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A propósito do

rundado em 187'
Emanoipado em 1911'

Livro do Jaraguá O último
prcnuncícmente
do Pres, mediai

Primeir.o
leia nesta obra prima o

entranhado amor filial. 1'11-
ra com o Iaregué.proven
do a demais a rere com

petência e pectêncla nas
intérminaa pesquisas, se

gundo resremanhe a ebun
dente bibliografill (págs.

, 287-290). São poucos os

municípios do Brasil que
se podem gabar de um

histórico tão completo e

detalhado.
O raro valor htsrorto

gráfico deste livro residt

[usramenre na primeira pu
bltceção do rico matertel
inédito, colhido nas íon
les tanto viv,aa como ma

auscrnes, ambas tão au

jeilas à perda irreparavel.
Desde as primairas pá

gina!!!, o aremo lettot ex
perlmeDla a plena convic

ção de acompanhar, 'pas
so, por pasao o desenvol-

"O bínee'

Frei Aurélio Stulzer O
Primeiro Livro do Ie
raguá. Niteroi ! 97'fJ. 296

páginlls.
A comuna do JardiUa

prept?ra se para o primei
ro eenteaérío de sua orl

rem. Nada mals natural
do que recordar aos Itlhoa
da rerre os primórdios e

o paulatino . desenvolvi
mento da urbs Pois, o

que se nio conhece. não

se �ma.
�

E quem melhor do que
um filho do Jaraguá des

!f �everia as lutas hercúleas
( dos' fundadores. pard mos
I

Irar à geração nove quan
lo custou o início e a mar

cha pli ra ii civilização e

o progresso. ,

O eurer f r a n c i li C a n o

rrei Auré!io Stulzer, embo
ra há muttos aDOS dtsten-
18 do torrão nerel, paren-

vimento do Jaraguá assim
como realmente ae deu,
apreciando os respectivos
documeutoa hiatóricoa. A
exemplo de Frei Vicente do
�alvador, o auror coloca
eeus teueres no meio do
cenário para presenciarem
os fatos ocorridos neate prt
melro século e ouvirem as

nerraçõea _de testemunhas
oculares. como vultos que
.se -ímpõem à esttme dos
põsteroa,
Ao lado da história pro

fana do Jaraguá, não po
deria faltar a religiosa, eo
mo de falo consta ooa

quatro cepítulos finaia,
seguindo-se como anexo

li transcriçiio de documen
los Imporrentee, a blblio'
grafilJ de Bmílio C. Jour
dan, a gen4!:lIlogia deste e

II referência de mapas d.

região do Jaraguá.

A caprichosa i1uslrlJçio,
em parle executado ii vá
rias cores, recorda perso
nagens enliras ligades ao
Jarllguá e aspectos da zoo

na, hoje quiçá esqueeldoa
ou até ignorlldos pela maio
rill dos habitantes.
Está de parabéns a cen

renérle comuna pelo lan
çamento do "Primeiro Li·
vro do Jaragu;í" Pois

quando todos os Ieetelos
celebrados lIO ensejo da
magu etemértäe forem
aos. poucos olvldadoa, a

obra prima de Frl'i Auré
lio ôrulzer prosseguirá.
aua missão cultural e pa
triótica

Frei Venâncio Willeke.
OFM, do Instituto Histó
rico e Geogr Brasileiro.
Rio de Ianetro, 24. XII,
1973.

Reulstc
Esre princfpio

-

de 1974
Dão é nada favorável ii
imprenslJ 'brasileir4. Ha.

quesião de poucos meses,
lilmenláVlmoll o desapill
recimento \�à Tribuna de
Sio José. de São José dos
'Pinhais. depOis de com

pletar 1000 se man as

de circulação, lutando em

pról de URHI das mais ,lIn

ligas comunas paranaeo-'
,es. No editorial da milé
aima edição, sentimos as'

palavras amargas de seu

redator, depondo lia armas

que constituiram sempre o

seu mais al.evantado ideal.
.

era mais . um jornalistil�'
que tombava na trincheira
do idealismo.
Bin f'i ô s de dezem

bro, O "Jornal de Hansa"�·
do vizinho município de

Corupá, também .ncerravll

as sua. atividades, for�.
do por uma série de cir

cuo'stâncias, qu_e.em tudo
são comuns ao confrade
da terra das arllucárias. É
deveras lamenlável que is·

so ocorra em pleno sécu
lo da comunicaçiio.

�is que, aiora. recebe
mos a ediçiio NOV./DEZ./
1973 da apreciada Revista
"O Lince", que se edita
em JuiZ de Fór", Balado
de Minas Gerais. que re

cebemos pela especial de
ferência d e um irande
Amigo da Manchesler Mi
neira, sr. enio Frossard
PlIixão. Reviata fundada
por Jesus de OliveirlJ, em

9 de Janeiro de 19·1�. cir
culou ininlerruptamente por
62 lInos. o mais önligo
orgão de Juiz. de FÓrll.
era uma alegria poder

deixa' de existir
receber a revisl. jUizfora'
na. A 9 de outubro de
1961 falecia o seu ·funda-'
dor. sendo moti'vo dê ma·
nifestação do n08SO dire-:_
tor na Câmara Mllnicipal,
quando investido do man

dato de vllreador. Oa Anos

correram e, agora. nlJ edi

ção 1483/4. o edilorilll "A
Morte de "0 Lince". Adail
i!e OliveIra, sucedpndo a

seu saudoso e benemérito
pai, Jesus de Oliveira não
esconde lIS lágrimas ao

fazer o triate aliún'cio pa
ra a imprensa de Juiz de
Fóra, depois de aDOS glo
riosos da revista, que le�
vou o nome da cidade
lJié ab estrangeiro. Mas,
na última pái'ina, antes do
derradeiro encerramenlo•.
volla um Idmbejo de espe

rança:' vai "O Lince" de·

seperecer como revista e

passa a circulll" como jor
'nal -mensal, aob 'outra or

ganizafiio.
B Adail de Oliveira, di.

fI�tor.Redator conclui: "Seu
desejo (Jeaus de Oliveira,
seu pai) era perpetuar O'
UNCE como um patrimô
nio de Juiz de FÓra. Nun
ca teve vaidade d. segu
rar pllUI ai o seu ideal;
nós tdmbém queremoa o

bem de n088a lerrlJ, daí
partirmos para uma expe
riê�cia, deixando de lado,
qualquer vaidade pessoal.
em primeiro lugllr,. a ti·
dadel"

Nossos votos para que
sobreviva O LINCE, para
orgulho de Juiz de Fóra,
uma das mais imporran
tes cidades das allerosas.

Jornal qe Hansa
encerra atividades

A Assinatura do
"Correio do Povo"
Subiu tudo nesle começo

Ide 1974. Também o "Cor
reio do Povo". Não esca

pou à regrlJ. A partir, de
hoje a assinalura anual
eSlá em Cr$ 26.00;' se
meslre em Cr$ 13,00; avul-
80 em Cr$ 0.60 e número
atrazado em Cr$ 0,60 Ali
qUlJodo? Só o fUluro dirál

Jorge
Paz

Henrique
Erschinq

NSSCAU no dia 27 de

dezembro de 1973 para o

c8sal· Gonzalo PSI Perpz
- Miriam Paz Erschil:)g,
nesta cidade, um robusto
menino. que os papais
d'eram o nome de Jorge
Henrique Paz Ersching,
quando da visita ao ei

timado cBl!lal Jorge Ers'

ohlng. pail d. Miriam e

iogros . de Gonzalo. 8e·
gundo se recorda, Gonu
lo C810U-i8 com Miriam em

JSfaguá do Sul e foram
residir em Car"cas. na

Venezuela, tSI ra natal do
esposo. Agora voUaram l
J"ragu' do Sul, depois
de um puseio pela Ar
gentina e Uruguai e, coin'
cidiu que aqui nalOPSs. o
Jorge Henrique. Amanhã,

dia 6 de janeiro de 1974,
embaroam para São PHula
e de lã para a Venezuela,
onde a família, agora
Hcreoida dto mais um men

bro passarA a reiniciar

ati'i.dade8. Apresentamos

'lO Jàrge Hp.urique, ao

oasal Perez Enohiaa e 80.

a,68, 08 cúmprimeD&os
desta folhs.

Morreu
Otelo Zeloni
Morrau no di. 29 de

. dez e m b r o de 197'/). 00
Hospital Samaritano, em

São Paulo, o ator Otelo
. Zeloni, onde se achava'
internado hll-lõ dias.ltalia·
no de nascimento, foi o

aplaudido humoristd que
.

alegrou as - plaléias da Ar
gentina e Brasil, tornando·
se famoao nills interpreta
ções de "Família Trepo",
"Dom Oamilo e' Pepon."
e, últimamente, na peça
"0 Conde Zebra", inaca·
bada. Foi lhe extirpado um

tumor maligno no cérebro,
morrendo aoa 02 anos de
idade.

.,r.

O Chef•. clã Na�ão.· de transmitir, 80 término
Gen. Emílio GarrlllltBz6 do mande to, Sem orise
Médioi falou dia 31 d. de qualquer e�pécie, o

dezembro de 1873, por cargo ds pr••idente da
uma cadl!ia de rAdio e' República a quem, na

telnisão, apresentando forma da constituiQio,
sua mensagem de fim _de adquirils9' o título para
ano 8'0 po,o brasileiro. ler empossada. Concluiu
A fala' presidencial da- o Presidente da Repü
rou esrea de 20 minutos, blioa dizendo que "eslI8
detendo-se na eueDeis- oonjug8Qilo de eslorQo8
lidada política, no mail entre go,erno e cdego
alto 9 amplo eantido da rlaa : sociais nio h' de
decisão htstõríea de 1964:. faltar para que o Bruil
Referiu SP 8 15 de jal!ei- continue a crescer e

ro de 1974. quando o progredir, trazendo pa

Colégio Eleitoral, escolhe- ra o seu povo, anu em

rã um noeo presidente. cujos umbrets nos an'

da República', dizendo, 'conlramos. o quinhão d.

qua estava a cumprir-se felicidade que ardente...

o compromisso Bllamido • mimte lhe duejo."

Comportamento Demográfico
Por uma 'eapeciar'deferêncill do Regiatro Civil dê

-

Jaraguá do Sul, podemos oferecer aos ocasos leitorea
o comporlamenlo demográfico de nossa unidade mu

nicipal, destacaodo os nascimentos. falecirr.enI08, os

caSllment08 e os desquites, no ano de 1973. Os dados
que nos foram foroecidos são' os seguintes:

A.no de 1973

{Masculino: 475
Feminino: 460

.

{ Masculino: 171
Feminino: 106

Nascimentos 926

Com a edição de 22 de
I

ficuldades que s,e antepõe
dezembro de 1973. toma- A imprtl'Dsa interiorana,
mos conhecimento' atra· hoje 88sobe.rbada com

vés editorial, que o nOS80 compromissos inúmeros,
prezado confrade "Jornal com falts de papel e ho
de Hansa" encerrava as meRS Que queiram ou

Buas atividades. depois de possam dedicar-se ao jor
oioco 8nos colocar· Ie ao nalismo. Assim megmo

'.rviço da Comunidade deploramos O delapare
Corupaenst', tendo a lhe cimento, de um combati

nortlHlr, inicialmente o vo companheiro, que tan

jornalista Waldemar Luz to fez, em favor do
e a redação respeosavel, progreslo de Corupá,
posterior do prezado cop-
fadre Willy Germano

,

GessDer. Segundo ainda
o editorial, já em 1935, o
saudoso José Maffezzolli
'ditava Da Han@a Hum
boldt o "Jornal de Hanss",
Como pioneiro ns impren
Ia do então distrito de

Jaraguá e hoje municlpio
de Corupá. Dai a suges
tio e a ado\,ao do' titulo.

MOtiT08 vários
fizeram silenciar o arauto

cor.upaens8 •. só os que
militam na imprensa . po
dem compreender ai di

Falecimentos
{b

Casamento.
Desqui.tes

286

\316
11

A conduta do Ilempo,
Na ediQão de 1.0 de dezembro de 1973 publica

mos o comportamento do tflmpo em Jars&,ui do Sul
e no ValB do Itapocú. E'm qua BnO\8mos' até fiuia de
outubro 61 diai de chu98, 104 DubladOIl 8 139 diaa
com 801. Hoje, cOlllple.lawos o quadro-demonstrati.o
com Oll, melle8 d. novembro 8 dezembro, a aaber:

Ino Mes DIIS ChaVOSDS Dlls nublados Dils de Sol 10111

1973 Até 10/73
" Novl'mbro
,.'

D�zembl'o

61
3
8

104
3
5

139
24
18
-

181

304-
30
31
-

365To' I:l i s'
-

72
-

112

'I

Porto .8810 completou 141 IDOS '

,

o municipio 'de Porto gresio 01 últimos a008,
Belo, hoje com ums das tem hoje ,A frente do ('te
mais frequentadas praias cutivo o mais jovem Pr.
tio litoral catarinense, feite de Santa Oatarina

completou a 13 de outu· (23 anos). Manoel Felipe.
bro de 1973. a pselagem da Silva Net8, o qual se
doe ieUS 141 an08 de tem mostrado a altura do
emaocipação politiea. O honroso e reaponsáyel
8Jlfasivel balneário, re- cargo.
gistraõdo notável pro-

Jornal de Joinville: 55' anos
Nosso confrade JORNAL
DE JOINVILLE, no dia
primeiro de Janeiro de
1974. marcou Beu 550 ano
de existência. no aDO em

que 08 DA comemoram

o leu Jubileu d6\ Ouro.
JORNAL DE JOINVILLE

e8tá hoje in8talado em

prédio próprio, na Av.
Procópio Gomes, 848. em
Joinville. Pela auspiciosa
data, cumprimentamo. os
ilu8tres confrades da
"Terra d08 Priocipes".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E para que chegue ao 00-
nhecimento de todos mandel
pas.sar o presente edital que
será publicado pela Imprensa
e em cartório oade será·
afixado duran�e 15 dia.. Se
'algHém souber de -algum Im
pedimento acuseoo para os

fins legais;
AUREA MÜLLER GRUBSA

Qficlal

Leia e assine
este

, .

semanarlO

Callpanka de Edlca§ãl
Civlca

O h:asteilmento da
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigatórios, umll vez
por semana, em todos
oa estabelecimentos
de qualquer grãu de
ensino, públicos ou

particulares.

-

"CORRflO DO POVO"
fundação: flrtur Muller - 1919

CGCMF 8U311.1S9t/OOt
- 197� -

Diretor
fUiênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual CrS 25,00

. Semestre .. CrI 13,00
Avulso . • • • CrS 0,50
Número atrasado Cri 0,60

fNDERtÇO:
Caixa POltaI, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul .. S. Catariaa

Aniversários

Dia 1
- A sra, Wally, espo

-se do sr. Ronaldo Fidler.
em Curínbe - PR;
- o sr, Jaime Blanck,

funcionário de A Comer-
.

aial;
....:.. o sr. .5 i I v e s t r e

ôretnskt;
,

- o sr. Osmar Oascho
- o ar. Alfredo Munds-

rock, em Corupã.
Dia 2

Edital n. 8.338 de 28/12/73
Claudio Germano Herbst
e Maria Lisete Schmitz

Ele, brllsi1siro, solteiro,
cpmeroiario, nascido 'em

Blumenau, neste Estsdo,
domiciliado e residente
em A"epida Marechal
Deodoro, nesta cidade, fi
lho d« 'I'ellfrfd Herbst e

Irma Herbst.
, Ela, braeilsu-a, solteira,
do lar, naseída em Jara
gol do Sul. domidliRda
e· residente na Roa Rei
noldo Rau, nesta cidade,
filha de José Schmitz e

Maria Pieoinini Schmitz.
I .

'Edital n· 8.339 de 31/12/73
Rui Silverio Eggert e

Eugenia Maria Leal

Ele, brasileiro, solteiro,
'

comerciante, nascido em

Jaragul do Sul, demioi
liado e resideuta na Roa
Pree. Epitacio Pessoa.
nesta cidade, filho de Ar
thur Eggert e Irmgard
Müller Eggert .

Bdital n. 8.334 de 21/12,73 . Ela, brasileira, solteira,
NestôrOilberto Lessmaun e do lar, nascida em Tiju·

Doroti Bararto GU, n ...te Estado, demi-

Ele, brasileiro, solteiro,' ciliada e relidente na Rua

motorista. nescldo em Po- Angelo Piazera. nehta ei

merode. neste Estado, do- dada, filha de use João

miciliado e residente' na Leal e Maria Eugenia An

Rua Emilio Stein. nesta driani Leal.

cidade, filho de EugênIO Edital n, 8.340 de !/1/74
Lessmenn e C a r o I i n a Eno Pettsr e
Lessmana Ina Bolduan
Ela, braaileira, soltelra,

balconisla,' nascida em Ele, brasileiro, solteiro,
JaraguêÍ do Sul,domicilia- lavrador, nascido em J'a
da e residente na RIJa raguA do Sol, domíctliado .

Clemente
.

Beretro, nesta e residente em Rio Cerro

• cldede filhll de . Conrado I, neste distrito," filho de

Bararm .e Htldemer Lehn Germano Petter e Harta
. ßaretto, Bruch Pelter.

Ela, brastlaira, solteira,
do lar, nascida em Ja ra
gui do Sql, domiciliada
� rlsident8 em JaraguA
ROdrigues. neste distrito,
filha de Rudolfo Bolduan
e Amanda Bayer.

Registro Civil
Aurea MOOe., Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (lomarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

.

Catarina, Brallll.
Fall Saber que eompareee
ram no cartório exíbíndo os
documentos exllitdos pela lei
afim de S8 habUltarem para

casar-se

edital n. 8333 de 20/12/73
Hilario doa Sanlos e

.

Jurema S�e.zia
Ble, brasileiro, solteiro

nascido em Jaraguá do
Sul. opere rio, domiciliado
e residente em ltepocusl
nho, neste distrito, filho
de João dos San t o 5

e Maria Ropelato d o s

SanfC'ls.
Ela, brasileira. soltetra,

índusrrterte, nascida em

Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Ribei·
"ão Molha, neste dlstrtto,
filha de Bruno Spezia e

Clara Pedrofli.

- A sre. Adélia Barat
to Lezzerts;

.

- o sr. Arno Müller;
- o sr. IIdemar da

Costa, em São Francisco
do Sul;
- li Jovem R e n i ! d a

Brüger;
.

- o sr. Carlos Augus
to GereI, em Àstorga . PR •

Dia 3

A sra. Arlete Schwedler
Osowskt;
- o sr. Ricardo Bürger Edital n.8.335 de 27/'2/73
- o sr. Henrique Kes-

luitino Tiburcio da Silva e.

ter. Luci Ananias.

Dia /. Ble, brasileiro, solteiro,
- o sr. Valdir Rubini, motorteta, nascido em Gua-

/Industrial, nesta cidade. ramirim, nesre BstadeY,'
domiciliado e residente

Dia 5 em Iolnvtlle, nesre Estado,
_ A Ira. Olga B Gef- filho de Tiburcio da Silva

ferI
'

e Enedina de Borba.

D;a 6
E:la, brasileira, lolteira,

• do lar, nasciifa' em Jara-
- A SUJ. Viúva Flori-· guá do .5ul, domiciliada

da Bruch, em Guarami- .' e r�.ident� na Ru� José
rim. EmmeDdoerfer, nesta ci·

d.de, filha de R o 8 e n,o

Ananias e Maria da Cruz
Ananias.

Orlönda W.- II sra.

Müller.

Dia 7
- O ar. Rufino' Jan

kosky.
Dia 9
- o sr. Ademar Bartel.

Dia 10
.
- '0 sr. Mario Nicoli

ni;
- o Jovem 5 i mon e

Carla, filha de Adelaide e

lngo Lange.

Dia 11
O sr. Paulo Ruisam;
._

.

a sr. OI�lI SchmH;
de Aguiar BorgeI, em

. Floria.nópolis.
-

I

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

Vende-se
Apartamento com 100

m2 - �o primeiro andar
.

do Ediffcio Piccolli - com

Garagem individual - 3
quartos 2 salas e demais
Dependências.
Ver com o zelador do
Editrcio.

Edital n. 8.�36 de 27/12/73
'

Luiz Ubirajllra Borres
Vieira e

Nadir Junior
Ele, brasileiro, viuvo,

opera rio Dliscido em Por
to Uniiio, neste Bstl'do,
domiciliado e residente
na Rua Rodeio, nest. ci·

dad�; filho de Alvaro
Borges Vieira e lacira
Mêlcedo Borges.
Ela, bri!sileira, solteira,

industriaria, nascida em·

Pouso Redondo, neste Es-.
lado, domiciliada e resi
dente em JaraguiÍ Esquer
do: neste' distrito, filha de
Pedro Aurusto J li n i o r

e Clemenlina Junior.

Editil n. 8.337 de 28/12t7'á
1

Valdir Marcos e

Edla Krulzsc:h

Ele, brasileiro, soltei,ro.
motorista, nascido em Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente Da Rua· José
Bauer, nesta cidade, filho
oe JlIrdalino M a r C .0 s e

Vandll de Souza Marcos.
Ela, brasileird, solteira,

professora, nascida em

laraguá do Sul, domicilia·
da e reSidente em Tris
Rioa do Norte, neste dia·
trito,' filha de .W a I do
Krutzsch e Se!mlJ Radoll
Krutzach.

.

.

Motorista, não

faça do seu

Carro uma arma.

A vitima pode
ser você.

Aluga-se
Uma casa de material

à Rua Joinvüle
Informações nl Redação

em geral, especialmente
Gaitas e Acordeões

Completo sornmenro com 8 a 120 baixos
Bandoneons

Pianos: -Fritz Dobbert"
Grande Variedade�de modelos

Harmônios -Bohn»
ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e Amplificado:res
Instrumentos pera Orquestras. Bandas' e

Conjuntos Modernos:
Vrolmos 1- Violões -: Beudoltns e Banjos
�Iaulas .... Clarine as - PisIons - Saxofones
Trombones - Baixos e Batertas completas
Pandeiros - Chocalhos - Mareces e Afuchês

Métodó. - Cordas e Palhetas
, -

Instrumentos pl Fanfarras: Bombos - Tambores - Pralo. e Cornetas

Para Músicos Profilssionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Viqlinos. Flautas e Clarinetas. tipo «ßoehm», Pistons, Trombones

e Saxofones, bem como Bocais e Boquilhas estrengelres. .

, �

Para maiores in�ormações, consultem a

EXPEOIÇ10 "LYRA" MUSICAL DE PAULO' KOBS'
Rua Jorge Lacerda. 242 - Ceíxa Postal, 39

São Bento do Sul Santa Catarina

Indústrias Reunidas Jaraguã S.A.
Rua Rodolfo Hufenuessler, 755

Essências o Oleos Cítricos o Copos de Massa - Artigos para Sor
veterias . Derivados de Banana - Arroz "Duas Rodas"

Oferece vagas p/moças e rapazes com curso ginasial ou equivalente.
AUXILIAR DE DESENHISTA MECANICO
AUXILIAR DE ESCRITOruO
LABORATORISTA
AUXILIAR DE EXPEDIÇAO
CONTINUO

.

Ötimo ambiente de trabalho, treinamento especial' para o bom
desempenho da função, remuneração à altura da capacidade

profissional, assístêacia social oompleta.
Os interessados deverão comparecer na seção pessoal da empresa

munidos de documentos.

Acompanhando o progresso de Jaraguá do Sul

a

V A R- I G
passou. a emitir passageQ,B nacionais' e internacionais, dire· ,

\
tamente da Perola do Vale do Itapocú, para maior facilidade

I de sua distinta clientela.

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

VARIG Mal. Deodoro, 122/130 • Fo�e 2023
Jaraguá do Su] - 'S C .

Viaje .VA�RIG VARIG VARIG

Bicicleta· DeSBDareci�D
Desapareceu UIDa bici

cleta nas .imediações da
Igreja Católica até o ce·
mitério municipal.

.

Caracterfsticas:. Quadro
D· 4962015, 'Aro 26, Cor
Vermelha, Barra 2, Mo
narck ano 1973.

Informar n8sta redaçãO
ou pelo fone 2230 - 2023.

Proibi,ção
Os' abaixo-assiolSdos, vftimas de 8ucessivo

abate (roubo) de palmito em seus terrenolil em

Jaraguazinho, rouba que já atingA as rais de
.

crime contra a propriedade, vem por, meio

desta, para todos 08 fins lEIgais. prevenir a to

dos que é expressamente proibida a entrada
n08 referidos terrenos, não se responsllbilizan
do pel&1iJ consequências à não observância
desta proibição;

.

,

Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 1973

Ingeb.. rt HaPllen
"Correiol do Povo"

um -Jornal

a Serviço, do' Povo

Raul Hsnsen

Hélio Hansen,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Feliaitações . de natal e Ano nODO
Recebemos, agradecemos 6) retríbuímos, cordial-

. mente, 08 votos de Feliz Natal e Prospero Ano
de 1974 808 seguíntee: Pe, Matia8 Stein, de Guara
mirim; Pastor Karl Gehring e Iamílía, ds Canela;
G. Rodolfo Ftscher e Sra , nesta; Cia. T. Janér, de
Curitiba; Osmar Duarte e Iamílía, de Joinville; Lud
gero 'I'epasaé, Prefeito Municipal de Schoéder; Gru
po Financeiro BBSC, de Florianópolis; o 4.° Saere
tário da CAmara dOI Deputado .. e Sra. Díb Oberem,
de Brasília; Eoio Frolilslll"d Paixão e famllia, de Juiz
de Fórll-MG; Alvim Seidel e família, de Corupá; Na
zareno Coelho, Preso da Cass do Jornalista de sau
ta Catarina. de Florianópolis; Missão da Liga dos
Estados Árabes, Guanabara; dr Francisco Píccíone
e fainllia, de Corupá; Álvaro Tancredo Dlppold,

.

de
São Francisco do Sul; Caea do Estudante Luterano
Uníversttärto. de CUritiba; Roberto Velo80, diretor
do DBTUR, de Braeílla; Rodolfo Herbst, de Porto
Alegre; O Barriga Verde, da União dos Escoteiros
do Brasil; Deputado Adhemar Ghisi e famma, de
Brasílía-Df'; Willy Mafezzolli e Iamílía, de 'Oorupä;
Deputado Oetaeílío Pedro Ramo�; dra. Zila Rodri
gues Leite de Itaperuna-Rd; Herbert Schneider e Ia
milha, de Rio do Sul; Arnoldo Alexandrtl, de Curitiba;
Grupo Escoteiro Jacorítaba; Sr. e Sra. Senador Le
noir Vargas Ferreira; Deputado Adhemar Garcia
Filho: Dtp Fed. Wilmar Dallanhol; Dep. Fad Pedro
CoHo; Irene Pedri Guenther e filho, de Londrina
Pr.; Bel. Onofre Newton Silva, de Curitiba. Altemar
Dutra e Marta Mendonça, de São Paulo; Tobilal
Wahrhaftig e familha, de Curitiba; Dtlp. Luiz Hen
ridue

.

e famUha; Dep. Francisco Libardoni e familha;
O Coordenador Geral 9 funcionári08 da Coordena
ção Bstadual de Relações Públicas do Estado de
Santa Cotarina; �lio FeIer, gerente local da EBTO;
Manuel Gimtlnez, d .. Conchita e Maria dei Pilar, de
Blumen8u; Livraria Editora Kosmos, do Rio de Ja
D8iro; Ottomar Gaya e família, de Itajaf; A b d o

,.� Hassem e Sra, de Cardo,o BP; o 1·, Vice Presiden
te do Senador Federal. Senador Antonio Cl1rlol Kon
der Reis; dr. Stoessel Garcia de Freita8 Iil Sra., de
!tllperun8; João Lyra, de Guaramirim; Cmte. José
Francisco de Paula Ramos, do Rio de Janeiro; dr.
João F. Mendon�a e Sra , de Itaperuna; FederaçAo
doa Trabalhadores na Agricultura do Est. de S. Ca
tarina; Co. Aliança Brasileira de Seguros; dr. Luiz
de Souza It Sra., do Rio de Janeiro; dr. Sebastião
Bonassia de Albuquerque, de Florianópolis; Irmã
Elis8-beth, de Lagep; dr. André Jacob e Sra., de S.
Paulo; Alois Brunner 6 Srll., de SAo Paulo; ASles
soria de Imprensa da ·Assembléia Legislativa de
Santll Catarina; Junta de Missõe8 Nacional da COIl'

venção Batista Brasileira; Rubem dOI 8antol Que.·
rido. do Rio ds Janeiro: Jos' Santi, Governador do
Distrito 465, de Rotary International,' de Joaçaba;
Gsorg Rosen snd family, from Cincinnati, Ohio USA
- avery specíal Crtstmas; Dr. Osny Cubas O' Aqui
no; Irmão Leão Magoo; Transportadora E r w i n o

Grankow; Renilda de Assumpção, preso do Sind. dos
Trab. nas Ind. do Vestuário de Jaraguä do Sul;
Oonstrutora Imeol Ltda, Ind. de Madeiras RudoU
S/A; Fábrica de Conservas Arrtlbol Ltda. Adminil-
tração e funcionários do Banco do Brasil S/A., lo
cal; Rodoviário Jaraguá, de Alfredo Leíholaj Capri

r.
Industnal S/A. Ten. J08é Bahia, Del. da 5& Dele-
g'loia de Serviço Militar; Com. e Repres. Eletromá-·

.t A g r a d e c·.· m .�.quinas Ltda.; Oontadorandos de 1967, da Esoola
Técnica de Comércio S. Luís; Bugênio Strebe, Pre-·
feito Municipal de Jaraguá do Sul, e o víee-Pretet

. A Família de .

to, sr. João Lúcio dá Costa; Paullno Pedri e famm,,; A t MDulcío Teodonir Lenzt; Cereallsta Zanghelinl Ltda ; .

r ur ayer, .

Jaraguá Veiculos S/A.; Norma Sueli Hoeft, secre
tária executiva do Mobrsl; Helnz Bartel e Iamtlía:
Ind. de Ard. de ßorraehe Wolf Ltda.; ACARESC
Serviço de Bxtenção Rural - Bserltórío Regional;
.CâlDara Municipal de Jaraguádo Sul;Alb8rto Bauer
S. A. - Iod ti Com.; dr. Mário Tavares da Ou
nhs Mello; Reimer & Gla. Lida.; Artama Ltda; lldo
Domingos Vargas; leineu Staehelin e Sra; Gumz
Irmãos S/A; Jaraguá Fabril S/A.; Expres80 Cata
'-rinenle de Tranflportes Ltda.; Rádio Jal"aguá Ltda ;
Malhas Malwee; Hospital e Maternidade· Jaraguá;
João Reiser e famUia; Rubini Industrial Lida.; 001
cidio Menel e familia;

Loja8 Oscar e o Grupo Fivap; Henrique GeUtlrt
e familia; Anésio Oosta, Milton Maiochi e família;
Aleiro Cozzarin, gerente do Hotel e Restaurante
Itajlua; Comercial Elétro Ltda.; o Presidente da
Liga Jaraguaensf' de Desportos; drs. Friedel
�chacht e lrineu José Rnbini, Walter HiIle; Alber
cio Wippel. Agente ii João A� Cardoso, Agente
Adjunto do INPS de Jaraguá do Sul e demais fun·
oioná rios; Júlio Maffezzolli e familia; Gilson Gonzaga
dOI Santos; Odair Vailatti; Alfonso Buhr; dr. CarIo
Moscyr de Faria Souto, Prefeito de Itaocara; Rea
taurante Centenário Ltda; Blinco· Sul Bra8ilero· S.A;
Atlântica- Boa Vistla Segurol!l; Carlos Fernando
Prie88 e família, de Florianópolis; Irmãos Marista8;
Sio Paulo Comp. Nac. de Seguros-:-SP: Faculdade
de Ciencial Adminililtrativ8s- UNA -MG; dr. Athos
Pinto Guede. e F.mma, de Londrina; dr. Murilo
Garcia C08ta e Famma. de Nilerói; AAB-
AaBessoria Adminiltrativa Ltda. de Sio Paulo.

Indústria de Madeiras Ru�olf . S.A.
Inscriçio no CGC (MF) 84 ...ao 644/001

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
Pelo pre8ente ficam convocadol o. senhores

acionista8 desta socit!daade para a ils.embléia ge
ral ordinária à realizar·se no dia 31 de Janeiro de
1974. àli! 15 horas, no escritório da firmll, à rua
Venâncio da SilTa POrto no. 37, �esta oidade de
Jaraguá do 8ul, afim de deliberarem sobre a se

guinte.
ORDBM DO OlA

1°. _ Julgamento dOI documento8 e conta8,
do exercicio encerrado 31 de Outubro de ·197�.

2°. - EieiçAo dos membros' do Conselho Fis-
cal

3°. - Assunt08 de interês8tl 800isl.
A V I S O

Acham-se à disposição d08 lenhorel acionililtas,
na séde social, os documentos a que Ie refér. o

artig. 99 do decréto·lei nO. 2.627 de 26 de aetem
bro de 1940.

Jaraguá do Sul, 02 de janeiro de 1974.
JoAo Germano Ru10lf - lJiretor Gerente

CFP - 009676539

Sociedade Recreativa Alvorada
CGCjMr 0.° 84.433044/001

CONVOCAÇAO
São convidlldos os Bssociado, da Sociedade

Recreliliva Alvorada, a se reunirem· em Assembléia
Geröl Ordinária, a realiZdr-5e ils 9 (nove) horas do
dia 13 de janeiro de 1914, em sua séde socilll em

Rio Cerro II, neste Munidpio de Jaralluá do Sul,
lIfim de deliberorem sobre a seguinle,

ORDEM DO DIA
1.0) Leilura. discussão e lIprovllção da pres

lação de contas referenle ao exerc:fcio de 1973;
2.°) Eleição· da Comissão discipliaar;
3.0} Alsunlos de inleresse 80ci4JI,
Jaraguá do Sill. 18 de dezembro de. 1973

Heinz BarleI - Presidenle

Sociedade Espôrliva Recreativa

"V i e i r e n s e"
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇAO
Ficam convocados Iodos o. ·associadol da So

cittdade Esporliva e Recrealiva Vieirense para a
Assembléia Gerlll Ordinárill ii ser reelizlld/J em sua
Sede Social Iilo à Rua Joinville n.O 2070 no dia
20/0 f /74, as 8.30 horas em 1.. Convocação para de
I.berarem sobre a aeguinle:

ORDEM DO DIA·
1.0 Presla�ão de corHas do exerdcio findo;
2.° Eleiçiio da nova DirelOril1;
3.· OUlros asaunlOs de inleresse dii Sociedade.

larörud do Sul, 02 de janeiro de .1974
Rudl Hornburg - Pr.csidenle

Nola - Niio havendo número lewal de sócios
lia 1.- convocoção, f�cll • mesma convocada para as

9.00 horas com qualquer número de sócios.

Comércio e Indústria Breithaupt S/A
C.G.C.M.F•. n o 84.429.810/001

Convocação para Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos 08 Senhores Acionistas desliil So

ciedade AnOnima pará comparecerem à Assembléia
Geral Extraordinárill, a realizar-se no dia 02 de feve
reiro de 1914, às 9.00 horas, em sua Séde .social, a

Rua Cei. Emilio· Carlos Jourddn. 21, em lillrlguG do
Sul -- SC., para Iralarem da aegiJinfe:

'

ORDEM DO DIA
I)..... Aumenlo do Clipital Social, de

Cr$ 2.230.000,00 (DOiS· milhões, duzento'l e Irlorl
mil cruzeiros) para Cr$ ã 260.000,00 (trb milhões,
duzentos· e cinquenla mil cruzeiroI), ,inedianle II in

corporação de Cr$ 230.778,00 do fnndo de reservi

pl Manutenção do Cllpilal de Giro Próprio;
Cr$ 708959.24 do �aldo a DispOSição dll Assem
bléia; Cr$ 6 90�.86 da Correção Monetária si obri
gllções Reajusláveis e Cr$. 73659,90 de parle do
Fundo de Correções MonetálillS

II) - Criação cargo de Direlor;
III) - Alteraçiio Parciill dos Ellalulol Sociais;
IV) Diversos Assunlos de Inleresse Social.

larllg'uá do Sul; Oi de jllneiro de 1974
Hans Breilhaupl- Direlor - CPF 0.° 009961679
Heinrich GeHerl- Direlor - CPF •. 0 0067!i269

Convite para
A famma de

Eugenio WoU
convida parentes, amigos e conheeíd- par a
Mis8a de 1 � ano de seu paessment , a 8�r It
lebrada no dia 13 de [anetro de 1974, às t9
horas, na Igreja Matriz de São Seb sUlo.

Por maís este 'to de Fé, agradece
A Família de Eng nlo Wolf

1 i sa

pezarose comunica o seu Ialeeímeu'
rido no di� 19 de dezembro de 1973
oontava 42 ano! de Idade,

Por e.te intermédio deseja Bg d cen
todos 08 que 11 confortaram durante o dificil
transe, em especial à8 irmã,s e enl:ermeira
do Hospital e Maternidade Iaraguá. Oll dr .

Waldsmiro Mazurechan e João Biron, às fir
mss Alberto Bauer S,A. - Ind. e C �. 6Ind
e Com. Bre�thaupt S.A., ao Sf. Victor Bauer
e ao Rev. Pastor Egberto Schwanz, pelas pa
lavras de fé proferidas em ca8a e pera te ()
tÍlmulo e, 8 todoll os parentes, afl!,ign.l.,i'Yiziw
Dho8 e conh.ecidol que 8oompall�81ll o é
retro sté a última morada, que ofertaram co
r08S e flores e que apresentaram toXpre88ô8E4
de pt'zar.

JarAgui do Sul, Dezembro de 1973
A espo�a e filhos

Ao Santo Antoninho Marmo1
agradeÇQ � 'gr2!Ç_ß alcançada.

M. L. F.

�======================�======-��
�

JSSEC - Ad,oClcil B C,ontabi�i
I·

Max Roberto Bornholdt

Ildo Dominios Vargas
Advogado

Conta '1idade

Av. Mal. Deodoro, 98 - laflllluá do S I - 5C

·Jaraguá Fabril 8'0
Necessita para Colocação Imediata: ,

De 'um auxiliar de almoxarifado

Requesitos D;Únlmos:· ,
Que tenha ginallial completo ou

tem via, de conclusão.
08 iotereslados deTerão apresentar 8e DO D6l
partamento de Pes80al da Emprella a RUß

IJorge Czerniewiez, 590 DO horário d • 14�OO

.

horas às 17:00 horal.
•

•

- -Ja ...� � - ... ..-...
�------- � ....... � � - �---

.

.....,.,.

einoldo Mup
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Industria de Madeiras Rudolf S.A,.
CCCMF .......30 .......'oot

Relatório
l
da Diretoria .

Demonstração da Conta Lucros I Perdas em 31 de outubro de 1973
Senhores Acionistas.

Em etenção ao que determtnam 05 eslalul08 aoclets, apresentamos o re

latório relanvo ao exercicio encerrado em 31 de outubro de 1973
Pelo balanço e demonalralivo d. conta de lucros e perdas. constenrea

'abaIxo, poderão oa acionislas ücer inteirados da ailuação econômica-financeira da
'Sociedade.

.

.Ficam iJ diaposição dos senhores lICiODi6tas Iodos oe documenroa
reíerentea ·ao aludido exercido, podendo oa mesmos serem exemínados no esert
,Iório da sociedade, onde. lambém podem obter qualquer outros eeclerectmenros que
{julgardes necessário.'

.

Joio Germano Uudolf, Diretor Gerenie - CPF 009676639
Ewaldo UudaU, Diretor Comercial - cpr 009676459

Balanço do UAtivo" e "PassiYD" em 31 de outubro de 1973
ATI v cs

Imobilizado
Fixo:

Ilmóveis
Estavel:

MGquinas e Instalações, Ve(culôs, Moveis e Ulensílios e

Átivo Imobilizado cl Uellvalioçiío
Realizavel a longo prazo

Depósito Lei n.O· 167, lJarticipações, Depósito Embreer,
Depósito Sudune, Depósito Sudepe, Depósito Funduc,
UeJlorestamento, Obrigações Elétrobres, Despeeae de
Financiamento ( :
Realizável a curto prazo .

Almoxarifado, Contos Correntes mens.is, Imposto de
�lendll pt;" f0f'� si fréres, Conrae Correntee Devedores,
Resuhlldos Ptm2'tntes e Mercadorias .

I

Dleporilvel
Caiu
Bancos

. Compensação
Ações CaucioDadas'
TOT A L Cr$

PASSIVO
Não Exigivel

Cepnel, Fundo de Ueserva Legal, Fundo de Ueserva,
Fundo de Depredação. Fundo de Depreeleção cl Ueavll
liaçiio, FUDdo Especial pard Aumenlo de Capital,. rundO
de Devedores Duvidosos, e Lucros em Suspenso
EXiglxel a longo prazo

Financiamelilp e Contes Corréntes Credores
Exigivel a curto prazo

.

lmsôero de ReDda-Rel. tome sobre Ireree, Dividendos
.

Salário Pemllía, Impostos ii Pagar, Coetes à Pagar, Ti- <'

tulos Deacontadol, FUDdo Rural, Contas Correntes-Cre
dores e Soldo à Disposição da Assembléia.
Compensaçao

Cauçiio da Diretoria
TOT A L Cr$

18624,76

279.7óã,60 . ,298.3.18,26

3.(.984,71

88.094.36 123079,13

Débito
Fundo de Devedores Duvidosos, Produção Própria, Uen- .

daa Diversas, Serviço. e Mercadoriaa 347.13768
Crédito

Almoxarifado. Depósito Prolerra, Depósito Mobral. Depô
euo PIS, juros & Deeccntcs, Frétea e Carretos, Depóaíto
PIN, 13." Salário, ruodo de Gerenne do Tempo de Ser
ViÇO, Luz e Força, Ordenados· e Férias, Conlribuiçõ�s
Legais. Pro Lebore, 'Impo5los e ôêlos, Despesas Banca
riaa, Seguros, Despesas Gerais, 'Fundo de Devedores Du
vidosos. Fundo de Depreciação, Lucros e Perdas. Fun
do de Depreciação conta Ueavaliaçio e Saldo à Dispo-
sição da Assembléia 347.137,69

Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 1973

joão Germano Uudolf, Diretor Gereate - CPF 009676539
BWlIldo Uudolf Diretor Comerciai - CPF 009676459

Eugenio Vilor ôchmõckel, Contador - CPF 004354229
reg. DO DEC. sob 0.0 61.082 e CIlC-SC n.o 1.606,

Parecer do Conselho Fiscal

/

Os' abaixo ass.inadoa, membros efelivos' do Conselho Fiscal d. Firma
'INDÚSTRIÃ DE MADEIUAS UUDOLF S/A.", tendo examinado detidamente os

documenroe, balanço geral e demonstreçäo de lucros e perdas, relauvo ao exerci
cio encerrado em 31 de outubro de 1973. consteterem a sua exatidão e cenlorrnt
dade, pelo que recomendam sua aprovação pela Aasembléia Geral Ordinária. à
reel.zer-se em bréve,

jaraguá cio Sul, 11 de dezembro de 197�
Amadeu Mahfud CPF 009963989

Henrique Geffer] Junior - CPF 006722269
Bern�rdo Grubba junior - CPF 005720809

Auferstehung
"Glauben Si. an ein.

Auf.Jrlllehong nach dem
Tode?", freit der Chef.
"Ich w�isa nieht", stot

'.rt der jonle Angeltelhe,
"warum wollen Sie du
Wi8l8n?"

.

"Weil Ihr GrOslfs&er,
. zu deutIn Beerdigung Sie
.orgellern frei bekamen,
Sie am Teldon urlangt."

Leia e assine
este

, semanário

.3.2�8,28
11.969,69

20,00
436 66ó.ã6

288.343,98

9694,82

138.206,56

9.0,00
4M 665.36

'NATAL, fesla dos
_ Boas Festas! Obrigado. igualmente à você. E

tudo que se (luva· durante o dia dai festa8 nBtali
nas, porém Dão é IÓ isso que desejamos intima
mente, sempre alimentamol a 8Spf'r8Dç8 de dia.
melhores, diss de pu. harmonia e felicidade. Todol
os anol repetem �a as mesmal frases, desf'jam-se as

mesma8 coilas, porém Ião efêmera. ilusões que
aos poucos vão morrendo até Uuar sómente s espe
rança ..

Ha quase dois mil anos passado nascia numa

humilde maugedoura um menino qUt! foi a esperan
9& de todolos povos sem' d"escriminaçõell, pois is
so de demonstrou quando recebeu a visita de treis
reis de diferentes cores 8 linguas, foi adorado por
humildei pastores e os mail humildt!s habitantes do

lugar, entretanto foi perseguido porque éra a espe
rança dos humildes. Oll humildes éram escraVOJ
lem direitol algun8 de melhores dia., mal n8 gran
de fé que aquele mtlDino deixou depoill de sofrer
até & mort:e pregado numa cruz oontinúa viva a

.'sp8rança de d.ias melhore8.
. Neste ano em que f.stejamolll () centenáro de
n8scimento do pa'i da aviação parelse tudo mais
alpgr", mais feaUvo. as esperanças de dia8 maill
felizes caia mail! fundo em oada um de no•. -

Boas féstas! Boa8 festall, eis o que oa homens
d. boa vontade dellejllm se mutuameDte. Boas fes
ta8 e felicidade, que nAo lH'jam lIimples ilusões que

...
Ie denanessem ao mais leve sopro. Paz duradou
ra é o que 8e deseja em primeiro lugar, pprém es

sa paz tão almeijad8 jsmail poderemos alcançar
enquanto a ambiçäo, o Ódio e ai inveja aodarem sol
tas sobre a terra, enquanto OI murOll da. vergonha
estivel'em erguidos, enquGnto aI linhal de divil!8s
estiverem guarnecides'por forças armadas até. os
dentei. eDqu�nto 81 armas de guerra não ·forem
totalmemte

. desmanteillda8, enquaDto o ultilno C8-

nhlo não lor fundido para fabricar initrumento para
a lavoura máquinas para a indústria iustrumentos
para hospitais laboratorio ti outra. beneficiêDeisl
para toda a humanldade, afinal, plus todas as mâqui.
Das i�strumento .

It aparelhol Decessários para o

progreiso e bem elltar de toda a humanidade. En-

cristãos
Mllltão Augusto -

quanto os homems 8 mulheres de toda. a8 raçal,
core. e credos nAo. 18 darem as mAoll em confra
ternisação universal.

.

Efêmeras ilusõea, quimeras iguais bolbas de .a
bio soltas no ar, ao mais leve sopro da brila ro

dopiam e no mellmo instante esplod�m ficando IIÓ
mente a eflpersnça.

É mais um ano que .está quase no fim 8 as
ilusões velhas vAo morrendo para dar lugar às no
val qU8 vAo desabrochando como perfumada. rOia.

� mail um ano que está qusse no fim. � um
8no noVo qUt" 'se aproxima ,como as ondas do mar

que vAo e que vem, com o badalu dos SiD08 que
tangem anunciando mli.is uma noite de Natal.

•

Nota: O artigo deixou de sei publicado na ediçAo de
natal, por absoluta falta de espaço, o que fazemol,
agora, com muito prazer, na ·vespera doe Reis Ma-
gOI

.

ru.�����-'t ADVOGADO nOB fOrol de

t
1

SAo Paulo - Guanabara - Estado do Rio' d 8_
Janeiro - Br3s1lia.

Processamentos perante quaisquer M!.
nistéri08, Autarquias e "Repàrtições Públicas
em g,era).
Escritório C.D traI.
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fone: 52-1894)
Z C - 39
Rio de Jant'iro

&tado d. GUAtUBARA

EDITA·L
o Doutor Nelaon de Souza Infeld, Juiz de Direito da

Comaroa de Jaragu' do Sul, Bitado de Santa Catama, na
Forma da LeI, etc,

FAZ SABER aOIl que o preaent. editai com o prazo d.
trblta dia., virem ou dele conhecimento tiverem e Intereaaar
poalla, que MAX GERT WILHELM 'e ./ mulher AMALIA CAS-
8ILDIS STUEBER WILHELM, atravel aeu bastante procurador,
advogado dt. Murlllo Barreto de A.evedo, dlrlgirllm a eate ,Juizo a petiç'o do seguínte teor: "Exmo. Snr. Dr, Juiz d.
Direito da Comarca de "ar.guá do Sul. Vem, Max Gert Wl
lhelm, br••Ueiro, caaado, motoriata Profissional, e Amal I a
CaalUdl. Stueber Wielhelm, braaU.ira, prendaI domésticall,
ambos r.aldentea e domlcllladoa na cidade e CODlarca de Sio
Bento do Sul .por aeu baatante proeurador, advogado abaixo
allslnado, a prelença de VOllaa Excelencla, com todo respeito
e acatamento, expor para lfnalmente requerir o que Ie aegue:

.
- 1°.) - Oa peticlonárloa alo proprletárlol de um Imóvel,
com à 'rea. de 830,80 mts!., edificado aom um prédio de Al·
venarla, coberta de telhaa de baJ;'ro, alto a Rua Mar. F110riano
Peixoto nO. 15%. devidamente reglatrado sob nO. IS.IIUI, 'a fIa,.

219 do Livro S-F, no Cartório de Reglatro de Imóvela delta
Comarca. Este Imóvel eatava gravado com a clauaula de
USUFRUTO VITALIem, em favor da aogra e mIe doa peti
alonárloa, a viúva AmáUa Stueber, falecida em data de 16 de
abrU do corrente ano. 2.°) - A uaulrutuária mantinha con
trato verbal de JocaQlo j' que o 10rmaUzado havia ae expirado em 08 de julho de 1970 com Bertholdo MaXi Doerlng,
brallleiro, calado, do comércio, aobre o Imóvel acima men
cionado, em carater mlxto e com dIreito. lub-Iocaçlo. 3,0)_Mesmo depola da morte da ueufrutuAri. contratante, oa peticionárioa mantiveram a loaaç!o naa meamaa condlçõea até
enlAo vlgentea. 4.°) - O Locatário tem lIub·locadaa .aa alÍ
las fronteiraa do prédio, lendo uma a Max Flacher, Instalado
com uma Barbearia, e outraa a Jorge Meiei' com Loja de
Aparelhoa Eletro·Doméstlcoa - Jorge Mele.r FlUal, � arren
dando ainda a Jorge Meier Ftlho um Galplo de ·madeira,
erguido ao lado do prédio de alvenaria, deatlnado a Chur
raacarla e Bar. 1i,0) - Acontece porém; que no último aába·
do die 16 o 8ub-locatário Jorge Meier, Desocupou aa aalaa a
ele aub-locadaa, poil .que mudou a aua loja para um prédio
reacem conatruldo de lua propriedade e aituado à Rua Mar.
Floriano Peixoto. MM. Juiz, como nlo mata Interesaa aOIl
peticionárioa manterem a loceçlo, irlo promover oportuna
,mente a retomada do Imóvel, e por laao, querem pela preaente requerer a NOTII:"ICAÇÃO JUDICIAL de Bertholdo Max
Doering, para que nlo maia venha de 8ub-Iocar aa ealaa
até entlo ocupadaa por Jorge Meier, aaslm como por Editall
de praxe a terceiroa Intereaaadoa, para que nlo venham de
alegar Ignorânota ou que posaam ael' burladoa em sua boa
lé, contratando com Bertholdo .IIIax Doerlng nova locação.
Desta lorma, requer-se de Voaaa .Excelencla, que ae digne
mandar notiflcar Bertholdo Max Doerlng e por EdItala publt
cadoa na Imprenaa local� terce1roa Interelaados, para os elei
tos de direito. Para os eleltoa fiaaala, dA-a. a preaente
o valor de Cr$ 500,00 (qulnhentoa cruzeiros), juntan
do-ae a prova do pagamento da Taxa JudI.ciárla. Nestes Ter
moa P. E. Delerlmento. Jar.guá do Sul, 17 d. dezembro de
1973. (a) Murlio Barreto de Azevedo. Advogado procurador.".

DBSPACHO: Rh A. e R· Notlfique-le na lorma re
querida, Jaraguá do Sul, 18/1"/73. (a) Nelson de Souza Inleld.
Juiz deDireito."· .

E para que chegue ao conhecimento púbUco, de quem
Interellaar poasa, loi expedido o preaente edital que aerá
allxado no lugar de coatume e publicado na lorma da leI.
Dado e pasaade nesta cidade de Jaraguá do Sul, aoa "VInte
dlal do' mêa de dezembro do ano de mU novecentoa e seten
ta • três.. Eu, (a)

.

Amadeu Mahlud Escrlvlo, o aubscrevl.
(a) Nelaon de Souza InIeld, Juiz de Direito

Dr. Francisco Antonio Picdane
·.lH::ltD":CO .... C.R.... 1"7

(C.P.F.) N.o 0043"379

Cirurgia e Clhllca de Adultos 8 CriaD981
Partal - Doençal de Senhorn

HOSPITAL JESÚS DE NAZARt - OORUPÁ
Residê'ncia: Dr. Nereu Ramoa, '19

('o_up� - .ANTA �ArA_I:)MA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Wendolim Siewerdt, requer licença para construir
uma casa restdenctel Hilbert Rowe, requer licença
pare construir uma casa residencial. Anselmo Pereira,
requer lícénça para eonsrrutr' um aumento nll casa do
Sr. José Pavanello. José S. Nerdes, requer licença
para construir. um aumento em frente dé SUIl eese

residencial Ingo Lux, requer vistoria e hebite-se.
Heilor R. Pereira, requer -lícença pare construir um

abrigo ao lado de sua casa residencial. Franciaco
WillIe. requer licença pare construir uma casa resi
denctal, Gerherd Wendorff, requer vistoria e hebíre-se.
Matcilio Gíovenello, requer licença para construir
ume casa. resídenclal. Norberto de Oliveira Cunha,
requer vistoria e hebíte-se. Aloisio L. 'Garcta, requer
vistoria e habile se. Pedro ôchmtdr, reqtrfr vistoria c

hebtre-se. Manoel Flor da Silva, requer vistoria e

habtre-se. Ermelindo Rosa, reqiuer licença para cons
truir um renehe de medetra .. Albano Rosa, requer
vtsrorla e hebíte-se, Antonio Holler. requer llcençe
para coesrrulr uma casa resldencíel. Antonio Gomes
Corres, requer vistoria e habile se, Ricardo Bruhmuller,
ri.'quer vistoria e habile�se. Ciroldo Picolli, requer
vistoria e habile se Walter Scheuer, requer vistoria e
habite-se. Daniel Buttchevitz, requer vistoria e habite
se. Gabriel Kitzberger, requer vistoria e habile�se.
Dorival Grutzmacher, requer licença para construir
uma casa residencial. Pedro dtl Silva, requer
VIstoria e habile se. Latiro Manoel Silveir., requer

MarQlImo Mathedi, requer uma certidão nl'gati- vistoria e höbite-se. Lindo Marearini, requer vistoria
Ta. Ciroldo Piecoli. requer uma certidão de conitru� e hatlile-ae. And MartilJs Baehr, requer vistoria e

tão. Artur Meyer, requer uma certidão de conslru" habile-se. Dominios Lopes, requer vistoria e habile·
l o. Daroi �?.ÇhwJrko.w�_ki.� r�,Q..._Uer oe ce_rt.id�o.....Ie se. Ptlulo Peters, requer vistoria e habile-se. Lauro
-qllereu\C1 acha-se oad8ltrado nessa Prefeitura. -Jo- ÄÖT�ctJWl:JJ JZ,

.

r.�qOf.r-�vt.förra--"�rran -'
.

é 'l'ilwhust. requer por certid.ão si o mesmo era Geraldo Schiochell, requer visloria e habile-se Nel

pO!luidor de um im6\'el rural sito na localidade de san Falgllter, requer licença para demolir uma caaa

kib.. Alice . .:Aguinaldo Luiz MelchioreUi. requer por .residencial.
certidão se '0-- requerente 8cha-se cada�tr8do nessa ri' C E R T ! F I QUE
l'refeihus. Paula Schultz, requer por certidão o pa'"
gilmento de impostol como oostureira autônoma 'DOI'I
IillOS de 1970 e 1971. Egon Sass8, requer por certi·
dia a metrl\gem de suas coDlltruções. APAR-Adm.
ß Parti0' pações Ltda, requer por certidão sÍ é. ou
não dM'sdor a Fazenda Municipal.. Assoc. Prof. das
!UUI!. da Conitr. e do Mobiliário de JaraguA do Sul,
NIQuer por certidão a 'razão lociaUicma individual
cu sociedade e endereço das empresas da categoria
lionômica da oonstrução e do mobiliArio registradas
DaliSS preleilura. Assoc. Próf. du Inds. da Ooóstr.
e do Mobiliário de Jaraguá do Sul, requer por oer·

tidiio se aEl firmas Mnes S/A. EscaJ.ametros Edwi 8

Rubini Industrial estão em atividade ba mais de doill
Qno8 Assoe. Prof da. Inds. da Ooristr. 8 do 'Mobiliá
,ia de Jflraguá do Sul, requer por certidão 89 os

BRohores Edmundo Klo8owski. José Oarlos Neves 8

Waldir O. Rubini exercem ha mais de dois 8nos

�tividadeq relacionada com a categoria econômica
da indústrias.

"-

Requerimentos Despachados pelo Senhor
fuefei�o Munioipal de Jaraguä do Sul

....- A Vi.sta da Informação Como Requer -

Volnet Joaquim Glrardi, Requer licença para
ton truír UIDa casa residencial. Geraldino Giovanela,
re uer licença psra construir um muro. Ricardo
P3ku!!zu!lk�j requer licença psra construir uma casa

residencial. Francisco Luz, requer o número de sua

ßaaa. Henrique Paeísno Farias, requer licença para
co struir Bua casa residencial. Raimundo Kreis, re

quer licença para construir um raneho de madeira,
Guatavo Guilherme Rubin, requer licença para cons

truir SUB, C#S8 residencial de madeira. Anselmo Fsuro,
requer Iv.:flllça para construir um raneho de madeira.
llelDa Kupss, requer licença para eonstrutr um au-

snte nos Iundos de sua resídeneía Ewaldo Wan
derBen, requer licença paraconstruír uma casa resí
danclf!.l. Victor Maa8. requer licença pars construir
sm puchaue de .medetra. Luiz Mezani, requer licença
para c( nstruír uma essa resídeneíal. Adalberto Klu
ge rtlAU6f vistoria e hablte-se Loreneo da Silva,
reqMr Yistoria e tiabíte-se. Amandos Schmidt, requer
lictlnça para reformar parte de sua casa resídencial.
Renato JOil<é Bortolíní, requer licença para construir
uma oaS8 residencial. Maurino Stein, requer vistoria
e habite.e8. Pedro Jonss Vieira, requer Iíeenea para
reformar um rsneho de madeirá. Lodemac Zinnke.
re usr licença para construir uma casa residencial;
Mf.

•

�"""�l1nski, requer vistoria e habite-se. Ely Ce
I ," ��r licença para construir uma case resí
tl.,

.

1. Ind. Ooin W. Weege, requer allnhamento na

Ruis Bertha Weege e da Rua Pastor Schneider na

localidade a Barra do Rio Cêrro. Oarlínho Bogo,
requer licença para construir uma cala residencial.
Redelar Com. e Rapres. Ltda., requer licença para
a eonstrueâo de uma fachada de alumínío montada
.rílsuporto de fe,rro. MarilZ6 Yeda Dornbusch, requer
vistoria e h1ibite-se. Albano P�drotti, requer vistoria
ti habite se. Norberto Olinira da Cunha, requer li·
c8nça para construir uma casa residencial.

CERTIFIQUE SE

CONCEDA SE

MeoaoiuQão Agricola Piazera Uda. Estabf'>l!'
eido com o ramO de prestação em Imoveis rurais de
�pniQo8 meoaDizados de natureza agricola, requer
qval'ã de Licença II Localização. Marcillno Mathedi,
r.quer HC8DQ'l para 8stabôleoer-se como Oomercial
AUtônomo. Martins Kienen, requer licença para es

labHlecsr ae com o ramo de extraQão e genda de
ßr"ia e tnDsport. de cargas. Darci Schwir kO'IIVski,
tEiqUIBI' lic�nQa para estabdf'oer-se com o ramo d.
COrfs('çõall de roupas e agasalhos em ger!!!. Arno
11{ ado Schumacher, requer licença para estabele·
�er &6 com o ramo de bar, petisoaria, bebida!!, oi
lS!\rroil e pioador de carnEl rer.de. Escrit6rio Técnico
Cl' di�!lr Sul SIC J_tda., Estabelecido de Vendlll 819-

�s.<loramanto de Lojistas, Cobrança. Adelaide Fodi
l{litlllke, r.equer Alvará de Liçença para estabelecer
iJ(J eom o filmo de Hotel Mauro Oscar Schinitz, Es
'abelecido com o Baur Jarall'ui, requer Ahará de

Lill;jOQß.
AVERBA A B A I X ASE

.
.
Ad(:!m;,� Paiu Lopes, tendo encerrado suas :lU

vldadßB de eletricillt� autônomo requer baixa. Afotl
ao Krimki. tendo paralizado 8U8S ati\'id8deB, requer
cfiucßlewfinto de seo Alvará de LicenQ8.

W J8n8@en & Oia. tendo encerrado IU8S atividades
tlo rlimo d artefatos de madeira, requer a r.espec
tlwll b�lix�. Bazar Jaraguá de ORcar Schmitz, requer
bai>;l do S�IU AI'ar! de Licença.

'

José Deretti, requer licença para eonstrueão de
um mausoléu. Luiz Sebastião Kraisch, requer licsn-
98 para colocação de trez túmulos.

Ao Diretor do DF. fornecer declaração baseado
nos documentos apresentados O Sindicato das Indústrial da Alimentação

. .', . _.
. de Jaraguá do Sul avisa à8 indústrias pertencentes'StI\'eno Aben, �equer por certidão FI o reque- à categoria; econômica representada pelo' mesmo,rente exerce .S1l88 atl\'18ades na lavoura.

ri -ou sejam: fecularias, indústrias de beneficiamento
Jaraguá do Sul, 17 de dezembro de 197<) de arroz; torrefações e moagens de café, padaria.

e confeitarias, fábricas de balas, fábrical de bebidas
em geral, fábricas de doces e conserva allmentíeías
matadouros e açougues e indú.stris8 de derivado» dá
carne, indústrias de laticínios e produtos derivados
-- que nos têrmos dos artigos 586 a 587, da eonse

lidação das 'Leis do trabalho deverão recolher
durante o mês de Janeiro ao Banco do Brasil local
a "CONTRIBUIÇÃO SINDICAL" devida a est�
entidade de classe.

.

No setor eompetenrs do Banco do Brasil S.A
ou na Secretaria do Sindicato, à Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca, 348 - 2.° andar, encontram S8
à disposição das empresas inleressadas toda. as

ínstruções elou esclarecimentos à respeito, . bem
como, a. Guiai de recolhimento da OOBtribuiçlo
Sindical.

Jaraguá do Sul 02 de Janeiro de 1973
Rodolfo Praneíeeo Hutenueesler, Presidente

D�FERIDO

Requerimentos Despachados pelo Senhor
Prefeito Muni_oipal de Jaraguá do Sul

,.- A Vista da Informação Como Requer -

SE
Leonidll Schmidt Finkbeiner, r�quer uma certi

dão negativa. Nascimento M�ndooça, requer por cer

tidão si o requerente acha-se cadastrado nesla
Prefeitura. Ardelino Dellagnolo, reque� uma certidão
negativa. Orondina Mllrtins Henrique, requer por cer

tidão, si IS requerente exerceu atividades ou acha-se
c.das'trada nessa Prefeitura. Mauro e Leuir F. ,Koch,
requer ,�or certidão si os requerentes são ou não
devedores II Fazenda Municipal., Célio Uopelato,
requer por certidão si o requerent� acha se inscrito
nelsa Prefeilura. Antônio Jose Ferreira, requer por
cerlidão si "o ,mesmo é ou não devedor B' Fazenda
Municipal. Roberro Welirmeisler, requer por cerlidão
o periodo em que se acha �stabelecido com Mllfce
naria. Alfonso Becker, requer por certidão o periodo
em que esleve estabelec:ido com alflliataria. José
5alai, requer umq cerlidão de baixa de SUé!S IiItivida-'
des de barbeiro (!utônomo. Nicolau Arnildo Kuhn.
requer por certidão se o requerente acha· se c"das
trado nesta Prefeilura, Borba & Vdvassori Ltda.,
requer por cerlidão si O requerente acha·se cadastra-
do nesta Prefeitura.

�

AVERBA SE B A IX AA
Mauricio Pedrelli, requer baixi! de suas ativida·

des. Dacoberl Vieb,antz. requer baixa dos impostos.
Adalberto Müller, requer baixa. (Ie sqas atividddes
como vendedor de .Loterias. José Salai, requer baixa
de suas Gtividades como barbeiro aurOnomo. Alberto
Lessmamm, r'equer baixa de suas atividlldea de repre
sentante comercial. EdUh Santos Dornbusch, tendo
encerrado suas atividades eomerciais requer baixtl de
seus impostos.

\

CON.cEDA SE
Justino Pereira Lim." requer licença para estabe·

lecer se JUDIO a Empresa Auto Viação Catarinense
com o ramo de eätregas de �ncomeDdas e recolhi
mento a domicilio. Confecções Levier Ltda, requer
licença para estabelecer se com o r�mo de Confec
ção de roupas em Ilerll!. Iraci· Schieasl, requer licença
para estabelecer se com Oficintl de consertos • refor
ma de Eletrodomésticos. Borba & Vavllssori,

.

requer
liceqça parti estabelecer-Se com o tamo de Carpinta
rill, Comercial Henrique Lida. requer licença pena es

tabelecer-se c/comercio de gêneros alimentícios, vea

tu6rio, armllrinhos e ferragens,
DEFERIDO

Olávio Rosa, requer licença para construção de
um mausoléu. Marmoraria Haas, requer licen,ça para
construir um mc1usolell hll sepulturll de Valdir SaldlJcg"

')

Sindicato das Industrias
da � AUmentação ' de
-Jaraguá do Sul

Contribuição Sindical
A VISO

Bruno Mahnke,
e Família

Desejam a seus parentes,

amigos e conhecidos

UM PROSPERO ANO NOVO.

atiSAI�Sj_lrulústria do - Vestuário
Oferece as arguinles oportunidades
de emprego, para colocação imediata:

SUPERVISOR DE VENDAS
AUXILIAR DE ESCRITORIO (P/ALMO
XARIFADO).

OS interessados d'everão, procurar o

DeparJainenlO ue Pessoal da Empresa.

F,ACI�
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânica'. e eletrônicas.

, . \

máquinas de contabilidade e duplica-
dores a alcool (manual, elétrico' e
automático).

.

Planos espeCiais de financiamentos
Revendedor para a região

Sociedade Gráfica Avenida Ltda.
Gonsulte-nos, pessoalmente. ou pelos

telefones: 2069 ou 2243

Povo desenvolvido á Povo Limpo
Ajude a limpesa da cidade

utilizando os coletores de 'lixo 1\

CONCEDA SE
.

A RESERVA DE VAGA
Ademar Ehlert, requer licençtl para estabelecer·

se com o ramo de láxi autônomo e reserva de vaga.

Ao Diretor Do D F. - Fornecer declaração base
ada noa documenlos apreseQlados.

Ewalao D.iemon - Eugênio Jungton, requerem
por certidão si os requerentes elillão exercendo ativi
dlldes rurais neste Municfpio.

Jtlraguá do Sul, 31 de dezembro de 1913

, (Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fe'rreira da Silva:
Depola de eneontrer-e e in
ternado num ho pi l! de
Curitiba, Hime de íemen
lável cldentf' amomobt
lístico, quando "'€ dirigia
à r z �o Igua

"

pera
Junl,u· se fi famil" ,fa'�eceu
às 6 horel. do dl� 3 de
dezem ro de 1973, o es

er'lOf e historiador José
Frrreira da OUV8, diretor
do Bíblíotéce "Frllz Mül
ler", de Blumen u. Není
r 1 de Trluces, o ilustre
morro teve ligada a sua
vida a B!umenau, que ser
vi como prdeilo, reree
)do I presidente da Câmll'
re, desteeendo-ee na pes
q isa hi iörtce, C m inú
meras öbres publtce as e

parlicipaçäo oa Im 'rensll
ca'tiri(l�n1!e, Aloda hi'J pou
co, em 17 de tJgosto de
1973 ofereci ao f40SS0
dIretor um exernpl. I' da
Hi&lório d Blumem!3, de

sua autoria, com a se- .em Rodeio, 1920; "Cor História do Município deguin'e dedtcerõnte: 'IAo reio de' Blumeneu", de Penha, 1959; As terras do.migo ôchmöckel, ilustre pllrcer!. com G e y s a 'hajaí e Vasconcelos Drudiretor do "Correio dó Boscolt e Abelardo f'on :

mont, 1963; Cronografia'Povo", denodedo.defeneor seca e "Alvorade" - se- do Dr. Blumênau, 1964;dos íntereesee- de Jaraguá maruirio, em Blumeneu, Terra Catari,nense - Anuá ..da Sul. lembrénçe, amiga em-,l936,1- . .
' rios, 1967 e 1968;,hajaf. ado J Fecreil'Ã da .�i1v�," �ão .sUlI. obres: O Pa· Fundllçiio e o Fundador.Lamentamoa p"rofundà . dre lecobs,' 1928; A colo- 1961; A ßendetre do Brlls,il;menie o deaeperectmeato ntzeção do Vele do hlljei, 1967; Blumeneu,' Pequenode renomado ·his'oriador. , 1.931; Fritz MüHe!, 1931;0 Gute Turísnco, ·1968 - õ,que deseperece do cenário 'Doutor Blumeneu. .1933; O edições; Oievteno RamosliIerLirio cetertnense, quan- : Cetoltctsmo em Bluinenau, -. Biogratia de um poeta,-Ao atnde tinha por publí- t 933; Calendário, Blume 1971; êntre fJ EDxada � ocar duee tmponenres obres, neuense, 1934{1936; Blu- Microscópio - Episódios,O seu sepuliemento deu-' meneu - Norlcta E.ÚUis.. da vida de Fritz Mülter,ee no dia ·31 de dezembro lico.Desc;itiva, 1939; R.e- 1971; Descendo o São'de 1973, em Blumeneu, latórios do Prefeito Munr: Prencísco - Recordllçõestendo" -a municipalidade cípel .de �Blumenllu" anos de viagem inédito; A Imdecretado luto oficial por, de 1938 1939 e 1940; Ani· prensa em Blumeneu - notrês dillS. f.. Garibaldi ltbreto -da pr-éIQ' e erá editor de:José Ferreira 'da

.

Silva ópera musícede peJo Ináes� . "Blumenau em Cadernos
"'fundou e dirigiu diversos tro Heins Geyer, .1940;

.

- Revista-His'órjca";órgiios de imprensa, eDlre· Colônills para' o Brasil, Aos seus familillres aseles "A Cidade"" de"pllr' 1948; Hia.'6,ria de Blume- expressq,es de p�sar peloceria com J, O'avill[!() nllU, In "Livro d'o Cenle seu infáuato desapareci·'Ramos, 1926; "OEscudo", ná.riordê 6lumenllu", 19ö'O;' menlo,

10; 'Dezember 1973

!.Lo Cle r r�, SC,

Ja, d r Liebe Gou hat euch den Mei.ter Win-
:r;eOl; WEH zukommlBn--lsasen.

'

,O criador tórDado eoi criátur.,'" -

em caroe palpitaote,. cor tle roaa,
,

Selb"gfH' ie-t "?ZlJugen' der HIl"ptchlll�[ge. den o. leTaT. a -correr a aventurosaWir "II zu.' vl�rq{lok"D .hablto dua Dosere BAND.A. elti'H. lem limite. da proeura: ••....0 ORA • lu, -_-- ....--� �--.........- ��� '-"�-+-_'-.--'-.4 ...... .fi" f
_

• 7" I
\

,.
�

Ja, lDU ging 81 108. Alle waren sie "SCHBU", Era um sonho teçido sm fio, -de lenda -

Aller Anfang .1& el:.'8n nicht leicht, Das Schlimm.'e o lonho que ,o. gulan àquel. senda
w r, keiuer haUe irgelld eine .bluls Idee .on. den dlt um .Dens geral:lo em ventre de mulher."
.ehwIIT:t90 "S ricb. uod TÜínpfeD" und ebenfals

.Musikke.nDlui8. Standen Alle "zamm.' ,wie der Poré,m, h,aTla 8 humaolda,de!- �rê.8f'Ock'lil" \lOt" dan ti rraberg" und lehwitzt8n so i.r ' à e.,cra�l�io·do mal!! era.mlliter. ;DDier der Zuoge,
.

•

que a dlvlDdade humana -fOsse amada!
Ab,r def gute Hirte Weh, 'erstand e8 mit ,iel (Do livro em pre�aro O MESSIAS)'11, und· hd seine "SqJläflein" , .

"immer .orwärtl, langsam"aber

Dio "Band II" ,/Vorde Bohoo aUewärtZ': bekannt
und gelobt, waren c on 9iermal (4) nach die GUB
na böra, un à d er Luiz de Soola/ erilpfing sie dort
II d fuu sich, wi so ein �hneek9nig." Die C8-
rioc!!iI II gtan: "AgOf äl ge1lY a' Banda de Santa Cata'
!'ifls", Oflkannt wie 8'0 ��Il "Buoter W8UW8U":

Aber wis e im I Leben lO ist, nicht 'jaden Tag_$r.h iut die 80nne.

Ja plötzlich kam. es acdrea. Der "Maestro"
�rk'·Ii(Jkta lU d WllrGO ein "Wrack", und die "Banda" ,

kränke.te auch, und stand ,or den. Abgrund.
.

.A.ber Gou sei nk, nRch Rl'gen kommt immer
wie er �onnen.chllin, Den Kat, darf mau jl nie
!linken hll' ...n, denn was "rutet" roste'" ohne zwei:;
flloJ, Man h8� aiuilIn K pf zum denken •. Der GUtdf1D
kGnd. .nach Wlrll Dill, von Gou url.ssen.

Wie •• ja fnhon immer sein 1011. Jem"nd
Illndeckle, du PfaUEtI.' -li. Spring nicht Dor ein gllterSe leusorg.r ei, fi n ern auc,b erstklassiger Muei.ker,
und übernahm die S�e1l8 ,on Herrn Weh,

Und 1111 er "Banda Aurorlt" ist wieder Obe-,
naof, dUI b 2 fi h geetern ,.bend vollkommen iD
Konzertabend bo I ren, .

Die Einigkeit nd der allt Wille überwindeD'1'1.11 iii,

Mit einen" Blikira.B" terbleibt euer aetreue'"
,

' RQdi Em_D,leodöfer.

erzogen.
sichll'r.

/

B. do Prado

CPF, 1 0�901689
Ao lado da Dlscolândia

Scof. 'Cafarioa

�··v D.í u'ç-lI·o
( "é morará � lobo com õ cordeiro, .... )

Iscld8 - XII, 6.
.

DO. amót e' do ódio ao 'fo;ínidavel choque, . \

vai, o homem, numà .intérmina carreira,
,

da perfeição galgando a alta ladeira,
sem que o pranto a esperanÇa lhe sufoque.

DÁS cinzas desta guerra, que é fog':1eira,acesa em hólocausto ao Deus Moloque, <

outra éra ha de se surgir, a cujo to,que
. exultará de Amor a terra inteira.

Hão de ser lavradores - 08 soldados,
.... çharrua e alfàpge - os tanques malsinadol,'sinos de igreja - as balas de canhãQ,

E num mllndo sem crime .e1sém castigo,
lançando à mesma gleba o me.mo trigo,
será o inimigo de hoje I)OSSO irmio,,

•.

J

Os, Reis :MCiqo��N
. Eno Teoç::loro Wànke

-,

Oí teie mago8 Tenciam a' negrura
da indecislo buscando a luminosa, "

8strela ideal do' amor que nll.o •• entrola
em n058o�mundo aflito, onde fUlg,ra". '

;Pov. dlsinvol,ido é fpvo li�po
Ajude a li�pesa,da cidade "

utilizando coletores l.de lixo

,

..Desportista Jaraglfaen-se-"
compareça "aos,'estádios

Nascimentos,
Dia 19

"

Claudia, filha de Olinda João .(EIYira) Fedar.

..
'

..

Dia '20 \
Vanderlei, �il)l'{) de Alido (AneUa Dallmsnn) Gei8ltElmira, filha de 'Haroldo (Lúci!i Mathlas) JUD. e

. '

Dia 21
"

Nilza, filha de '.Alfredo (Edla) Krestschmer
Mauro Maroial" filhp de Mauro (Marta) Adriano
• Dia23. '

Adriana liiha de Sllberto (Teresínha Pelence)
.ner

Dia 24
Moa�ir, filhq de Arno (Norma) Schwirkawiski

. Dia 25
Odalr, filho dt(Leopoldo (lisa. Oesterelchl �cbult%

Dis' 27
Emi, filhO de 'radoÍlki (Yoshíeo) Tanaka
Adriana, filha de: Nilto (Maria Pereira) DreehselJean Catlos, filho de Luís Carlos (l!:dtlltrude@) Otn-ther <,

Romueldo, filho d� Bemualdo (Teresa .Nilz) Diemen
, ,

Dia 28 ,

:
.

.

<

Simo!}e Magoli. fi!ha de 'Joio (Oeellta ' Domingos)Kachella '. �

t

"

..

Os Cumprimentol delta folh�

" ,
,

}... ,

Falecimenlos
�

,

NoticiamDs com pesar o falecimento da� �)�� 'es I'pessoas: ;- ',., J".' \,
� Dia 19 .

.,

Norilda Schuh, ne.ta eidade; c'om 6" meself'
Arhtur Meyer, Il�sta oiIJade eom 42 &1i08.

- �

ON • �

Dia- 2i • :

Franceljna Séreselo, nesta cidade. '"com 7ã &nOI
Frida "KlIsêr, Ponath, nesta cidade; com 93 aDoe

Dia 22 "

Joaqúim Pincegher, nnta cidade,-com 19 anos
Uia 23,

..
'

_

O.nilé Aparecida Pat8ch, nesta' cid.de, com 1 hora,
�

Dia %5 "

,

Ida �.ck Walski, nesta cidade, com 83ta.Dol,,

'�rrei� dI). POJO; ;!08,' enlutados*�as puas cob olêno188,

FACI'.T
Máquina8, de eserever, som�dora61,j

calculàderae 'mecânica. e eletr,õnicas,
máquinas de contabilidade e duplioa-
'dores a aJcool (manual, elétrico e

automãtic6).
.

Planos especiais. de' fmanciamentos
.Reyendedor . pl;tra � região .

So'ciedada . Gráfica 'Aveni'dl ltda.--

I" .'
•

.

''(''1'

CODsalte-DOS, pessoalmente o� pelos
telefoDes:' 2069 oa 22(3.'

, �·I I C••p.lkl d. E'IUPI 'I:,Civlca
o hqslecUl1ento d.

Bandeira e o canto
do Hino Nacional siig
obriga'ó1'iosi um," yez
pQr sema••, em todos
os estab�l�ci",enlos
de qualqur grãu de
eDsino, páblic08 ou

particul.ru,- ,

Biéiclell» BéilPlrecidB
Desapareeeu UßJa bici

cleta na8 imediações da
Igreja ,Cat(jli�a até o ee

m�tério 'muDiéip�l.
táracterfética.: Quadro

a.o '495201 r" >Aro �6, Cor
j V�rmelh8, Barra 2. Mo�
narck ano r973.

,

Informar D8ata redaçlo
ou, pelo fon8 2230 - 2025.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


