquer tempo. Exige o artIgo 1.318
do mesmo Diploma que se notifique da revogação
10 mandatário e aos tereeíros. À vilta do expõsto re

quer a V. Bxa.. oom fundameato no artigo 724 do
Código de Proeeeso Civil, se digne: - a) mandar
Dotificar o suplicado de que ficam, para todolos
,leitos, revogados OI poderes da mencionada pro
curação que lhe foi outorgada; b) - mandar aver
bar no livro do respectivo tabelião a revogação,
Intimando· Ie êste a não maís fornecer certídõss da
relerida procuração ou, se o fizer, que das certi·
dões que extrair fique constando a averbação da
revogação; [(por carta precatória para 8. Comarca
de Guaramirim); c) mandar notificar o Banco Real
BA. agêncili d� Joioville, à Rua do Prlncipe, da
revogação da procuração, atrave8 de carta preca
tória à Comarca de Joinville; d) mandar que 8e

expeçam aditais para ciência de terceiro.; Assim,
falta e certificada a notificação, publicados oa edi
tais, seja o processado entregue ao peticionário,
lem ficar traslado em ,cartório., Dá • causa o valor
de Cr$ 560,00. T. em que P. deferimento. Jaraguá
do Sul, 14 de junho de 1973 (a) (ldax Roberto Bor·
aholdt. DESPACHO: - "Rh. A. R. Como requer•.
Expeçam-se ainda os editais, a serem publicados
pOl uma vez oa .Imprensa Oficial (D.).) e· por 2 ve
zes no periódico local. Prazo do édito 30 dia8. Jguá
do Sul, 19673. (a) A. Aguiar. Juiz de Direito." li:
para que chegue ao conhecimento público, de quem
interessar possa, foi expedido o presente editeI
qUi será publicado na forma da lei. Dado e palsa·
do nesta cidade de Jaraguá do Sul, ao@ vinte seis
dias do mell de junho do lino de mil novecento!! e
setenta e tres. - Eu, (a) Imadeu M8hlad, escrivão, o
subscrevi.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direitp
.

Jornais e Revistas
· Rellebemos dos nossos cnnfradell os seguinte.
lo�oai8 e rtlvista8: A Noticia (Nerval Pereira), de
JOIVllle; Jornal de Joinville (Roberto Mattar); Jor
h! da Lapb, da Lapa-Pr (Aleceu Manoel Bley); A

r"buna, de Blumenau (Germano Beduschi); Tribuna
e São Jo.é, de S. José dOIi Pinhais�Pr. (Elon Fray
�at8l Bonin); Jor9al do Povo, de ltajaf (Abdon Foés);
rUeeiro do Sul, de Joaçaba .. Herval O'Oeste
(Gilberto A. Bordignon); Lume, de Blumenau (Hono
rato Tomelin); Folha D'Oeest, de Chapecó (Home.
� �iIton Franco); Notieiário Olicial da Prefeitura

ln;DlCipal de Rio Negrinho (Marcos A. von Bahlen);
ormarivo Oua8 Rodaa, das Indústrias Reunidas

�,r8gUá S/A.; Atualidades Lumiére, de JoínviIl..;
r
olloias de Portugal, Palácio Foz, Li.boa %; Cama·

"
é noticia e informação, da Assembléia Logislati·

�ld� SC; Nosso Jornal, de.Tubarão (Bdgar Nun�8);
etrm do Departamento de Imprensa e Informa·

�Irb do. Governo da República Federal da Alemanha;
dr una Alemi (Resenha Mensal da Impresa Alemã)
d: Hamburgo; O Regional, de Itaperuna-RS (Shirley
8 Souza Costa); Nova Administraçlo, Revista

tj�e.tral, de Belo Horizonta-MG; Dirigente Indur.
S a, do Grupo Visio SP; Jornal !Ie Plástie�8, de

8�O Paulo (Ataliba Belleza Chagas); InformatIvo de

Sel8Uia.Serviço de Imprensa II Radiodifuslio do

CeDidO Feder!!.l; Reviata Visão, do Grupo Visl1o-SP;
I Dtro Técnico de la SIP, Miami USA; O Lince, de

SUlz de Fóra MG (Adail de Oliveira); O Jornal de

�08a, de Gorupá (Willy Germano 08ssner); Nova
• ,d!l .Rio do Sul (Padro Paulo Cunha); Unilo

Ia� VIaJantes, de Santa Maria-RS; NoticiaI da Fe
lO, de Florianópolil e o Estado de ISAo Paulo.

A· Propósito de Anita
Arnoldo Alexaudre

Aná Maria de Jeaús, filha Legitima de Bento
Ribeiro da Silva, jA falecido e de Maris Antonia de
Jesús,. natural da cidade de Säo Paulo.

Isto li o que esta registrado no Livro de Assen
toa de Casamentos relativo aos anoa de 1 8�2 a 1.844,
da Igrfja de Santo Aofo[lio doa Anjoa da Laguna,
assínado pelo Vigãrio Manoel F. da Cruz e pelaa tes
temunhas João Joaquim Mendes Braga e Anto.io
Duarte de Aguiar. E se refere ao primeiro calamen

to de ANITA oom o sapateiro Manoel Duarte d.
Aguiar, realizado em 30 de agosto de 1 835.

Lembramos Anila pela oferta que nos fez Sa
lum Jorge Naoif, IA da ·legendAlÍa Laguna, de um

opüseulo contendo a brilhante conferência do prof.
Ruben Uly.aea, proferida no Centro Cultural Anto
nio Guimarães, da Laguna, em 14 de agosto de 19'9,
na senão comemorativa ao primeiro centenärio da
morte da mulher que deixou a paoata Laguna para
antrar na Hist6ria.

O que mais irrita sôbra Anita é preteneler ea

tabelscer dogma aõbre o local de BBU nascimento.
Agora .mesmo um fraterno historiador da Ilha-Capi
tal 'em de "deseobrlr' qua Ana Maria de J!lSÚS (Ani
ta) nnceu em Morrinhos 16 de Lage•. Historiando a

epopeia de Anita nenhum homem de 'letr81 ainda
lembrou ein dizer que ANITA GARIBALDI -. he
roina - uasceu no ano de 1839, no exato momento
quando encontrou. Giuseppe Garibaldi e oom êle Ie
uniu. Anita Garibaldi não teve paliado. Ana Maria
da Jesús não deve ser oonfundida oom Anita. A mu

lher do sapateiro deixou de existir quandO naloeu
Anila. E esta, perdoem-nos o. Tubaronenlel e os La
geanos, n88.au historioamente na Laguna, LAGUNA
li o bêroo de Aoita. Tenho dito.

Euo Teodoro Wauke
A aeronne penetra o sune luma
do entardeoer. E sobe, arist.lioa
a prece ronronamenle da turbina.
Pairaftdo em tudo. hã Uql certo 'pesadume.
A noite vem da terra, 8 determina �

cansis de solidão e de negrume
n88 frAgeia oordilheiras de neblina
8 o blAu do oéu a08 poucos Sil r811ume,
Eu sigo, fasoinado, este domínio
da grande oaravela de alumínio
voando sobre o tempo, .empre nota ...

E, enquanto o oêtJ 09 orsnge se reflete
oa polidez do afiio aristocratl.
meu lenlO de beleza ile rena.. !
(Homensgem ao ingentor das o

nobres aeronatel: Santol Dumoot).
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São Paulo - Guanabara - Estado do Rio d.
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AUS DEM L�BEN EINES
JARAGUAENSER

PIONIR'S
·

Mit neun Jahren schon verlor er seine Mutter.
Ein älterer Bruder backte, puzte, kochte öfter ao ein Futter
Mit 14 Jahren kam er In die Klempnerlehre dann,
Bekam Schwelneknochen-Suppe, auch Taachengeld dann und

�a�njahren LehrzéU sparte er dann du Geld zusam'
Und kaufte eine Taschenuhr mit Kette und Anhängsel drann.:

· In der Gelellen-Zelt, zwei Jahre lang
· Fing er mit einem Mädchen zu lIebängeln an.
Mit 21 stander und das Mädchen vor dem Altar,
Und wanderten von Badenfurt nach Jaraguá.
Auf Esel wurden die Klempner-Ma.cBienen verpackt,
Der ganze Hausrat, Federvieh el wJlr so vertrackt,
Auch fand noch Irgendwo ein Platz das Schwein.
Wie kann d1eser Tran.port nur vor Ilch gegangen lein?

Nach einigen Jahren er fand zu klein d1e Klempnerei,
Kaufte er viel Land und ne'· Sägerei'
Dann glt)g erst mal dai Arbeiten los,
Inzwischen waren schon ein paar KInder groas.
Die kamen nacheinander wie am Schnürchen,
Es klopfte der ;Klapperstorch jedel zweite Jahr ans Türchen.
Wal die eigene FamUIe dann nlcht schafte
Waren die Arbeiten die es machten.

Der Kutscher auf den Vlerlpänner-Wagen sích Immer freute
Viele Häuser bauten die Zimmer-Leute.
Das war ein Rennen, Arbeiten, ein Kampf
Mit Wa.ler, Turbine dann mit Dampf.
Die Maschine frBlS d.. Kleinholz ganz aIlelne,
Und der Verdlen.t wurde sichtlich kleiner.
Du Holz wurde auf Waggon verladen und verlchlckt,
Nach Jolnvllie und São Francllc.

Da kam das Auto, der damallee Ford
EI war der elnzlgste mit "bigode" an dielen Ort
Das Auto wurde vOllgeatopft mit der FamUle
Man machte d1e Spatzierfahrt blls Tante EmUle.

Nach 36 Jahren, wollter er nichts mehr wíssen. von Industrie.
Verkaufte alles, widmete aích der Wlrtlchaft und dem Vieh,
Von der Industrie dann nichts mehr übrig blieb,
Nahm er die Hacke und Inl Unkraut hieb,
Morgens In der Früh, Abenda spät, uh man Ihn rackern,
Auf einen frisch gepflügten Acker.
Schaufelte deI Morgens vom Vieh den Mist.
Nun; Jadenfalll wurde er ein guter Kolonllt·

Da war dann auch ein schöner Ichwarzer Stier,
Ganz glatt, und ein gutes "'_rbelta-Tler,
Der suchte nicht erst dai Loch Im Zaun,
I'log drüberl hakte nlcht an mit seine Klaunl. .

Der wuslte welch "alp1m" der besler und rupfte hier und dá.
Wenn es auch manchmal bel den Nachbarn war.
Der Nachbar kam promt mit der Rechnung gleich
So verkaufte.er leinen, "alpi" nicht teuer - aber leicht.
Du Nachhause holen vom Stier war Intereslant,
Denn der "alpi" Im bauch machte bang·bang-bang

So mit 70 Jahren, achon ein alter Mann,
Anf den Hackenstiel gestützt er Itand, .

Kommt etwas daher, waSI 1011 er tun? was kann du sein?
Ganz schnell einen Schritt vor, mit einem Beln,
Da sah er el und schiug mit der Hacke zu,
Du Reh zuckte und lag In seinem Blut.
Freudestrahlend trug er dai Reh nach Haus,
Und rief: F).'au du Ist ein Festagsschmaus.
Er nagelte das Fell an einer Wand,
Diebe nakmen es, er nur noch ein paar Nägel fand.

Zum Sterben musste er erat krank danieder Uegen.
Er schied von uns, und mit Gott In FrIeden.

Ernàk

EDITA.c
(Ação de Usucapião)

o Doutor Alcides dOI'Santos Aguiar, Juiz de Direito da· Co
marca de Jaraguâ do Sul, Bstado de Santa Catarina, na forma
da lei, etc.

FAZ SABER aOB que o pr,esente ed1tal de cltaçl.o com
o prazo de trinta (30) dias virem ou dele conhecimento tive
fem e Interessar pOBsa, que por parte de ANELDA KROBOT,
brasüelra, ·soltelra, do lar, residente e domiciliada em RlbelrAo
Grande do .Norte, neste município e Comarca, atraves leu.bas,
tante procurador, advogado dr. Relnoldo Murara, foi ·requerilla
uma AÇÃO DE USUCAPIÃO, para adquirir o domlnio dos Imó·
vela a seguIr descritos:.- a) Um terreno com a área de 66,450
m2, fazendo frente a Leste oom a Estrada Rlbelrllo Grande do
Norte, com 100 metros; fundos ao Oeate oom ZOO metros, em
terras de· -Frederico Peggau; de um lado, ao Norte, oom 667
metros em terras de Olivlo Dana e de outro lado, ao Sul, em
tres linhas, sendo uma de 142 metrol em terras de Eyaldo SH
velra e duas lInhal em terras de Enlno Porath, com' 100 me
tros e 500 metros; - b) Um terreno com a 6rea de 60.000 m2,
fazendo frente ao Oeste com 200 metros na Estrada Rlbelrllo
Grande do Norte, fundo. a Leste, com %00 metros em terra.
do Domlnlo Dona Francisca Ltda., ao Norte com 800 metros em
terras de Ervino Porath e ao Sul com Igual metragem em ter
ras de Bm1l1o Erdtmann. - Feita a justlftcaçlo prévia, foi a
mesma homologada, por sentença deite Juizo, e determinada
cltaçAo dos conkotantes certo. e Interessados Incertol. E, para
que chegue ao conhecimento de todos Interessados e ninguém
alegue IgnorânCia, manda o MM. Juiz de Direito expedir o pre
lente ed1tal, que ser6 afixado no lugar de oOltume, as POrtal
do Forum e publicado na forma da leI. Dado e passado oelta
cidade de Jarag!lâ do Sul, aos onze dlal do mês de julho do
.de mil oovecentol e Betenta e tr!!B. Eu, (a) Amadeu Mabfud,
Escrivlo o subscrevi.

(a) Alcides dos Santol Aguia.
Alcldel dos Santos Aguiar,. Juiz de Direito

� .... '-"'G-...�.__._... ,

'O_...�
! Dr. ReJnoldo Murapa 1
� II ADTOGADO ·11
J Esorit6rio ao lado da Prefeitura

L .. �:A:.U�.��:UL�-.

Dr. Luiz B. do Prado

ADVOGADO

Av. Mal. Deodoro,319 CPF' 102901689 \

Ao lado da Oiscolândia

Jaragu6 do Sul Sanr. Cltlrioa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"O Correio do Povo" (26 de julho de 1919) in
seria uma Dota que, às

-

circunstâncias, vale a pena
reproduzir acerca da uma Exposição Agrária, no Rio:
Foi .opttme a impressão causada pejas amostras de
producção d e c e r e !I. e s c a t h a r i n e n s e s",
escrevia o "Bio Jornal" carioca: "O proprio Estado
luliBta expoz a maior, 1;1. mais variada e a melh-or
peoducção de milho, feijão, alpiste, ervilha, banha,
aUda II outras fotr8�ns, trlgo., centeio, aípím,
aveia, trigo negro, café, batatas,

.

sorga, arroz,
amendoin, lnumerosos outros, todos excellentes e
:variedad� notável. "Havia ainda o mostruarío de vi
nhos deliciosos. rubros .e brancos espumantee"; "os
queijos de Blumenau e de Joinville, os produtos de

..., Jaraguá do Sul, despertaram a admiração de todos";
"os euceedaaeos dos cereaes são em numero avul
tado e de melhor qualidade, aseím: a tapioca, a fa
rinha de trigo, araruta, centeio, batata, milho e la
rello e varíos." Concluindo, o "Rio Jornal" diz que
"aas photographias expostas figuram aspectos do
plantio da colheita de varios productos e de que
das de agua, dems.gnmcas

.

usinas, das escolas ca

.

tharinenses, desde as escolas isoladas e uos gru
pos escolares até os aprendizados agrtcules dos
panoramas dBl cidades e viJIas, sendo que as 'da
zona do norte são originalíssimas com o seu ar eu

ropeu". (Para. quem sabe meditar, e meuítar bem,
8S eoneluetves em rl'lação aos diluJ de hi,jd falam
como uma advertência séria, muito sêria.)

x X·X
E-'--como complemento de como era a agricul

tura em 1919, maia esta notícia no mesmo dia:' O
sr..Arthand Berthet, director do Instituto Agrouo.
mico de Sio Paulo, pediu ao PaviJhio dt;! Santa
Cathariu na Expolição de Cereses. amostrrall de C R IC!ÚM A � Dentro das previsões do
feijâõ, amen�oim rasteiro feijio rajadin.h'o, feijão plano de turismo. aprt'sentado ao Deatur e Su
euolre e feljl!.o preto de Tubarão; trIgo negro desul consta 8 construção de uma mina de carvãopreto. rosa e preto grande de Esteves Junior; trigo" .

'
.. - 'bI' C

.. , .'
de Blumensu; lentilhas .de Silo Francisco; aveia destmada à vlsltaçao pu .19l' em nClUma, Visto
de Mafra e do trigQ de Calloiohas e Csmpos Novos." que os transtornos e dificuldades encontrados
(dá o que pensar, Dão dá?) para se visitar uma galeria, durante o seu perío·

x. x x do normal de trabalho, são inúmeros. Segundo o
.

E aqui uma nota,p�ra os historiadores: "Em assessor 'écnico da Comissão de Turismo doParlZ lalleceu 8abado úUlmo (26/VH/1919) o pfinci· . , . ., d- ·d· dpe de Joinville, Duqull de Penthievre. O fallecido mumclpl�, essa mma Já po e ser CO�SI era a

era co-proprietário do DOiDinio Dons Francisca. uma reahdade, uma vez que todo o projeto está
milite Municipio." -

.' concluído. O valor da mina está orçado em 160
. .

x x x mil oruzeirosProclamall de Calillmento (26jVIIJi919) - Franz
.

Sallai e Maria Kumkel; Berna.rdo Meisr e Em!lia
Luiza Czerniewicz.

xxx

Adquiriram propriedade I durante o referido
mes de Julho: JOão Diogo Correa, :Estr. ltspocú,
terreno ci81.250 m2 por 150$000; Ricardo Froehlich,
Itapocuzinho, C88a e bt.'mf. c/196.000, 1:000$000; Lo
renço Lorenzi, Itapoeú, 1675UO m2 por 700tOOO' Gui
lherme Klein, Rio da Luz lote n.O lO, 72,020 m'2 por
600$000; Emillo Mueller, idem, idem; .João Venoso, FLORIANOPOLIS - O programa do Ano
Estr. NfJVa, 31.625 m2 100.000; ·Bertha Ehlert, Rib. Centenário de Alberto Santos Dumont, na UniGrande, 245.000 m2,l:000$OOO; Miguel Baratto, Rib. versidade Federal de Santa Catarina terá prosse.Cavalo, 240000 m2, 1:450'000; Daniel Murara Rib'·. I' d

..

Cavalo, 240190 m2, 1:950$000; Joäo Fontan8,' lote gUI[�ento dia .13, co� � ançamento e pamel
n.o 1.574. Eetr. Itapocú, com 14HOO m2 por 500$000' alUSIVO ao Pai da AVlaçao, pelos alunos do Colé·
Jacob Gtl6!lDer, Estr. ItapocÚ. 142.500 m2. por 1:000$000; gio de Aplicação. Ainda no corrente mes, estão
Adolpho Be�to�i, Rib. Francisco �e Paula, 190,940 programadas evoluções d.e helicópteros da SAR,m2 por 600'1J00, Reohardo Hoehh61m, Estr Jaraguá a cargo da Base Aérea de Florianópolis e expo.25000 m2 por 1 :400$000; Gottieb Enke, Estr. Nova, . - . - d"162500 m2 por 1.400$OUO; Henrique· Wuerges, Rib. SlçaO sobre aVlaçao e pára que lsmo.

Serro, 200.000 m2 por 1:ilOO$OClO; Angelo Oamploli,
. E�tr. Itapocú, 125.00U m2 por 600toOo; Camillo Uber
Rib. eavaIlo, 130001l m2 por 800$000; Otto HaIDann'
R!o da Luz, 275,000 m2 por 825$000; Carlos Schulz:
RIO da Luz, 275.000 m2 por 825,$000; Ricardo Wen
dorf. Rib. Aurora, 75.000 m2 por 400$000; Emilio G .

. Becker, Rio Serro, 75000 m2 por 300$000; Berthol·
do Schul'lter, Rio Serro, 125000 m2 ppr 80tl$000;
Horacio A. Siqueira, Eatr. ltapocú, 11 600 m2 por
10tl1000_

xxx
No dia 21 de agosto de 1919 foi itlaugurado o

- Di8trito de Bananal (hojO! Guaramirim). A Neta, por
8ua ext6ns�0, não cabe nesta 00luoa de hoje; vai
ser triinSoTlta n8 próxima edicl!.o. Terá Guaramirim
por data oficial e811e dia, 21 de Ilgosto?

x x·x
(Agradecemos os cumprimentos que continua·

mente nos Ião dirigido. por motivo desta coluna
que, á opiniio da maioria "desperta o mai8 vivo
interesse, quer pela compra de propriedlldes dos
avós, quer pelas proclamas de casamento de ante
passados como peltl visão mahl atraente e emocio.
nante dos fata. transoritos.") - ASP.

'

-Jaraguä
do Sul no

.,

passado

Ceeperatívas
Brasileiras vem

Florianópolis em

setembro participar de

Congresso Nacional

Tres mil
a

Cerce de 3 mil cooperillivas de Iodo o Brastl,
estarão em Florianópolis no perlodo de 24 II 28 de se
lembro próximo, .quendo da reeltzeção do "VI Con
gresso Brasileiro de Cnoperetivlemo".

A promoção que é realizada de dois em dois
anos no PlIIs, lerá desta vez 05 euspíclos da Organt
zeçãe das Cooperativas Brasllelres - OCB, e da
Organtzeçêo das Cooperettves de ôenra Cetartne,
OCESC.

Temário Preliminar
Preliminarmente o lemário a ser dtseundo, duran

te o congresso se baseará em: Dourrins e. Educeçäo;
Dlreíto e Legislação (principios e conceltos, normas

concernentes à lei ccoperettvlste): Legrslação Tnburé
ria (ICM e Ineernivos Fiscais); lnregreçêo Cooperan
vtsra (modelos nactonets e tmerneetonets, contígênctas
e resultados da inlegrll�ão econômica); Crédilo Coo
pererlvo (Banco

:

Necíonel de Crédilo Coopereuvo];
Aspectos ôerortels da Aluaçíio Coopereuvtsra (parli
clpeçäo dás cooperanvas de Consumo, Elelrificação
Rural, Trabalho, Médicas Colonização e Reforma Agra
ria, Crédilo, Seguros Hebueção, Escolares e Anezenere).

Conferencistas
Duranie o conclave serão conferencletes: O gover

nador Colombo ôalles (que exporá Santa' Carertne eos
Brasileiros); Minislros Delfim Neue (f'ezende) e Reis
Veloso (Plenelernenro); dr. Nester lost (pestdenta do
Banco do Bras" e o p, ofesaor Teobaldo da Oosre Jd
mondá (presldenre do Conselho Estadual de Cultura
e membro de Academia Cerartnense de Lerres.)

Turismo

SANTOS
DUMONT

São Bento do Sul - A Comissão Muni·
cipal de Esportes de São Bento do Sul nãQ
p(,)nsa somente em preparar bem o ambien·

- te para os Jogos Abertos de Santa Catarina,
a serem disputados nesta cidade no mês de
outubro, mas· preparar-se para fazer uma

boa figura nas competições. Domingo con·

seguiu duas vitórias sobre as seleções de
Curitibanos, que esteve excursionando. No
vôlei, femenino, Curitibanos venceu por 2 a 1.
O futeQol de Salão foi conquistado por São
Bento do Sul com a vitória de 5 a 3. No tê·
nis de meaa, Hão Bento do Sul também Ie·
vou a melhor, derrotando a Curitibanos, por
6 a .2.

+,�!;� !'�d� � iment o
Paulo Döge

ainda profunderneme constemada com o seu
falecimento ocorrido die 05 de IIgoSIO próximo
passado, quando conteve com a .idade de 77
anos, 10 meses e 10 dres, vem de agradecer a

Iodos parentes, amigos e cor-hectdos que en
vierem Ilores, coroas e IIOS que acompanharam
o exunro até a SUII última morada.

Outrossim, agrlldecem em especial ao Dr.
.Otsa e .eo Rvdo. Pestor WaIdemIIr Neumann,
.

pelas pelavras confcrtadoras proferldea em casa
e II beira do túmulo. Convidam aindll pare o

cullo ii reelízar-se dta 26 próximo, às 8,30 hs.
na Igrejll Lurerene de Bractnho, em Schroeder.

A Familia Bnlutade

OBRAS

c

FLORIANOPOLlS � A Secretaria de Obras
da Prefeitura de Florianópolis está realizando
tornada de preços para a construção de um muro

de arrimo, segundo o projeto de urbanização da
cabeceira da ponte Hercílio Luz, do lado da Ilha.
As

.

propostas serão recebidas até às 15h do dia
15. Maiores detalhes serão obtidos na Seoretaria
de Obras, inclusive quanto ao projeto e demais
especificações técnicas.

KXIlITI C�m�e�illlalto
BrasÍlia --.Dois capitães; dois sargentos,

um cabo e um· soldado do Exército, além de
um cabo e dois soldados da Marinha esta·
rão representando as Forças Armadas do
Brasil como integrantes da delegaçãO bra;
sileira no XXIII Campeonato de Pentátlo
Militar, que iniciou ontem S9 estende até dia
22.

.�
f

-' São Paulo - Guanâbara - Estado do Rio de

� Janeiro - Bras1Iia. ,

� Procesl!aml?ntoll perante quaisquer M!'

I
nistérios, Autarquia"8 e Repartições públicas
em geral. - .

,Escritório Central:
.

Âvenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
f (Fone: 52-1894)

ZC-39 .

·1 Rio de Janeiro i
��!:�.��.

Dl. fRIEOEL SCHACHT
ADVOGADO e AUDITOR

Civil, Comérciol, Orimina( Admióis·
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de especializa·

ção em CURITIBA e filia 6 ALEMÃO.
Atende cobrança8 para Blumenau, e

cidades circunvizinhas.
Escritório, Avenida Mal: Deodoro,406

(ao lado da Farmácia Av6nida)
Residência: Avenida Mal.

DeOdoro,.
903

andar - apt.o 203
AGUA DO SUL - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Com a alma tranqüila e o semblante sorri
dente, seremos então capazes de, diariamente,'Decreto n. 272/73 reafirmarmos nossos propósitos, tendo nos lábios

Abre crédito especial. um sorriso franco, na boca uma palavra conforta-
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jara- dora, na fala uma saudação amável, no-gestc um

gui do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e tratamento cordial, no coração uma disposição de
exercício de suas atribuições e de conformidade ser útil, encobrindo no próximo seus defeitos pa
com a Lei Muni.cipal n.O 401, de 20 de fevereiro de ra realçar-lhe as qualldades.
1973, DECRETA: . B quanto à n0888 autocrítica, se quisermos

Art. 1.. - Fica aberto por conta da dotoção ser bons soldados, tratemos de não tornar nossaa
4,1.1.0-25/208 - Obras Públicas, o Crédito Especial qualidades 8 defeitos detestáveis a08 olhos dos
de CrS 12500,00 (Doze mil a qulnhentee cruzei-

que nos cercam. É quanto ao próximo. não os
roa), destinado para pagamento de 500 {quínhentos) rebaixemos mesmo que es. qualidades lhe l'Iejam
rolumes de livros "A História de Jaraguá do Sul".

escessaa, não lhe .ehamemos indelicadamente a
Art 2.° - Este decreto vigorará com efeito atenção, mesmo que os defeitos lhe sejam com

reiroatiTo a contar de 20 de fevereiro de 1973, re- panhetros, mesmo que a boa vontade não o estí-
vogadas as dísposíçõ es em contrário. mulê. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá Em qualquer circunstância e diante de quem
do Sul, aos 02 rtias do mel'! de ago .. to de 1973.

quer que. ileja, saibamos corrigir com tato, aeon-
Euge!lio �tl'ebe, Prtlfeit? Municipal selhar com amabilidade, se quisermos conseguir

. Es�e Decreto f?l registrado e publicad? nes�a aliados para a nossa luta, que continua tanto mais
Dlr�torla de E�pedHilDte, Bducação e ASSistênCia árdua quanto maínr Jor o número de inimigos a
SOCial, aos 02 días do mes de ag?sto de 1973: -

combater.
'

,

. -. ,

WaldemIro Bartel Diretor CCLL, não hesitemos em desfraldar a bandei-
rá do bom combate, pois ela representa a nossa

melhor participação' como soldados do dever· e eo-
-

mo generais d. uma vitória que devemos obter
.por dever de soldados que nêo conhecem • co

vardia, que não desconhecem nem o vigor da lu
ta, nem o valor dI) prêmio: SERVIR.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de
JHrß�uó da Sul

Decreto n. 271/73'
.Abre crédito suplemensar.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Oatarína, no uso e

exercício de suas atribuições e de conformidade
com a lei Municipal n.O 400, de 20 de fevereiro de

1973, DECRETA: '

.... Art. 1,° - Fica suplementada na importância
de Cr$ 6.000,00. (seis mil cruzeiros) a dotação
322.0.-17/262 -- Subvenções Econoinicas, do orça
mento vtgente.

Art. 2 o - Para atender a suplementação cons

tante do artigo anterior fica reduzida parcialmen
te a dotação 4.1.1.0-25/208 - Obras Publicas, no

mesmo valer. '

Art. 3.° - Este decreto vigorará com efeito
retroativo a contar de 20 de. fevereiro do c.e., re

vogodas as disposições em contrário.
Palácio da Preteítura Municipal de Jaraguá

do Sul, aos 02 de agosto de 1973.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

Este decreto foi registrado e publíeado nesta
diretoria de Expediente, Educação e Assístencía
Social, aos 02 dias do mes de agosto de 1973.

Waldemiro Bartei, Diretor

Decreto n, 273/73
Abre Crédito Especial.

Eugeuío Strebe,. Prefeito Municipal, de Jara
cuá do :Sul. E"tado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições e de conformidade
com a Lei Municipal n.O 402, de 20 de fevereiro
de 1973, DHCRETA: '

Art. 1.. - Fica aberto por conta da dotação
4.1.1.0-25/208 - Obras Púbicas, o Crédito Especial
no valor de Cr$ .12.000,00 (Doze mil cruzeiros),
de.tinado a titulo de subv,enção para· a Merenda
Escolar.

Art. 2.° - Este decreto entrará em vigor cgm

efeito retroativo a 'contar de 20 de fevereiro de
1973, revogadas as disposições em contrário

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá'
do Sul, aos 02 dias do mes de agosto 118,1973.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
Este decreto foi registrado e publicado nesta

Diretoria de Expediente, Educação e Assistência
.

Social, aos 02 dias do mes de agosto de 197�.
Waldemiro Bartei, Diretor

Dec�eto n.' 274/73
Abre crédito Especiàl

Eugenio Strebe, Prefeitó Municipal de Jara
guâ do

.

Sul, E�tado de Santa Oatarina no uso e

.xllroício de SU8S atribuições e de conformidade
Com a Lei Municipal n,o 4Uil, de 20 de fevereiro
de 1973; DECRET A:

Art. 1.. - Fica aberto por conta da dotação
4.1.1.0-25/208 - Obras públi... , o Crédito E�p8cial
no valor de Cr$ 70.000,00 (setenta mil cru'zeiros),
destinado para a construção de um Centro de In-
formações Turillticall. \

, Art. 2 o - Este decreto vigorará com efeito
retroativo a contar de 20 de fevereiro de 1973, re·
'egadas as disposições em contrário.

Palácio do Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 02 dias do mes da agosto de 1973_

Eugenio Strebe, Prtlfeito Municipal
'.

Este decreto foi registrado e publicado nesta
DIretoria de Expediente, Educação e Assistência
SOcial, aos 02 dias do meil de agosto de 1973.

W�ldemiro Bart�l, Diretor

Decreto n. 275/73
Abre Crédito ERpecial

d Eugenio' Strebe, Prefeito Muniéipal de Jaraguá
\ o SUl, Estado de. Santa: Catarina no U80, e exer·
cfcio de suas atribuições e de eonformiljade com

;"D Lei Munioipal n.O 409, de 07 de março de 1973,
. ECRETA.

Art. Lo - Fica aberto por conta da dotação

conruma ���==============

Soldados do' Dever
CL Paulo Morettt

Desde Bua fundação, nosso Clube e seus meu
'bros sempre cobatemos na linha de frente, entre
tando a canícula do verão e 8S saraivadas do inver
no, renovando sempre nossa dísposição de lutar sam
cessar por aqueles objetivos que perseguimos como
soldados do dever 8 pelo idealismo que nos move.

É um combate travado em múltiplas frentes,
. combate sustentado pela pena, pela voz, pela apo
logia, pela filosofia e até pela polêmica, mas com,

bate sern derrotismos descabidos, combate sem

traições nem traidores, combate vivido pela ação
e pela oração, pela coragem e pela fé, pela eficá
cia e pela eficiência do 'ssrviço desinteressado
desenvolvido em consonância com o dever.

Para comprovar o idealismo que nos susten
ta nesta luta sem quartel, não é mister recorrer
mos ao passado, basta vestir a couraça da boa
vontade e o elmo do esforço comum a, de imedia
to, entusíasmados pela magnitude do nosso traba
lho, venderemos o manto para comprarmos a

espada com B qual supriremos nossas deficiências
com fortaleza e nossas inconstâncias com heroís
mo.

()

ASSEe· Adyocacia B Contabili�adl

.

Max Roberto Bornholdt

Ildo Domingos Vargas
Advogado

Conl!abilidade

Av. Mal. Deodoro, 98 - Jaragu6 do Sul � se

4.1.1.025/208 - Obras Públicas, os' ileguintes Cre
ditos Bspeeiais no valor de Cr$ 5.364,00 (Cinco mil
trezentos e seslenta e quatro cruzeiros).

.

§ 1.0 ..;_ Abre o Crédito Es'pecial no valor de
Cr$ 4.392,00 (Quatro mil trezento,s e noventa e doia
cruzeiros), destinado para "Salário Familis" ds Ui
visão de Pessoal, Departamento de Administração.

§ 2.· - Abre crédito Especial no valor de' Cr$
972,00 (Novecentos e setenta e dois cruzeiroil), del!
tinado para "Salário Familia" da Divilão Agrope
cuária do Departamento de Agricultura.

Art. 2 ° - Este decreto vigorará com ef&ito
retreativo a contar de 07 de março de 1973, revo
gados as disposições em contrário.

Palácio da Preftlitura Municipal de Jarsguá
do Sul, aos 02 dias do mes de agosto de 1973

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
,
Este decreto foi registrado e publicadO nesta

Diretoria de Expediente. Educação e Assistência
Social, 808 02 dias do mes de agosto de 1973. :.

Waldemiro BarteI. Diretor

Pesquisas Bilingues
A região lIe Jaraguá do Sul foi escolhida re

centemente para um -Ourso de Btnolíugulstíea, pro
movido sob os auspícios da Universidade Federal
de Santa Catarina. Uma turma de proteesores e.

academícos, sob a chefia do. Prof. Mário Bonatti e
assistido pelo Prof. Raulino Buzarrelo, do Colégio
Deon, de Tubarão, foi recepcionada pelo Prefeito
Eugênio Strebe e orientada pelo Prof. Augusto
,Sylvio Prodöhl para melbor desempenho de sua

missão, à promoção de um inquérito doméstico
sobre os idiomas que preferencialmente se

'

usam
no convívio familiar, social, comercial, etc.

Em visita a "Correio do POYO", manifestou-se
total apoio à iniciativa do Prof. Sylvio à fundação
do Instituto de Pesquísaa. e Estudos de Jaraguá do
Sul. Antigas alunas do Prof. Sylvio, do Instituto
Estadual de Educação, hoje acadêmicas e proles
soras também já formadas, mostraram momentos
de alegria ao encontrar aqui, entre nós, o seu ve

lho professor de sociologia.
O Prefeito ofereceu aos acadêmicos e corpo

docente universitário um almoço no Restaurante
Pérola de Vale, dizendo de sua satisfação, da sa

tisfação jaraguaense em poder recepcionar. tão
brilhante equipe de pesquisas num impulsinamen
to ao próprio programa municipal' de ampliação
educacional 8 cultural, em todos os sentidos. O
reporter chefe da Rádio Jaraguá, Geraldo José,
irradiou substancial entrevista com o Prof. Mário
Benattí, da Faculdade de Lorena, São Paulo, e
.Membro da Faculdade de Letras de Coimbra. A
turma, aqui chegando pela manhã, deixou IS cída
de no mesmo dia de sábado, ao anoitecer.

====================================9.

SETEL S.A.
Necessita pará Admissão Imediata

DE

Armadores »t concreto
Pedreiros

Carpinteiros
Sêrvéntes

Otimo salário

05 interessados deverão apresen
tar-se no Iposto Marechal em Jaraguá
do Sul.

OH. fRIEDEL S�HACHT
ADVOGADO e AUDITOR

Civil, Comercial, Criminal, Adminis·
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de especializa·

,

ção em CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobranças para Blumenau, e

eidades circunvizinhas.
Escritório. Avenida Mal: Deodaro,406

(ao lado da Farmácia Annida)
Residência: Avenida Mal. Deodoro. 903

- 1.0 andar - apt.o 203
JARAGUA DO SU� - Santa Catarina

Indústria,· Comércio e Agricultura
CGe/MF n.· 84.430656/001

Assembléia Geral Extraordinária
.

Edital de Convocação,
Pelo presenle, ficam convidados os senhores

acionislls, a comparecerem à Assembléia Geral Ex
Iraordioarill, à realizar-se no dia 26 de agoslo do cor

renle aDO, às nove horas, na séde social em Rio
do Cirro km 14, nesle município de Jllraguá do Sul,
afim de deliberarem sobre a seguinle ordem do dia:

1.. - Aumellio do Capilal Social de Cr$
675 000,00 para Cr$ 1.080.000,00 com o aproveitamen
lo dos seguinles recursos: II) Fundo de Correção Mo-'
lária Cr$ 195778.36; b) Reserva p/ Manulenção do
Capital de Giro Cr$ 46.719�43; c) Reserva Especial
Cr$ 162.602,21;.

2.° - Alteração do enlia-o 2. 'dos -Eslalulos So
ciais;

3.· - Assunlos de inlerê8se social.
Jararuá do Sul, 18 de julho de 1973
Edeifraul Bauer Gumz; Direlora Presidenle

CPF n.· 066670969

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



POVO
ANOLV .'JARAGuA DO RUL (SANTA CATARINA) Sábado 11 DR AGOSTO DE 1973

Pecíro Nolasco:

As' Margens do Itapocú
I
ESTOU de acôrdo. em 'princípio. com o projeto do deputado goiano na Câmara Federal "alte

rando o decreto-lei n.O 201. que dispõe sobre a reaponeebllídade dos prefeitos e vereedores", proposnure

: I a alterar .o arllgo 8." item 11. para reduzir "a possibilidade de extinção do mandato de vereador por falta
a aessões da Câmara." Estabelece o referido artigo a extinção do mandato do vereador quando deixar
de comparecer. sem que esteja licenciado. a cinco sessões ordinárias. coneeeuuves, DU a três sessões
extraordimírias ecavoeedas pelo Prefeito pare apreciação de matéria urgente. O projeto do representante
<!e Çloiás da nova redeçãe II eSII parágrafo, êste: "Deixar de comparecer à terça parte dlls sessões ordi
nária. ·da Câmara Municipal, em tida sessão legislativa, salvo motivo de força maior devidamente com

provado ou licenciamento concedido nos termos dll lei respectiva". Acentua o eurer da proposltura que
seu objetivo é "acabar com abusos praticados em vários municípios; com sacriffeio injusto de mandatos
legítimos 'de representaDtes do povo nas edilidades breslleíres". Se euuzrrmos essas allerações legais ao

MUI. LeglllltllD que se esboça por Iodo o País. podemos avaliar de quanto se vem levando a sério. hoje, a

representativa popular. que se despe de luas conhecidas roupagens de ostentação. verdade, e nada mels,
para vestir-se de toda a responsabilidade que o etdadão ,em cargo eletivo assume, não só cóm dtrelros
mas precí,uamente com deveres perante a coletividade. Ení comenréno futuro irei apreciar IS �tuação da
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul.

I "

.
O novo gabinete lIe trabalho,

"

completamente
reformado, do Prefeito Munidpál mais a inslalação
oficial do gabinete do Vice·Prefelto. evitlencia uma
neve filie polítiCO adminislrativa jaNlguaeDse, condi
zente à sua agressiva evolução; num éurro desen
volvlmento que, ae não controlado. lerá g.r a veis
reflexol ,DO futuro. A. seriedade, • tmportencíe desse
deaenvolvlmenlo merece, de tOGas as classes produ
lora., a máximd alençio. já que nenhuma' classe é
uma as.ociaçio dealiDodo a· defender pur. e sim>
piesmenIe OI Interesses só doa lIua associados,

mos uma entidade, todas elas, que têm por fim levar
ao Govêrno o ponto de vista de uma cateworill
econômica, social, recreativa, esportiva, educacional.
Industrlal, comerctel, i!grária, urbenfsuce. política. a

consubetenctarem, em st, o que se conhece por
Bem-Eetar-Comum. Anlec;:ipo 'me � anunciação de
um fururo levantamento sócio-econômico jarallua�se
que inlegro'lI ação do Instituto de Pesquisi.'s e Es·
ludos (em organização). que tem como ideaLzador
·e lider ao meu Confrade Pro:' Augusto Sylvio Pro
döhl.

A receole declaração do Minlslro Moura CavalclSnlli, da AWricultBra. vale por uma grave advertên
eia: "setlt agricultura forle o Broail não poderá se desenvolver",. Neste sentido. o Brasil está-se volrando
,"decldidalIIenle para acelerar IUII econt;lmia no campo, como forma de responder às exigências de_ um
pafa- cada vez mals forle. livre e democrático", ,A declaração foi feila na "Embraer", em São José dos
Compos, 10110 após a solenidade de enlregll dos primeirOS cinco aviões ..Emb-290.lpan.em"·.·. adquiridos
,elo MiDislério da Arricultura, a aerem empregados na formação inlensiva de "pilotos'a'grfcolas". Em to
do o mundo, quaalo maior é o cuillado de cada poís em relaçio à sua IIgriculturll:'Certamente tamb�
aqui em lar.guá do Sul, em que pese II lição positiva -da Asso(.iação Comerciai e Indusfrilll pára o in·
cremenlo laduatrilll. a própria eatldade de classe não descura desse problema que. embora não lhe eSlejll
afelo dlrelamente, lhe merece atenção pllr� eSlUdo e movimenlo dos que, por SUII vez. säo responsáveis.
diretos p.r esla infra-estrutura economica: a agricultura,

.

"

Em Joinville. a Polfcils deleve uILa "parleira",
do IIpo cbamado "fabricante de-anjos", O médico,
alendeDdo "a vflima" da fabricadora de anjoa. CORS'
lalou "aa�rmalidades" (feto expelid�) e fez a ,denún
cia� .Em Jaragu. do Sul, a Poffcia eatá lambém à-

lenla parft deitar as mãos no ·mesmo tipo, o milis
vil e repugnanle. colhendo vilimi'ls de ,"um-passo
em-flllso" ft ser pago qUille sempre com a pr6pria
vftima da "mocinha- ingêauo·'. Nosso: integral IIpoio
ao Delellado. Bel. Sígaz.

Realmente, se lanlo .. empenho lemos em ver .as· Dossas calçadas, limpas. asseladas. não 'fica bem
figurar • própria Prefeitur." com uma parle de seu calçamenlo de fron Ie 110 Paço Municipill em deplorá
vel eslado provocado peilIs raízes das árvores ali planladas. Se o exemplo começa em casa, renovo a

sugealio para que se transfira a laviiçifo das calçldas do "Iradicional" dia de sex1ft feira. em pieno di.a,
pllra oulra hora. (Já disse alguem: é mais difícil "mud.r" .costumes, hábitos, do que enfiar um elefante pe·
lo olho de uma agulha.)

. .

,

E�Peláculo de robusto palrlotismo. esle que
aisislimos la. feira no Paço Municipal: Ipoleóse 110

. Fogo Simbólico da Pálrla, Dois registros especiais:
o garbo e "a bem ISfinada" Banda do Sesi, (u",a
plêiade' de Jovens musicislas de que nos orgulha
mos) e a represenlação (8 Kombis) do Município de
Schroeder, com aeus allelai de ambos os sexos,

tendo li frenle o próprio Prefeilo Municipal. sr, Lu
dgero Tepasée. (E depois comentam que nãol temos
cultura; o que nos sobram são homens de wabarito;
o que nos falta é sedimentação ecoaomica (dinhei
ro!) pllra suslentllr um desenvolvimento cultural
desses hornen., '

í

1. Congress.o de Câmara Municip'
Blumeneu sediou na

semana passada o 1.°
Cong-esso de C â m a r 8,

Municipais, em Santa C ••
tarina. Cerca de 400 ve
resdores fizersm se pre
s.ntes entre Oll 197 mu

nicípios eaterlnenses, gá
rantindo o sueesee do
conclave.
A repreBentaçllo jar.·

. guaense esteve á cargo
: do presidente da Câma
ra, Veresdor José Car
los Neyes. acompanhado
do Iíder da Arena, Ve
reador Joeé Alberto Klitz·
ke e O líder do MDB.
Vereador Odalr Vailàtti.
O Congresso doe Mu·

nic1pios Oatarínenaea tá·
ve ampla repercussão.
com uma soma de gran
des beneficios aos legís
Iadores presentes. asees

sorados por deputados
estaduais. deputados fe
derais e senedores, uma
verdadeira integração em

termos de administração
pública, Entre cerea 40
proposíeões aprovadas

constou aquela qUI!
levantou celeuma em Do'
so meio, com re8pei�
a concessão de t{luwa
honorificos e a proposl.
ção do vereador da Are.
na, sr. José 'Alberto Kli.
tzk'e, que apresentou elll
pleDário . o' problema do
feriado civil de fundaçlo
da cidade, quando 'OI
municípios é permitido.
legislar apenas Ilobre da.
tas' rt'ligiosas. lIegando
legislação existente, Nl
mesma oportunidade fOI
eriada a Associação Ca.
tarinense de Câmara Mu.
níoípaís.sendo eleito pra.
sldente o vereador NPfq
Guidi, de Cricium •. A
representação jarigu,.
ense teve partlcipaQIo

. no corpo administrati'.
do novo órgão, partie!
pando no Conselho Fi..
cal com o vereador Jo·
sé Alberto Klitzke.
O 2.· Congresso devo·

rá realizer·se em Cricia·
ma, em 1974.

"Registro ,pd:�a oIeN

São Bímto prepara' os 100 anos

EleiçDes -do" Grêmio da Juventude
.

Ficou acerlado que no dia 1.. de setembro pt.
deverão- realizar-se as eleições de nova diretorill �o
Grêmio da Juvenlude ·Jaraguaense. podendo conslilulr•
se laolas chapas ,concorrentes quanllia (IS jovens qui'
serem. sob a condição de a chapa consliluidll s�r
IIpreseDtad .. à aprovação. impreterivelmente até ao dll
24 de agoslo.

"

Missões dos Padres
Passionislas

Na próxima semana, dia 16 de agosto, déverá ocor'
rer o infcio da pré missão dos 'plldres passionistal ::.paróquia "São Sebaslião", A mis!ão própriameote
Ia. sera eil' oUl!lbro pf.

Festa Popular da Comunidade
. Católica em Novembro
No domingo último. procedeu-se a uma pe5�UI':

de opinião junlo aos paroquianos após cada miSS:
sendo qut.l. após feila II exposição de molivos es�,1
ciais, a mllioria öbsoluta optou a ql!e se fizesse, ß��OI .

ano, a feslll externa. na 2a quinzena de no�em eli
reservando-se para Janeiro 'apenas a celebraçao r

giosa do padroeiro da paróquia,

Por relolução do�Go
vernador do Estado, atra
vés de decreto. as Ins
petorias de tributos ee

taduaís, sem prejuíso de
outras providências, "de
verão comunioar ao De
partamento de Fiscaliza
ção a existência de es

tabelecimento. p a r a o

qual foj obtíde inscriçAo
no Cadalltro de ,Contri
buintes do 10M e, a ('xis
teneia de notas fisoais
supostamente' emitidas
por estabelecimentoll na
mencionsll. eondiçãor'.
Isto feito. "o. Departa
mento de Fisc.lizacão
providenciará a publica
çAo., no Diário Oficia' do
eltado. d. ocorrência e

do nome do, titular da
inscriçllo qUI eltá Ben

do. utilizada para fln8
ilieitos, bem como o en
caminhamento do exptl-

São Bento do Sul, lia
mQn08 de dois mtl�es de

seu primeiro opntenário
de fundlQão. Ist6 .em fe'
brll' pr.panUvol. Tod. a
cidade aBtá trabalhando
com Ílfinqo, para d.ar l
sua cidade a homenagllm
que eIs, bem ml;lrllce.: ·Se
gundo informações que
colhemos. cerca .de: 480

diente ao Centro de iii
formações Economíee.
Fiscais para fins de ClfI
celamento da ficha de

. inlcriçllo cadastral,
Os contribuintes que te
nham efetuado regiltrfi
im seUB livros fl8cai.
com base .nes doeumea
tos citados,.d to ver lo,
4entro de 30 dias da p,"
blic.ção (l), comunicar
o fato, por" e.crUo, i
Inllpetoria Regional."
Tributoi Estaduais. a qú.
eatejam v in c ul.d.o.
acompanhados pelol do·
cUmentos •. recolher,'
v!llor do il,Dposto dl.q..
.'t'eritualmente. .1 te
nham . creditado, junta
atente _ com 118 multiI
capfveis, se for o CIIO,
nas condições indicsd..
nos §§ 1,0 e 2°. do arL'

686, da Consolidaçlo da

t�gi.láÇI(l Tributária."

01111 já recebBra� o be
ueficio dlÍ piotora e di
eetsoraQão, transformaDo
Jo a imagem da cidade,
No dia 23 de setembro
de 1973. '08 Ê1ãobenten'"
deverão estar orgulhoeo•
de Iiell lIacriffcio. porq�e
;serão admirados por!D1
Ihafes de forasteiros,
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