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Fundado em 1878
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fim
.

de Semana Centro de Educação física e Desportos
Desde ontem realiza-se na cidade de Lagel a 148• Con·

ferêncla do Distrito "65; de Rotary International. De nossa ci
dade seguiram o Presidente eleito Waldemal' Behllng e sua es

posa e o SecretêrJo para o ano rotário leH/1975 Rolli Bruch e

Senhora. O conclave tem a duraçlio de 14 a 16 de março de
1974. Ma tarde de hoje deverão seguir mais alguns rotarianoB
jaraguaenses para a ceremônia de !ilD.ceramento com palavras
de Jorge M. Trilha e JOlé Santi.

Até o htomento em que re

dlglamos esta coluna, as copio
lai chuvas estavam deixando
de alerta toda a população do
norte-nordeate catarlnense. A
cidade de Blumenau já expe
rimentou nOvamente o pro
blema dai cheías, embora sem

-

vitimas. Em Guaramlrlm, o

tränslto pela principal rodo
via foi precário, com os estu
dantel de Jal'aguá do Sul em
compasso de espera, de volta
dai faculdades. Os rlOI jara
guaensea estão- ameaçadoree,
tentando aalr do leito.

Jolnvllle completou 123 anoe de Idade e governo e popu
lação entregaram-se a merecidos feltejos, assinalando a hlstó-,
rica data. 25 légual o 'Imperador D. Pedro II doou à lua Irmã
Francisca Carolina, por ocasião do casamento da Princesa co'm.
o Prfnclpe de Joinvllle, terceiro filho do Rei Luiz Felipe, da

França. A 9 de março de 1851, com a chegada da barca "Co-
10m" foi fundada ia Colônia Dona Francisca. pelol prlmelrol
Imigrantes europeus.

Os feriado. podem mudar é
o que Informa o dep. Wllmar
Dallanhol. Días de guarda
munícípaís, pelo menos, O De
putado Dallanhol, valendo-se
de uma proposição do Vere
ador jaraguaenle no I'!! Con
greSlo de Vereadorel de San
ta Catarina, acaba de apresen-

tal' projeto, mudando a siste
mática da criação dos feriado.
religiosos e civil e, se apro
vado, os municípios' poderão
decidir sobre dias civis, entre

'

eles ai datal magnal das fun
dações dos municlplol. Legal,
José A. Klitzke.

O uso da uréia na alimentação' de bovinos é uma práti
ca que vem, dia a dia. tendo mall aceitação por parte dOI

eríadores, quer de gado de corte ou produtores de leite. 11: uma
prática que- devia' ser incentivada e aceita pelol criadores, prin
cipalmente quando se busea um maior lucro, através de me
nor custo da produção de carne ou de leite. É o que está lem

brando aO homem do campo o INCRA, Interelsado do delen-
volvlmento da pecuária. I

-

Segundo nossol confrades
da Folha D'Oeste, de Chape
cô, agora em off· set, 2t\.O�.74,
pela primeira vez na história
de todo o Oeste Catarlnenle,
um pai reveltldo com OI pa
ramentos lItúrglcol, abençoou
e confirmou o Sacramento do

matrimônio de lua filha. Tra
ta-se do Diácono Rovillo SCUI
Ilatto, da locledade chapeco
ense no exerciclo da funda
çãO desde 1971, contribuindo
com o povo e com as necel

sldades da época atual.

Ivan de Castro Alvel, em .eu livro "Pelo Mundo Afora",
abordando um capitulO sobre a Alemanha, dille: ")(al falando
do povo, é 'vitima como sempre do progresso que pressiona tudo e

� todol e promove o egolsmo. No geral, o homem sabendo o que
é bom, qualquer coisa que não é multo, bom, chateia logo, dá
reclamação, azeda o ,humor, passa para a famma e colegas de

trabalho, dá tensão, hipertensão, angústia, emoção e com�lC;ão."

l!: concInf: "De forMa que o

homem fica eatatelado em ci
ma de tudo aquilo -Clue 10nhOU.
Resultado: vai para o divã do

psiquiatra, tem pllcose, neu

rOle, tudo Isso dá trombose e

enfarte, mal de grande. clda
dei e como lá tem multa.

grandel, deve hav.er multa
gente delcontente, com que,
não Ie labe .. : Nem sabem os

pais tão pouco OI filhos. que
vão desde cedo procurando o

leu destino, POil, longe de ca

Ia Ie entendem melhor ..."

O Botafora B. C está de nova diretoria: Prelldente
Bruno Wolf; Vice - Dleter K. H. Schommartz; 1.° Secr. -

Dietrich HufenueSaler; 2.° Secr. - FldeUs Wolf; 1.° Tea. - Ger
mano Wolf' :l.o Tel. - Guilherme Neitzel; - 1.° Orador -

Raimundo Adolfo .Emmendoerfer e �.o Orador Werner Stange;
De acordo com o presidente recém empollado, a .ova direto
ria deverá desenvolver muital atlvldadel, vizando dinamizar a
veterana agremiação bolonistlca fmada ao C.A.B.

Eatá se � ver que existem
vantagens com Inatalacão da
Agência do INPS em' nOlsa ci
dade. Além de abreviar ai in
convenientes vlagenl à Join
vilIe, Ia Agência jaraguaense,
apelar de Ie encontrar em fa
se de instalação, já tem ser

vido para relolver um lem

número de problemas, graçal
à compreendo, diálogp franco
e o atenclolo tratamento dll
penlado aal que procuram
aquela repartlçllo previdencIá
ria. Uma vitória jaraguaense
que já ea" dando OI leUI fru
tOI.

O Rotary Club de Guaramfrlm eatê em franca atividade
comunal: em uma daI últlmSl reuniõel foi lançada a Campanha

Desportista jaraguae�se é· Presidente do Grupo de Trabalho
Repercutiu d9 maneira gostosa a

noticia vinda da capitel do Estado, on
de um [aeeguaense, advogado de re

nome, professor e o primeiro diretor
da Escola Superior de Bducação Fí
sica e Desportos de Jeíuvllle, a pri
meira no El!tado, veio dar resposta a

uma campanha de descrédito, que se

tentou eontra a sua pessoa, para jus
tificar ínteresaea de terceiros. A ca

paeídade e os aervíeos prestados à
cultura física em Santa Catarina, po
rém, foram muito supeeíores, de for
ma que . as divulgaçõe8 eaíram num
vazio e serviram para dar maior real- ,

ce ao que vem de acontecer nestes
últimos dias. Queremos nos leferir ao

dr. Murillo Barreto de Azevedo que
se inscreveu no Concurso promovido
pela Universidade Federal de Santa
Catarina, em Florianópolis; para n

preenchimento de vagas no Magisté
rio Superior daquela unidade univer
silária,· alcançando com destaque o

primeiro lugar no referido Concurso.
O dr. Murillo Barre\o de Azeve

do, em data de ontem, tomou possa
no cargo, perante o Magnifico Reitor
da UFSC, dr. Roberto Lacerda, em
solenidade que se realizou no gabi
nete de Sua Ex-celência.

A Universidade Federal de San
ta Catarina, installlrä dentro de 30
dias, o Centro de Educação Física e

Desportos, que abrangerá a Escola
Superior d6 Educação Ffsica e Des
portos, uma Coordenadoria de Prática

-

Desportiva e um Departamento de
Promoções D88portivas Universitárias.

O dr. Murillo Barreto de Azeve
do, na qualidade d. Presidente de UIB

Grupo de Trabalho qua será nomea

do pelo Magnifico Reitor da UFSC,
orientará 8 implantação, antes de
julho, da Faculdade de. Educação e

Desportos, da Universidade Federal
. de nosso Estado, que se dedicará à

formação de Professoree Líeencíadoa
em Educação Física e, em CUfSOS de
Pós Graduação de Técnica Despor
tiva, Medicina Desportiva especiali
zada e Fisioterápia.

Também fizeram concurso para
Auxiliares de Ensino da Universidade
Federal. 7 ex alunos da Escola Supe
rior do Educação Fíaíca It Desportos
de Joinville, Licenciados fim 1972,
que dentre 17 concorrentes obtiveram
08 5 primeiros lugares no concurso

masculino, classificando-se um em 8.°
lugar e uma

-

moça em 1.0 lugar na
área feminina, o que bem atesta o

alto grau de eficiência da Escola Su
perior de Educação Ftsíoa e Despor
tos de Joinville, fundada e dirigida
até o dia 15 de marçe de 1974 pelo
dr. MuriHo Barreto de Azevedo.

Dentro em breve o Sävío, a Lila
EI o dr. Murillo deverão fixar residên
cia em Florianópolis, onde dtverá dár
curso àti suas fecundas atividades na
área da cultura fiiica que muito hcn
ra o Estado de Santa Catarina.

Os nevos protessores de nivel
superior da Universidade Federal de
Santa Oatarina, Ião os seguintes:
Walmir Dias, Ernesto Wahl Filho, Ro
naldo Luiz Schreiner, João José Cor
deiro, Mathias Battstí • Nívea Duarte.

Embora já homenageado pelos
seus companheiros do Rotary Club de
Jaraguá do Sul, onde se alsinalou o

grand., feito do desportista jaraguaen
se, em cuja cidade tem um crédito d.
assinalados serviços prestados à cole
tividade, vimo8 com esta modesta pu
blicação reconhecer-lhe os méritos.
para. de público aplaudir as suas ati
vidades e desejar-lhe OI merecidos
sUceSS08 que IÓ o t?Jlgrandecem e com
illso engrandecendo OI homeos que ha
bitam às margens da Pérola do Vale
do Itapocu. Parabéns, dr. Murillo!

S6 é salubr o progresso que brota do deRIn'

volvimento da ord",m (L8UrO Müller).

Posto de Saúde já
telD terrenó

o DASP - ,Departa
mento AutÔnomo de Saú
de Pública de Santa Oa
tarina, já esteve no lo
cal, onde deTerá lIer
leTantado o novo Posto
d6 Saúde, a 8e situar l1a
Rua Reinoldo Rau, bem
no centro da cidade. Se
guodo apuramos, a uni
dade sanitária a ser cons·
truldll será d-o tipo "B",
illto é, Posto de Saúda
em moldei .de Centro de
Saúde.

.

Aliás, cabe, à propósi
to uma e:xplicaçio con

tra certlilJ Í'"eclamaçõt!s,
que entendem devam 8S

Carteiras de saúde se

rem emitidas em Jara
guá do Sul. qU8ndo o

8Ao feitalil em Joinville.
A explicáção para o ca
IO e8tá em que IIÓ o

Qualificação Eleitoral
Obedecendo à orienta':'

ção superior, emanado da
Capital do Estado, o Pre
feito Municipal sr. Euge.
nio Strebe e o Dr. Nelson
de Souza lofeld, MM.o
Juiz de Direito da Comar
ca e Juiz eleitorol da 17 a

zon�, acertaram a cam

panha de alistamento elei
toral, ,que deverá ser le
vada à efeito dentro de
30 dios. Como ti qUlllifi-

cação eleitoral beneficia
a �ossa represeotação nll

Assembléia LC!!iislativa e

Congresso Nacional, de
verá a muniCipalidade dis
por de funcionários e via
luras, no sentido de acom
panhar o Juiz Eleitorol ao
interior onde, em locois
previamente fixados, rea
lizar-se-ii a qualificação
elei. orol, com real facilida·
de para. os alistandos.

de Erradicação da VermInoIe que val dinamizar todo. Olleto
rei. Para 21.3.74 haverá reunião, com a presença do Prefeito,
Vice e o Dep. Octaclllo Pedro Ramos. No dia 28.3.74, o clube
deverá promover uma Interclubes convidando para a r4j!união
rotárla o clube padrinho de Jaragui do Sul, devendo a reunião
.er multo concorrida.

Oswaldo Moreira
Douat vai in8ugurar
o sr. Osvaldo Moreira

Douat, diretor presíden
te da CELESC, na pró
xima 28. - feira, deve
ri vir á Jaraguá do Sul,
onde raiificará o conv6-
nio entre a Prefeitura
Municipal e 8 CELESC,
psra duplíear & Ilumina
çilo à mercúrio no qua
dro urbano, seguindo,
depois com 88 autorida
des, para a inauguração
do trecho da linha de
Ribeiräo Grande da Luz,
beneftcíando uma larga
área rural de nosso mu

níeípío, aliás, esperada
há muito tempo.
Na oportunidade da

viMita do sr] Oswaldo
Moreira Douat, serão
apresentadas as reivin
dicações com relação à
extensão da rede de ele
trificação rural.

.

Segundo a população
já vem observando meso

mo sentindo muitas vezes
a interrupção de energia
aos sábados á tarde e

aos domingos, a melao
ria da rede na zona nr

bana, programada e da
qual já nos manlteetamoe
no ano peasaäe está em

franca exeeuçilo.

De viagem
para a

Europa,
60.' feire última o Ir.

Hans Gerhard Mayer, ex·
prefeito de Jaraguá do
Sul e dirdor presidenle
da Jarllguá Fabril S.A.,
em companhia da Bua es

posa, '�enhora Carla, via
jou pafa a Europa, onde
deverá permanc(;er por cer
ca de ãO dias, em visita
iii familiareB e em conta
tos comerciais, que iräo
beneficiar o parque fabril
montado na Rua Jorge
Czerniewicz, nuta cidade.
Ao distinto_, casei, os vo

loa de uma excelenle via·
lern e um breve regrelao.

Centro de Saúde de Join
ville possui 8S condiçoes
técnic8s. que a n08sa ci
dade 8inlllJ nAo possui:
Abreugrafia, exames' eH
nicos t! biológico8.

vwSISTEMA • DIAGNOSE
(O Privilégio de Quem Tem Volkswagen)

o Sistema VW -diagnose verefica 70 itpns do leu Volkswagen com

a mais absoluta precisão, Bem desmontar uma só peça.

Não eltamos pedindo que você acredite, só queremos que venha

comprovar com eeus próprios olhos.

Jaraguá VeíCUlOS,
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Informe' Legislativo

ENDERtÇO:'
Caixa POltai, 19

Rua I, n.· 130 - Fone: Z02S
Jaraguã do Sul - S. Catariaa

"CORHflO DO PDUO"
fundaçao: flrtur Mulle,. - 1919

,CGCMF 8U36.591/oo1
, 1974,
Diretor

I!uiênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual CrS 25,00
Semestre " Cri 13,00
Avulso • • • • CrS 0,50
Número .trasado Cr'· 0,60

Aniversários

Faum anos hoie
-o sr, Dr. Lula deSou

'A, PLI Guanabara.

Fqsem anos amannã

. CivilRegistro
Aurea Müller Grubba, OUcial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (:omarca de Jaragui
do Bul, Estado de Banta

Catarina, BralO.
Faz Saber que, oomparece
ram no cartório exibindo os
documensoe exigidos pela lei
afim de se habilitarem, para

caBar-le

Edlrel 'n. 8399 de 6/03/74
Vanildo Predt e

Wallrudes Velkmann

Ele, brasileiro, solreíro,
lavrador, nascido em Jar6-
guá do Sul; domiciliado e

restdente em Jaraguii Ea
querdo, nesie dtstrtro, fi
lho de Herécto , Predi e

Amabile Tectlla Pradi.
Ela, brasileira, solreíre,

induslriiiria, nascida em

Jaraguii do Sul. domicilia
da e reetdeute em Jaraguã
Esquerdo,

.

nesre dlslrilo,
filha de Gusrevo Volkmena
e Gisela Roweder Volk
mano.

- O ,sr. Augualo �f1-
vlo Prodöhl, eeernor e jor Edil.1 o. 8.400 de 12/01/74
Daliala; I ii" Ad1rcio Melai 'e
- a jovem Cleidde Syr- AnlOni. Flor da Si va

Iene Gonçalves. Ele, brasileiro, eolletre,
Dia 18 açogueiro, nescldo em,C.:

nelioha ricate Estado, do
miciliado e residente em

Vila Lanzi. Desle distrito,
filho de José Melsi e de
Maria Simas.
Ela, brasileira. solleira,

lodualriária. Dascida em Jo
raguá do Sul, domiCiliada
e residente em Vila Lenzi,

Ha' ffe- neale di.,rllo, filha de An
10Dio Flôr da Silva e ADa
Flôl; da Silva.

- A ara. Carmen Roea
ler Hoefoer, em CurUiba;
-:- a sra. YolaDd. Ni

coluzzi Mdfta;
- o Ir. Hana Beyer;
- o ar. Waldir Fodi,

em Rio Molha;
- o sr. Walmir João

Medeir"s;
(.
- aarI.:' .edit

'.

Dia 19
- O .r. Alfredo Lange,

em Corupá;
.

- o sr, Renato José
Wuoderlich, em Piçarras;
- o .r. João Carlos

Lange em Corupá;
- o Ir. José Bruner,

em Bela Viata do Daraiao
PR;
- a ara.· Viáva ,Etelca

Gatchlr, em Jaraguazinho;
- o ar. dr. Paulo Ro�

land U02'er, em Joinville.
Dia 20
- A ar.. Dorothé.

�ielke Moeller;
- o ar. Inocêncio Silva;
.- a sra. Cedlia, espo

aa do sr. ArDO Benefla;
- O sr. José Walzko;
- o ar. Edgar Plazera,

em Rio do �ul;
- a sra. Mild. 1".

.schülze;
_ a ara. Aracl WIDter

�chmidt.

'Dia 21
_ O a�. F'rederico BI

llinger, em Blumenau;
- o sr. Manuel Henri

qu� KaraQ,� em Curiliba.

Dia 221
- A ara. Nair Elza

Harbls easuli, em Foz
do Iguaçu - PR;

- o jovem Rogério La-
win;

.

- o sr. RoberIo Kelser,

"Correio do Povo"

um Jornal
. I

a Serviço do Povo

Vende-se
Uma CALDEIRA VA

POR, com tOdOB os per
lencu; sendo a' supe' fíoia
de aqueoimento de 40m2. \

FABRICAQÃO: Usina
Me'� lú rlioa Join9i1le.

TRATAR oom Bebid..
Max ,Wilhelm S.A.

E para que chegue ao c0-

nhecimento de todos mandel
paliar o prelente edital que
ler' pubUcado pela imprenla
e em eart6r1o oade- leri,
afixado durante Ui dIal. Be
algllém souber de algum im
pedimento acule·o para os
Uni legalI.
AURBA MOLLER GRUBBA"

Oflc1al

Instituto Naoional de Previdência Social •

Superintendênoia Regional em Santa Catarina
Agência em Jaraguá do Sul

AVISO
', Pelo presente AVISO, tornemos público que a

Bupertntendênete Regional do fNPS, está Interesse
da, na locação de um imóvel. nesta cidade, de pre
ferêoeia nas proximidadea do Centro Comercial,
com uma área aproximada de 250 m2. destinado a

reínstalação dOI serviços desta Agência.
08 ínteressedos neverão apresentar propostas

devidamente acompanhada de croquís detalhado,
com Tálidade d-e�120 díae, nesta Agência, situada à

, Rua-Emílio Carlos Jordan, n.O 62, no hôrárío ,de
expedíente até o 'día 30 de março de 197(,

Jaraguá do Sul,-Se, 12 de.marçq de .1974
'I Albe'rcio Wippel, Agente

"

Escritório

A COMERCIAL
IDVOCACIA - COITAIILlDADE' - SEGUROS

lob a direçlo do eeonomíste e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF 004354229

Rua :I (Mal. Deodoro) UZ/130
Fone 2021 - Cx. POltal, 19

Jaragu' do Sul Santa Catarina

Recursol nlcata e admlntitrativol - ContabWdade
Serviço de marcai e patentes - fotocópial

Leglllaçlo trabalhista e INPS - Begurol em geral
Serviçol aéreos Varig

Delde 19'4 à lerviço do progresso de Jaragu' do Sul

Declaração à Praça
Tendo em Tilta o .dit�l-publicado pelo Tabe·

lilo de Notas e Protestol em Geral, .de Jaraguá do
Sul, em data de 9/3/74, co'm relaylo a 1lm -Utulo da
firma Mecânica Nehring Ltda. de Rio Negrinho,
apontado pllra protesto, cumpre-me comunioar à Pra
ça que o meamo, antes do vencimento, fora Jiquidado
pelo recibo datado de 2� d. janeiro de 1974, ca
bendo à firma lacadora e' responsabilida.de da 18-
gsllsaçlo do alsunto.

Corupá, 18 de março de 1974,

Bebida. Leopoldo Wulff

em geral, especialmenle
Gaita e Acordeões

Camplero sortimenlo com 8 a 1!0 ,baixos
Bandoneon '

Pianos: -Fritz Dobbertlt
Grande Variedade de modelos

, Harmônios -Bohnlt ,

ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS
Guitaras e Amplificadores

Instrumenlos para ()r�.8tras. Bandas J>..e
Conjuntos Modernos:

Violinos - VIolões - Bandolins e Banjoa
FlaUlas _ Clarinelas _/PisIons _' 5a-1(ofone.
Trombonea - Baixos e Balerias completaa
Pandeiros - Chocalhoa _ Maracas e Afuchb'-

Mélodoa - Corda. e Palhetaa

Instrum�ntoa pi Fanfarra.: Bombos - Tamborei - Pralo. e eorn�tas
.

Para Músicos Proflsaionals forneço também Instrumento. Estran
gelroà: Violinos, Flauloa e Clariaet..s, Upo «Boehm», Piatons, Trombone.

I Saxofones, bem C0mo Bocais � Boquilhas estrangeiras.
Para maiores Informações, consultem a

ÉLIO SOUZA, Secretário Executivo '.

A Câmara Municipal ce Jaraguá do Sul esleve
reunida ne úlrtme segunda feira dia 11 em sessão ex

rreordrnéne, sob a Presidência do, Vereador Sr, José
Cerlos, Neves.

Na presente -sessão compereeerem os seguinlea
edis: Heinz Barlei [secretérlo), José Alberto Klnzke,
Haroldo Ria.ow (I ° suplente]. Eugenio Gescho (2 °

suplente), Odeír Verleuí. Ieda Maria de Souza, João
Vegini, Mário Antomo Planmcheck.

Tendo aberto os. Irabalhos, o ar. Preatdente de
terminou a Ietrura da alo anterior ao qual foi aprova
dG por unanimidade,

No expedíente foram lidas e aprQvadas aa se

guin.'es Indicações: O edil João Vegini soltclrou ii Me15a
p enq,aminhamenlo de oficio' ao Chefe do Poder Exe
cunvo li fim de que o mesmo determine selem feilos
vários reperos ne Estrtlda Ilha da Figueira, mala pre
creameare na localidade de "Águas Claras" poia oe.
te 10CGI verifica-se que oe bueiros ali exístentes eSlio
compleremente entuptdos e enormes escavações foram
feitaa pelo violência das águas ceuaedes peIGs Iortes
chuvas que vem .ssola!ldo Iodo o municfpio uoa úlll-
.oa rempos. , . r

Igualmente O clrado vereador solicit. através de
oUlr. indicação, que a munietpeltdade proceda o lní
cio da' Ponle peocíl sobre o Rio Jaraguá oa Iocaltda
de de I�ha da Fig'ueira naa 'imediações doa imóveia de
propriedade de JOMé e Rosli Ribeiro ao quel dará a.ces�
so a rua projerada lateral à, fábrica 2 da Elerro MOlo-
res Jarairuá S.A. 1

.

Do vereador sr, Heinz Bartei, indicação solici
tando ao Chefe do Poder Execu.ivo no sentido de
enviar' elemen(i.

-

do aet9r Compelenle, corri a finali
dade Ide vistoriar e avaliar "in loco" a ,ulilizélÇ·iio 'de
diveraas "Saibreiras", situadaa na localid'ade de Ri'
beirão Alma, em Rio Cerro I.

Solicita" 'iguahrtente ao sr. Prefeito Municipal
que o mesmó au.orize 'a coloca:çiio de uftl. placa da
siBalização nas imediações (Ia Escola Bás.ic,,' P.rofe.
aor José DUGrte Magalhães, localizada nll Barra do
'Rio Cerro.

'
) ",

,

O vereador sr. Mário "\nlonio P!anincheck for.
mulou proposiçiio ao'licil&lndo ao Chefe do Poder Ex.
cutivo que o mesmo se digoe autorizar ao deparla.
menlo competenle da lJIunicipalidade, o colocação de
placas indicativaa em Iodos aa vias públicl.ls do bair·
ro de Nova Brasllia, em especial as vias préferenciais
para melhor ordena,menlo do trânaito, vislIndo a se-

ruraDça 10lal de cada um.
.

O cilado edil indico igualmenle que aeja coloca ..
do placa de sinalizGçiio nas imediações do Grupo
Escolar Municipal Albano Kanzler para que o. con

dutorea de lvelculos c!I mOlor('sejam alertados da exis-
,

lência do eSlabelecimento de 8nsiao naquele local.
Do edil Sr. Haroldp Rislow intlicação solicitando

ao Sr. � Prefeito Municipal que' determine o de,arlo
menlo que compele na municipalidade, que fiscalize
com mais rigor as obras que estão sendo feitaa na

cidade no que tllnge a Iimpez. oriundG das mesmaa.
Na oporlunidade o cilado vereGdor cifa a rua

Esléria Lenzi �riedrich _' E8ucadora - em pleno
centro da cidade onde se acham depositados maleriaia
de conslrução em plena via públí.ca, afora OUlros de·
Irifos, prejudicando desia forma o seu livre trinsilo.

Na sessão já mensionada neSle informofivo, foi
.provado unaDimemenl� o .ReQUERIMENTO formu
,lado pelo ,vereador Sr. Haroldo Rislo..W, ao, Iranscre-
:Ve�mos para ,os .leilores:, , (,

"5eDhor PreshJea'le Joré Carlos Neve.: Ir

o' vereador jafra asaillado �vem respeUosamenle
nll forma discipJ.!1Jada pelo arl. !Ol § único 'e arf. 20%
do Regimenlo 'Inlernot.desla Casa, requerer, .póa ou:
vido o pluário aeja expedido ofício ao Sr. Prefeito
Municipal no aenfido de que o mesmo IMFORME ae

já foi expedido aviso aos proprielários' de -jmóveis no

perlmelro urbano da cidade constanle da Lei n ° 470
aprovada- pela Egrégia Câmara em 28 12.73; que' dá
Dova redação a Lei _n.o 17., de ,23 de ou.ubro de t.9ó9,
que torna obria-atório o 'conslruçiio de muroa e pa's-'
seios e dá oulrös providências. Ir ..

Na 'Ordem do Di!' foi aprovado por un'animida:'
de 'o Projelo 'de Lei 11-,0 06/14, que de�aproprill. ami
gável ,ou judicialmenle luna área de lerra cO,nlendo
103.00Im2.'. 'dcst.iißado .. partJ' aberlurac.da ruad81·! ..

Por delerminaçiio do Preaidente José Clirlos Ne
Ves procedeu se 'nes.a aeasão, a eleição

-

para Pr.,i:
dente da Comissão de obras' e serviços Públicos d.
Câmara Municipal, sendo .escolhido pori'volação Be
creIa o vereador Sr. EugeniO Gascbo para Presidente,
o vereador Haroldo Rislow para Secretário,' e o Voere-
ador .odair Vailiiffi como' membro da com'isaão. 1 i',

""'''FiD'lI'lizando o!Jl).residente e'ne'errou' II sessão Icon
vocando Iodos' os' Sl's. e'dis pbra outra"11o 'dia 18 'às
vinle hores.

Sala das Sessões, lIde março de 1974

EXPE01Ç,AO 'lYR l" "MUSt'eil' DE PAULO lOBS
Rua Jorfe Lacerda, 242 - Caixa Poslai, 39

São Bento do Sul - Santa Catarina

eolég.io "São- Luís"
.

CONSTITUIDAS AS LIDERANÇAS ESTUDANTIS
Nesta la quinzeoa de man�o, foi possível.os SIUDOI do Curso Oolegial

elegeram seul r.prese�1antes de cl�8s� ,para, ,ai. a&i,i�a.d". extra-c�•.8se-
. Eis o resultsdo dos nomes IDd.oad08 para coef,. estudantil.
3 o Colealal ".": Nllnci Barbi e Sally Neilzel ' .

,

3.0 Colegial "I": Ollmsr Nagel, Célio Crist6do e Osmsír: Menel
2 o colegial ".": João R.A, Pinho fi Eoete Silue '

2 o Colealal "I": Sérgio Girolla e Célio' Bayer
,

2 o Colegial "C": Cläudio Mafezzoll. Elãdit� Rengel e Rolf Reimer
1.0 Calelill "I": Eraldo iDor.ing. Orli Cimardi, Francisoo Taranto, Jsnioe

Hsferm8nn e<�arhZ8 R. Braun
1.°' Coleglll "I": Marcos Pereira 8 Märoia, Prada
jD Cllelill "C�': Aloeu PacHioo e Di.a Oorrea
1.° Cllealal "0"; João G. Spezia e Solange ,Beatriz Rocba '\ "
lo Colelill "E": Npwwo G, Salomoo e Yona T. Ballock

" .

, Promoções já Beallladas: 'Um torneio inter-séries de Vôli Feminino
, Um torneio ioter-8êriell de Xadrez

Pova desenvolvido é Povo Limpo
Alude a limpesa da cidade

utilizando os coletores de lixo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.Ano da População� - 1974
Orientação do Governo MÉDICI

OORREIO DO, POVO

,I

Eslado.1 Slnll'Calarlnl

Prafaitura "Municipal da
JarBDud �u Sul

r'
LEI N. 479

.I

Autoriza o Chefe do Poder Exeeutivo a desa
propriar amigável ou [udícíalmeute uma área de
terra.

Bugente Strebe, Prefeito Municipal de Jtlraguá'
do Sul, Estado de Santa Catarina, no use e exer

cicio de suas atribuições.
I Faço saber 8 todos os habitantes deste Muni

eípío que a Câmara Municipal aprovou e eu 88n

clono a seguinte lei:
Art. l,a - Fica o Chefe do Poder Executivo

autorizado a desapropriar amigávelou judicialmen
te uma área de terra contendo 103.00 m2, de Os
valdo Iriel Sehíochet, destinado para alar.gamento
da Rua 18t.

Art. 2.0 - Esta leí entrará em vigor Da data
de sua publicação, revegedaa as díspopíçõea em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipai de Jaraguá

do Snl, ,a08 12 días do mês de marçõ de 1974.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

A presente lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assistência
Social, aos 12 díaa do mê8 de março de 1974.

Waldemiro Bartel. Diretor

PORTARIA' N. 04/74
Eugenio Strebe, Prefeito' Municipal de Jare

'1 guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercíelo de suas atribuições, Resolve Exonerar:
Fica exonerado o Sr. Geraldo Weminghau8, a

pedido, .do cargo ds Presidente da Comlssão Muni
cipal de Bsportes, no�eado pela Portaria n." 22/73,
de 4 de julho de 1973

.

Oomuníque-se, registre-se e Publique-se
Paläcío da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, aOI 11 dias do mês de março de 1974.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

.

.,

PORTARIA N. 05/74
Eug�nio Slreb�. Prefeiro Municipal de Jaraguá do Sul,
Balado de Sanla Calarina, no uso de �uas alribuições,
Resolve:

.

Conceder, 60 (sesseola) dias de licença par.
Iralam�nlO de sllúde, a eUZABETHA C.S. ERSCHIN
GER, ocupanle do cargo de' Professora do Quadro
'Único do Municfpio, de acordo com o artigo lãl, §
6.°, da Lei. n.O M4. de ãO de �arço de 1972, a conlar

de 07 de março de 1974.
Comunique-se, Regislre.se e Publique-sll.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaral'uá do
Sul, aoa 11 dias do mês de março de 1974.

Eugenio Streb2, Prefeif9 Municipal
..

Botafogo Futebol Clube
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Ficam convocad08 tndoll os sóci08 desta 1I0cie

dade para comparecerem .. Assembléia Geral Or�
dinária à realizar se no próximo dia 17 de março
à8 9,00 horas, em La convocação e, às 9,30 horas
em 2.a convocação com qualquer número:
em sua sede locial. na Barra do Rio Cerro,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia,

1.0) - Prestação de Contas; .

2,0) - Eleição da nova diretoria;
3.°) - Assuntos de interesse da Iilooiedade.

,

AVISO: Só terio direito à voto, OI sócios que
estiveram em dia com SUIiS mensalidades.

Ricardo Hru8chka, PresideQte

ALUGA-SE
1 SALA p/ESCRITORIO � 12 m3

Rua Preso Epitácio Pessoa, 71 - Fone 2276

1 AR B E IT E R findet Stellung in

Leimfabrik 9der Hof�Arbeit I.

Rua Preso 'Epitácio Pessoa 71, � Fone 2267

.&DTOGA.DO .

Av. Franklin 'Roosevelt, 23· - Grupo 303

Fone 52�1894, - ZC�39 - Rio de Janeiro·GB.

SABADO

D�DT já m�tou 112 reses

na Fazenda Trilbotero
O inseticida à base de DDT pulverizado efl\

uma lavoura de soja, na Fazenda 'J'rilhotero, no

município de Pedro Osório, havia causado a morte,
de 112 reses das 432 que estavam confinadas em

uma pastagem limitrofe. 'As restantes 320 reses, In-'
toxícadas pelo veneno, estão sendo submetidas a

tratamento intensivo, mas praticamente não exis
tem esperanças de que, possam sobreviver à ação
do IJDT e de seus metabólicos (organos-fosforadoa
e elorados).

As 432 cabeças - produto Ja cruza das raça.
Zebu. Holan-íes e Hereford - foram levadas para
ums pastagem ainda não utilizada no dia 8 de fe
vereiro, segundo informou o capataz da fazenda
Trilbotero. Vital Burgoalves, que teve o cuidado
de adotar uma série de medidas para evitar pudes
sem alcançar Ia vizinha lavoura de soja, polvilhada
com inseticida para evitar a lagarta.

Até uma cerca eletrificada foi estendida. mas

mesmo asslm ocorreu o contágio dos animais, que
dois días depois começaram a demonstrar síntemas
de doença.

"

Inicialmente, o capataz julgou tratar-se de 8f·
tosa e iniciou a medieação normal para o easo,
mas iogo percebeu que o mal era outro e eomuní
cou-se cõm o sr. Darci Trilhotero, dono da Iazen
da, pedindo instruções, 'O socorro chegou com os

veterínárlos Marco Antônlo Cheuiche e Italo Ban
deira, da Inspetoria Veterinária de Pedro Osório,
que encontraram maís de 20 reses mortas. Os eou
rOB, rins e bexigas levadaB por elel para o Labo
tório do Frigorifico Anglo, em Pelotas, submetidos
a testes acusaram a presença da DDT e de seus

-

metabólicos em quantida.de suficiente para intoxi
car e matar os animais. Foi constatado, asstm, que
o envenenamento do rebanho só doderia ter sído
provocado pelo inseticida lançado sobre 'a soja,
para combater a lagarta. ,

A falta de, um trator de esteira para abrir va
las, que dAverá chegar à fazenda nOI prõxímcs
dlas, fez com que o capataz decidisse queimar 81

resee mortal, processo demorado e caro (um tonel
de óleo por animal). Mal não havia outra solueão .

Marisol S.A. Indústria do' Vestuário
C.G.C.M.F Ii.- 84.429.752/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária

Pelo presenl. edilal de convocação, aio convo

cados os senbores acionislas a reunirem-se em assem·

bléia geral ordinária, qu� será realizada em nossl:! se·

de social às 08,00 horas do dia �O de abril de 1974,
para deliberarem sobre a seguinle

.

ORDEM DO DIA
1. Leitura, discusaão e v,olação do r�lalório da

diretotia, balanço reral, demonslração da conra de
lucros e perdas e parecer do Conselho Fiscal, refe
renles ao exercício encerrlldo �m 31 de dezembro de
1��

.

,

2. Eleição da diretoria e fixação de aeus hono-
rários;

,

3. Eleição do Conselho Fiscal e respeclivos su·

pIenies, e fixação de seus honorários;
4. Assuntos de iOleresse social.

AVISO
Acham·se ii disposição doa 8enhores

.

acionistlls,
na sede social desla sociedade, os documenlos a que
se refere o arligo 99, do Decrelo· Lei o·.o 2.627 de 26
de selembro de 1940.

Jaraguá do .sul, 27 de fevereiro d� 1974
Pedro Donini-Direlor Gerenie

CPF n.O '103938979
Asssembléia Geral Extraordinária

Convidamos os senhores acionista. desta socie
dade para se reunirem em Assembléia Geral EXlraor
dinária a realizar s� no dia 30 de abril de 1974, às
11,00 horas, em nossa sede social, COlO li seguinle

ORDEM DO DIA
1. AUloriztlçllo para el�vação do capiral social de

Cr$ 800.000.00 (Oiloc�nlos mil cruzeiros), para Cr$
2.00000000 (Dois milhões de cruziiros), por Iub8cri
ção em dinheiro;

2. Assuntos diversos. .

,

jaraguá do Sul, 27 de fevereiro d. 1974
Pedro Doninl-Direlor G0I'eDle

CPF n.o 1039M979

._..... -'(II ................4I.-..�
Dr. Relnoldo lIupar8 1

" ADVOGADO II

3

Nesta semana que passou, assistimos a trans
missão de GOVERNO: q General Ernesto Geisel
substituí agora o General Médici e toda a Nação
admira reconhecida, 8 ação cívica desenvolvida
por este; espera muito daquele que formará ci 4.0
Governo da Revolução.

Em seu governo, o Presidente Médici não criou
uma politica de planejamento familiar porque n0880

povo não tem problemas de expansão demográfica.
Em um de seus pronunciamentos, afirmava textu
almente: "O homem publico brasileiro não pode
copiar as linhas polítíco.edmínístrattvas de paísea
que vivem uma explosão 1emográfica em condi-.
ções totalmente diversas das nossas".

/, Há no mundo governos que oficializam todos
os métodos para a contenção de nascimentos. esque
cenão-se do 1.0 direito da pessoa - O direito de
naseer; - países há que subvencionam entidades
particulares due se enearregem de abrir clinicas
anteeoncepeionaís e ministrar drogas pars evitar
filhos; razão tinha o Governo Médici em não ado
tar em nossa Pátria, soluções que viessem ferir o

sentimento maís rico da nacionalidade brasileira, o

pensamento da maioria absoluta de patrfcias que
querem ter tílhos,

O Ministro Delfim Neto, 'vísualízande o pro
blema sob o ângulo econômico, afirmava em de
clarações repetidas à Imprensa nacional e estran
geira: "Não vale a pena um grande esforço nacío.
nal em redusírmos em '�% (um por cento) nOS80
cresoímento demogrático, pcís o resultado de tal
emprendimento oneroso para li Nação, seria de
duplicarmos nOl88 "renda per cápita" em 10 anos

em vez de ser em 11 8n08".
Que o Governo' Francês, em 1800, dísaesse

que 12 milhões de hsbítantea na França era gente
demais e que era nessesário matar os demais, foi ..
uma salda infeliz e que trouxe como conseqüênefa
especifica. a derrota dOI Franceses nas 2 Guerras
Mundiais por não terem homens armados; a França
que pense e reflita em seu problema peculiar ...

Nosso Embaixador Miguel Osório de Almeida,
num discurso das Nsçôes Unidas, expressou o I108�
80 sentímento- 'Tenho, dizia- ele, o filho maís
novo que cresceu 50 centimetr08 entre os 6 e 10
anos; se ele continuar cre8cendo absim, aOIil 50
anOB terá 51 metro. da altura a não 81i1r que eu

fa9a alguma coisa para impedir-lhe o orescimento";
todos entenderam o tom irônico do nOllO diploma
ta.

É evidente que o corpo humano, a partir de
certa altura, não cresça mais; é natural que um

pais, atingido seu indice máximo de crescimento
demográfico, o bom senso das pel80ali de então,
saberão resolver o problema dentro mais elevada
ética social e familiar.

(Irmão MarcUio)

Fecularia Rio Molha S.A.

EI!crlt6rio 80 lado da Preleiturll

JARAGUÃ. DO SUL

Assembléia 'Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presenle ficam convidados os �enhores acIo

nistas desle sociedade a comparecerem à assembléia
geral ordinária a realizar-se DO dia 30 de abril de 1974,
pelas .14 horas, na sede soctal, II fim de delibefiJrem
sobre li seguiote: Ordem do dia.

1.O) Discussão e dprovação do balanço, demons
tração de lucros e perdas, �elalório da direforia e pa·
recer do conselho fiscal, referenle ao exarcfcio �ncer

rado em 31 de deze�bro de 1973;
2 o) EI�içio do conselho fiscal;
iP) Assunloa de inleresae social.
Acham·se l! dil'lposição dos senhores acionislas,

nll s�de social sila na Rua Domingos da Nova, 102,
os documenlos a que se refere o art. 99 do decrelo
Iri n.o 2.627, de 26 -de selembrQ de 1940.

.

jaraguá do Sul, 26 de janeiro de 1974,
.

Adolfo Anlonio Emmendoerfer
Direlor Gerenle-CPF. 004360469/�0

Raimundo Adolfo Emmendoefer
Direlor Técnico-CPF. 004368809/3-4

CI�be Atlético Baependi
�tü de Convocação

Pelo pr�senle, na forma do Arligo 27· e 28.• e

parágrafos, dos Estalulos Sociais, vimos convocar o

Conselho Deliberalivo e os Associados em Geral, do
Clube Atlético Btlependi, para umll Assembléia Geral
Ordinária, ti ter lugar no dia 26 de março de 1974. às
20,30 horas, na sede' do CJub�, para Irerar da seguio
te "ORDEM DO DIA"..

1.0 - Aprovação doa eonlas;
,

2.° - Eleição do novo Conselho Deliberativo;
3.° - Assuntos diversos, de inleresse da Socie·

dade. -

OUlrossim, esclarece-se que. na forma do artigo
40.0 dos Esfalufos Sociais, na falia de quorum regu'
lar, reallzar-se-a a Aasemllléla, meia hora após com
o número mfnlQ'lo de 8 (oilo) conselheiros.
jaraguá do Sul, 06 de março de 1974.

. Sigolf SchUnke, PresideDla

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Enforcada no__ Poste Mais Alto.

Não há nenhuma união maia desaltrada, fra
casso Da certa do que o casamento com bêbado,
Velho muito experimentado não se eansava de dar
este carinhoso eonselhor- - _

- Antes enforcado
no poste maís alto da cidade do que casar com

bêbado. ..
Tinha razão, era bem carinhoso o conselho se

considerarmos o martirio da esposa de um alCOÓ
Iatra, Os exemplos estão ai p'ra quem quiser ve

lo..

Uma patricia da Slas], bonita e recatada como

que conhecemos no filme e que só conhecia o ca

minho da igteja e do trabalho. Foi notada por um

rapaz que se encantou por ela. Corte jou-a por al
gum tempo e não tardou em proporlhe casamento.
Aceitou. Descobriu em tempo, que o pai do rapaz
bebia. Desfez o namoro, em vésperas de trocar as

alíençaa.
.

Não BOU se-quem bebo, é o velho, deseuípou
se o rapaz.

E verdade, mas li fruta não cai longa .da ér
vore.

Fala-se muito no embrutecimento dOI viciados
em maconha· e outros entorpecentes. O bêbado pe·
riga ser pior. Perde completamente os sentimen
tOl!l, não tem amor à esposa, nem aos filhos. NãO
provê as necesssidades do lar. Tudo quanto ganham
reduzem a cachaça.

Não há que Inão conheqa alguns exemplos tri8-
tíssimos.

Um dos mais· tristes foi ô de uma pobre le

nhora que voltou à· noite, do hospital, com um

filho morto. Chovia. O marido bêbado não quis
abrir a porta. Os outros filho. eram pequenos e

nada podiam fazer. A pobre mulher passou a noitef>
na rua com o cadáver do filhinho nos braços.
Anos depois ainda chorava quando contava. Bra
uma heroins, sustentou a famflia nOIil últimol 8n08

'-
d. vida do marido e conseguiu a regeneração dele.
.

Numa festa uma menina disse: Aquele homem
que estliva conversando oom o sr. é meu pai. Não
gosto dele, bebe muito.

Nilo é precilo dizer que a mulher .lep360u-se
dele. Um outro devoto de Bacho recebeu a visita
do filho e da futura nora. A mulher ofereceu algu
mas prendas domésticas da própria lavra.' ...

Foi o suficiente para ·que o marido desandas
se nos piores insultos contra a mulher pelo crime
d. preBentiar a futura nora. O noivo era muito bom
filho, rapaz quieto. A noiva inclinou o rosto sobre
as mãos e poz S8 a chorar.

O casamento reaHzou-se sem a presença do

pai, não ofereceu siquer um (lopo d'água. Motivo?
Nenhum. A não ser o embrutecimento alcoólico.
Tinha razio o Telho:

Antes enforcado no pOBte mais alto da cidade
do que casar com .bêbado.

Irmão Leão Magno

EDITAL
�

ESCREVENTE - DATILÓGRAFO
O SAMAE: está selecionando candidatos,

para o cargo 8cima mencionado: somente pa-
ra o sexo masculino.

.

EXIG�NCIAS
, InRtruçAo Minima: Ginasial completo
Idade: 18 anos

Quites com o Sel'viço Militar
Curso de Datilografia.

OFERECEMOS
Ordenado inicial: Cr$ 469,00
Stlmana de Trabalho: 5 dias
Férias de 30 dias.

ENTREVISTAS
Local: Escritório do SAMAB.
Rua: Expedicionário AntOnio Carlos Ferreira-lOS
Data: a partir de 19 até 22 do corren,te.
Horário: das 10,00 às 12,00 e das 16,00 ãs

18,00 horal.

Dr. Aroldo Sohalz, Assessor
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Quando Precisar
-

�do Psíquíatra.,

Quando precisar - d. Não contempórize, vi
logo. Perca 8 (Iisme de que s6 o proeur a quem' é
louco; ou vai ficar "fora"; ou jã eliltã maluqueeende.
Falsos conceitos deste tipo podem acarretar prejuí
zos_grn�s. Ne,uroseB, fãçeis de curar quando novae,
serao mais difíceis com o passar do tempo.

De mais a mais - repetindo - psiquiatra não
.6 trata ",6 de psícõtiooa (loucos); trata maís de es

gotados, estafados, estasado•. Hã até OB que - a
nOS80 exemplo - tratam, exclusivamente, destes.
Quando aparece um da primeira categoria, manda
mo lo para outro colega que S8 dedique a lidar oom
�e� .

-2-
Me�mo porque, não haveria condições, .nem

tampo, para atender a todos. Tão elevado o ndm.
ro de neurõtleos. que 24 horas de trabalho seguido
por dia, não seriam sufioientes. Inda maia, dedican
do, a �ada paciente, como é preciso, uma hora, para
entrevl(�ta, exames, eto. A menos que se façam "coo
sultas' e "exames" a toque de caixa eerrendinho
olho DO rel6gio, pensamento ocupado com obrigaçã�
s�guinte�. não �ig�, que seja por culpa do colega,
mas da mãquína a que sene que exige um tanto
de atendimentos por dia; Oll das más condições do
médido qua 8e vê na dura contingência de, assalarta
do, carecer correr de emprego para emprego. a fim
de poder sobreviver...

Certa feita, chamamos, médico de hoje, de "pro
letãrio de gravata" e não felton quem nOA cdticas
se. Não heuea desdouro na designação' oreiam 08 que
nos "picharam" por isso. Manda a .erdade dizer,
Ilorém, que, exceções raras à parte de colegas da,
velba· guarda e mesmo alguns, poucos, da nova guar' .

da - é rigorosamente verdadeira. A exemplo dOI
demai& componentes da clapse média, mercê do
desni·velamento social, a classe méaioa ui a pauco
Bendo triturada, indo engrossar 8 classe dos real
mente pobres. Este é oõtro papo; deixa pra lã. Pros
sigamos.
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Nossa década que foi apontada como a da de·

pressão, pelos estudiosos dos paise!! ditos ci,ilizados,
desenvolvidos. Ap angústias vivem dentro de cada
criatura humana, crispádaa como viborll8. Hã até,
na Espanha. "la _Virgen SanUssima ,de las Angústias,
Patrona de la C1udad tia Granada', a cujos pés,
�correm, oontrietoll, dezenas de milhares de fiéis; a

cada ano, dia da Santa Padroeira, bUBcando alí.io
para sen intimo Bolrer.

Oada um carrega a cruz du an8iedades suaB.

J��1l bem quando ac�a! na subida dolorosa, algum
CmDeu, alguma Veromca, que deI. ee apiade, e o

ajude a levar o peso, Ibe enxugue a face molhada
de suor e langue. São, muitos, alfim, crucificados, e
e morrem do seu sofrer. Bem A.enturados os poucos
que, atra.és das agruras, cnrtidas com resignação,
logram. � re�ompeDsa de 11m "shangri lã" de paz e

tranquilidade.
.
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O psiquiatra é� pois, um "mal nMslsirio", a

aceitarmoB os que o denigrem. Inda bem que tlxiste.
Ruim com ele, pior l1em ele. Aoeitem'no; se não o

podem amar, nem ao menos tolerar - busquem
cOlllpreendê�lo. Ouvindo mãguas, queixumes, bem
.OD mal sempre ajuda. E - ni aqui opinião 1>'('8S0-aI de quem vivência' e sof�ência alhei08 males hã
"apenas" 40 anos - e eempre ajuda. Dai mais de si,
do que recebe. � sempre um abnegado.

Olhem-no oom carinho Ou, �o mínimo, com
menos delamor.

E, 8e aabem rezar - orem por ele, Ble preci
sa. E merece.

Histórias de um Rio
Militão Augusto (V)

Os espanhóis que vieram povoar o Sul, ai por volta
�.

de 1504/5, vasculharam todos os rios pequenos '.
grand&s a procura de ouro e prata. Até onde subt-:
ram pelos rios não há provas, porém, há provas
de que conheceram o nosso rio com seu verdadei
ro nome Indígena que era o Dome de Itaboco ou

sej8, do das tabocae, ou
I melhor. ainda, rio 'dos

bambqa silvestres Depois, no correr dó século de
zesseis, os mesmos espanhóis tornaram & utilizar-se
do rio, para o êxodo em masse, saído da ilha de
Silo Francisco. Nessa ocasião subiram o rio até
onde lhes foi possível e, depois penetraram 'nas
selvas para subirem a serra e continuarem até as

margens do alto rio Negro, jä em território para
naense, seguindo rio abaixo até atingirem o rio
Iguessu. Ainda contInuaram rio abaixo até a foz e

ali; àB margens do rio Paraná fundaram a Provinci�
de Assuncion, no lado de cá, 1.6., aioda em territó
rio brasileiro. Depois disso o río voltou novamente
ao esquecimento durante quase três séculos, den
tre os quaís uma única vez entrou em cena. Dois
desertores das forças armadas que desceram o rio .

alcançando Barra Velha, Iamíntos, contaram histó:
rías estranhas. Dísseram eles que eram quatro com

panheiros que abandonaram o exêreíto, no Paraná,
rumando diretamente para Santa Catarina. Enquan
to tinham alimento tudo corria bem, mas depois que
começou

.

a faltar, nenhum deles era caçador, as
matas multo c e r r a das, durante o dia muito
quente e à noite muito fria, logo um caia e os de
maís tentaram carregá lo. Dois días depois ele mes
mo pedia que o abendoneasem e assim se fez, isto
porque & sorte dos restantes não seria melhor e

de fato logo em seguida o segundo cata e aS8im foi �
terceiro. Somente um ficou de pé e teve melhor

.

Borte, porque depois .de andar um bom trecho avís
tou uma cobra muito grande e com um tiro d�
mosquetão atravessou uma bala na garganta de
cujo furo da bala o sangue jorrou em abundâ�cia.
O Boldado quando viu aquele sangue bonito não
poude resisi8tir, encheu a8 mãos em concha e be•.
beu tu�o em alguns goles. Disse ele que a reação
roi. imediata, sentindo·se fürte e até sem cançaço
Apanhou do sangue o quanto p�ude Duma folh�
grande e levou para o seu comp'lnheiro beber. A
reação foi igual e, em pouco tempo, ambos esta
vam dispostos para continuar a visgem.

No dia seguinte encontraram um rio com bas
tante peixe. Dali em diante tu10 foi mais fácil. ED':'
contraram caça e onde o rio era· bastante grande
encontraram em cima de uma pedra um toco d�
ánore, suficientemente grande para ambos nave·

garem usando os mosquetões como remos e foram
rio abaixo, até o salto, quando escutaram o ribom
bar das águas. Saltaram da árvore, agarrando se

nas margens e continuaram mllrg.ando o rio' até
Barra Velha. Depois desta nada mais aconteceu
de importante no rio das tabocas até a chegada
d? co�onel Jourdan, e dali em diante começou a
história contada pela mulher que foi a menina mas
cot� da fundação de Jaraguá.

(Continua na próxima edição)

Edital de Interdição

Há muito casemeate desestrado por este mun
do de Deus. A sabedoria popular diz que o eaea

mento é uma loteria. Há um pouco de exagero Ti·
rar o prêmio máximo na loteria ou DO bolão espor- f Napoleão L. Teixeira
tivo é questão de sorte, por sinal que costuma dí- �(Médfco psiquiatra, em Curitiba-Professor .Catedrádico da
zer que OB menos entendidos no Iutebol são osque UDfV8raldade Federal do ParaDá.) "
acertem. Casamento não. Há o namoro, o noivado, \

tempo suficiente para S8 conhecerem eom ampla
- 1 -

possibilidade de prever Ie os dois se aoertam ou

não. Casar contra todos e centre tudo não é arris·
esr na loteria, é comprar bilhete falso.

.

Não há dúvida que cesamentos muito bem pra
parades podem falhar. ma8 é muito mail raro. oon
forme o gênio dós conjugee um nada pode arrui
nar um bom easamento.

REGE.TAG·
Wenn der Himmel, grauverhangen,
Seine Regenschauer weint,
Und du meinst in· wehem Bangen,
Dass nie mehr die Sonne scheint,

Wei8st du nicht, dall8 in der Ferne,
Kann8t du sie auch gleich nicht sehn,
Millionen helle Sterne
Ueb�r dunkl.en Wolken stehn?

WeislIt du's nicht? Nach jeder Plage,
Jed'em grossen Herzeleid,
Folgen goldne Sonnentage,
AngefueUt mit Froehlichheit.
I

Schau nach oben. Wolkenms88D
Teilen sich ver deinem Blick,
Und" du siehst: Auf Sternenstralsen
Wandelt sonnenyoll dein Glueck.

RudoU Hirschfeld, Silo Paulo

O Doutor Nelson de Souza Infeld, Juiz de Di
reito da Comarca de jaraguá do Sul Estado de
Santa Catarioa, na forma da lei étc..

'
.

Faz saber a quant08 o ·pre8ente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, por este Jufzo
e Cartório do Civil, foram rt'gularmeDte processsdos
oe ·8UtoS de INTERDiÇÃO N. "802, de OTTILIA
KÖHLER, por estar sofrendo d8s faculdades men

tais, tendo sido decretãda a iQterdição da mesma

por sentença deste Juizo, em data de 23 de Doven
bro de 1.97S, que . n o m e o u sua Curadora a sra.·
ANA DONATTI KÖHLER, mie da .requerida, bra
sileira, viúvli, do lar, residente e domiciliada neeta
cidade, a qnal já prt!sto.u o compromisso .legal e

8stá no exercício do cargo, pelo qua serão consi
derados nulos e de nenhum efeito todos 08 atöI'
BveBças e convenções que celebrar sem a assistên
c.a da Curadora. Para que a noticia chegue ao
conheeimento de todol, foi expedido o presente
edital, que será afixado e publicado de acordo com
a lei, por três vezel no Diário da Justiça com In
tervalo de dez dias. Dado o paslado nest� cidade

. de Jar8guá do Sul, aos quatorze diss do mês de fe
yereiro do ano de mil novecentos e setenta e quatro
Eu, Ca) Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi.

(a) Nelson d. Souza InfeId, Juiz de Direito .-J

Dr. Fraacisco AD:tODio PiceioDe
H: :e .D TCo - c.lIiIt.]I)I. :f. "Z

(C.P.F.) N.o 004314379

Oirurgia e Olhuca d. Adultoe e Oriança.
.

Partos - DoençMl d. Sanhora. .

HOSPITAL JES_ÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ
Ré.idência: Dr. Nereu Ramoe, 419

C'O_UPA - .ANrA CAr.A._I::!II'A r
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Demonstraeäo da Conta de Luceos e Pérdas encerrada em 31 de desembro
de 1973. transerfta às páginas 390 li 399 do livro Diário n," 04, registrado sob

Senhores Acionistas �
D.O 2374/72, na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.

Oumprmdo 8S determinações legais e estatutãrias, temOB a satisfação de "I .

submeter a Vossas Senhorias, o Balanço Garal d@sta Sociedade, bem oomo
,
o COirAS

.. demcnstranvo da conta de Lucros 8 Perdas, acompanhado do Parecer do OOD:
selho Fiscal. referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1973.

Embora O� dados que ora apresentamos demonst�em a fiel situação ese

nômica "e financeira da Sociedade. colocamo nos 80 inteiro dispor' dos sén.hores
Acionil!ltas, para quaisquer asolarseimentoa que desejarem obter.

Jaraguá do Sul (SC), 09 d. março de 1974
Norberto Sohulz - Diretor-Presidente
'-' CPF ó:o 103 91i 009

'. Rolli Brueh - Diretor Gerente
.'. . OPF nO 009 960 4:19

" Adolar João Bertoli - Diretor�AdministraUí,o
., I. OPF n.O 121 lOS 539

Iugobert PeU - Diretor-Oomeroial
CPF n· 103 940 6091

Oarlos Fl'iedemann Mehler - Diretor-Téeniee
�

J' - CPF n.0-033 728- 639
BALANÇO GERAL encerrado em 31 de 'dezembro de 1973, transcri

to. as 'pªgi�as 399 'e 4'bö do").ivJ;'o Diârio }l� 04, registrado sob' D. '2374/72,
na Junta C0.ß!�rcial do Estado de Santa Catarina.
". ,!! , , & TI'" '0

, ,

�, oa����ni;!ricos 'coDt� M�vimeDto; lBanoos oonta t MÔ'i
mente - Oons6rcios
Reallz6ul,. Carla Praza '..

� Oontaa de, Fl'egue8e8;',.QupHoa�u a
_
Receber; Títulos, a

ne�eber; Adiantllmep.toB à OilUi. de �in,an,ci8m9(lto p/c
Clientes; De,fedores Dleersos: VW do Brasil S.A. -

Oonta Autos; VW ao Brasil S A. - Oonta Petll8; For
neoedores Diversos; Veículos Usado.; PSÇIl8; ACllas6
rios; Out.ras Mercadorias; Oombestíeeia e Lubríficantes;
Bancos Dep6!!Hos

-

Vinculados
.

, .lmobilizaçõeS fin�nl:llras,
.' ::'

.

_'

A"ões e Debêntures; Oauoões; ltmprésti�os Compul
.6riol!l; In."31Itimento�·

ImObilizações Técnicas
Terreaos; Prédios e Benfeitorias; Ooustruções em An
damento; Mâquinal" F,!�ramen'as e Equipamentos; 146
,ai�" U�enBílios a' I�stal"JQõs8; VeícolQs de, Uso da Fir·
ma; 'Qorr(!Qão de Terrenos; Oorreção de Prédios e Ben-
feitorias; Cerreção de Miquinillll, Ferramentas e Equi-
pamentos; Oorreção de M6uis, Ute.Daniol, _ lilitalaQões;
Oorreçlo (ie Conatro,Çõ6B ,m Andamento -

I
.

Besallado Peldlnle "

" .

Peças Originais elil Garantia; Mão de Obra em Garan�
tia; JurQs e DeSpeIJI. B.ancádal a" Apropriar; ,Júro_� e

Desp8s8'8 de F.inaneiamento a Aprop,riar; Imp«;ls,to_� sI.
<?p'eraQ98s �i,��_n�e,ÍI;as a Apr�p,ri:r; !!e.l�rOI a Apro'
p,nar; Contrlbplçao ;ao INPS . ./,1'; ·Sal_rlO.. )'

.,'Cliilpensado .,. • . -. 'Tl
Bancos coo'&a .Oobrança, Simples; Bancos conta Oobran
ça Oauciona,da; Bancos conta Oobranc;a Desoontada;
AQõss Oauoionadas; Segurol Oontratados; Oon1l6roiol I

Contrata.dos; Emp.[és�hpoB 'OontratadOIl ".

Relatório dà Diretoria

.'

.",.'.t

I.

-;-.

189.26l.'90

,I

'í I
\ D�BITO CRUno

Produto daI Operaçõea Sociais; Comissões sobre Ven
das Diret�s; JUrt08, Becebídos; Deseontoe .Obtidos: J{8�
lor.ey �(l_cuperadolil,;_ Ren,das F1ioanceiras: IltdenizaçõeB
de' Garantias; Com'issões s/ Atlministra'çiiQ' d. Oonsör-
cios; Reembolso d� Fretes; Reembolso de Propagen
da; Rendas não Tributáveis e' Outras RendaB
,DespellaB Dieetas - Vefc:ulos Novos; Despesas Díre
tSIL - Veiculos Usados; Despesas Diretas. - Peças:
Despesas Dlretas - Serviços; Despesas Administrati
vas Indiretas; Lucros e Perdas, em Suspenso; Gratítí»
caçjío da Diretoria; Reserva Legal; Dívídendoa e Re-
serva pl Aumento de Oapital r

� � 111.1%8,45
.

. Tiii'-.1....2.".8....45-....3""!.1-1�1"!"12�8�4�5
J�raguá do Sul (SC), 31 de 'd,ezembro de 1973. .

Norberto Schulz - Diretor-Presidente - CPF n.o 103911009
.

Rolli. Bruch ...., Dlretoz..Gerente ..;.._ �CPF, n.O 001}.960419
Adolar João Bertolí - Diretor ,Administrativo - CPF n.· 1211.08�39-
Carla8 Friedemano MJhler - biretõr�Téenico - OPF n.- 033728639

. Ingobert Pett - Díretor-Oomercíal - CPF n.· tP3940609
Norberto S. Emmendoerfer - Gerente AdmiDiltrativo - Procurador

. , ')' Técnico em Oontabilidade
e

, eRG-SC Bob D.07 1.945
, '

CPF 0.0 103926319

3.111.128,4,5

Parecer do CODselho- Fiscal
..

, Senhores AcionistalJ. .

Os abaiXo-assinados membros efetivos do Conselho Fiscal da JARAGUÁ
VEíCULOS' S.A., tendo examinado minuciosamente o Balanço Geral·. a De
menstração da Conta de Lucros e P�rdai referente ao exerc!ci�1 d. 1973,\
apresentaâoe pela Diretoria, com fornecimento de. todâs as informaçõeB e es

clarecimentol solícitadcs, declaram ter encontrado todal as contes e docu
mentos em perfeita ordeiD e correção e ,ão de parecer que 08 melmol me

recem ler aprovados ,pela Assembléia Geral.

1.148 861,54

- 32.732,74

(: '\ 11 t";
,

'�'l 1 )

.' I

5.438.113,97
9.774661.72

2749.609,61

215.881,96

'<ff ;, ,

-

Ellar,el 8 curlo prazo i'
. .

_
I -.

, i.

Obrigaçõßs por Pe9�jl; Qbrigl\.çjhts por Acessórios; .Obrigações por
Conbust1ve,is e.lubrific,anteft: Obrigações por Outras Mercadoria.s;
Fornecedores Diversoll; BancoI' EmpréstimoB" Ga-rantidos; Bancos
conta Desconto; '['1.tul08-"a Pagar; Pre'vidência Social a Recolher;
FG1'S a: Recolher; lCM li Recolher; Imp.osl0 de Renda a Recolher;
ISQN, a recolher;' C,óntrib.uição. Si.ndi-cal a Recolhe.!:; Seguros a Pa�

gar, Obrigaç_ões, por Imc>veis; Obrigações por Subscrições; Depó
litos de C0Dsóicios; . Recebimento Antecipado por Mercadorias

� Eliai"l II 10nDo prazo, , .. ,

Bancos Qonta Cau9ão.; Di�idendos ou Jucrolil,a Retirar; Obrigações
'por Imóveis ,. <., -J • � I " �

"

·Iio Elill,el ,. -,
'.�',. 'I"

< <'o <.. , --

Depr_eQÜl.ção, do. IJDobjliz!!do ,Técni.co ,_r p',l'édios e B�nfeitorias;
Máquinas. Ferramen·tas, e Eq�ip&mento.,,; Móveis,. UtensflIos e .Inala-
ções· Veiculos de Uso.'da Flr,ma .,

.
"

.

-.

l ,,:, ',Tl .

Dep;eciação das Correções Monetáriaa dO Ima·bilizado Técnico -

Prédio.8 e .B�.Ilfeitor.lls;· Máq:u.iI!l1:l8. Ferramentas e. Equipamentos;
I Móveis, Utens1lios \ e: Ins'81!1çÕ�s .1' r'" .• , '.

Provisão�pau. C�UIItas .Dnvi:do88sj Rr,o.vis,io .. p,ar,8" Imposto.;.�eBe�va'
para Aumento de' Cápit81� Reserva Legal; Reserva de �oDlflcllçoeB
Rec�bidas' em ações; ,Capital Registrado; Resul.tado da ,Correção
Mune.téria .... ,,) .. " ".

Resultado, Pt,adenle. ;" "

:' " . ,. l' ,

V,endas em' Uortesia; Vendas a_ Executar

Gompenslldo . .. _ " ....... -'
'

,

Eoaos1los para Cobr.snQ.a-- Simples; Endossos, para, "Cobranç.a Ca�
eionada; Endossos para Oóbrança Descontada; 0lt.ução da Dlretorlai
Contratos' de Seguros; Contratos de ConsórcIos; Contratos de Em·

préstimos •..,,�

, 1'1'
- (

.iÃo "1,\ ,,It ... ..j;

i.:.·t 1�.A"'.".'" �
.t)

'(
-

l

1.302.406,10

Jaraguá do Sul (SC), U dtt março de 1974.
Loreno Antonio Marcatto - CPF M 009683319
,Eugêoio Vitor Schmöckel - CPF n." 004 3M 229

Alibert Ewald - OPF n.o 121 089 879

, ,

Acompanhando 0-progresso dá -Jaraguá \Ido Sul a_ ,,�

V A R� I G �!:. ,d� ._'��
plISSOl) 8 emitir plUllag&nl naoionais • internacionais diretamente da

. Parolá do Vale do I&apocú para maiol' faoilidade de 811a dtstinta cliüntela.
Pallaou a emmp, também oonheoimentos de �

encomendas é oRrgall
.

VARIG - Mal. Deodoro, 122/130 - Fone 202i
Jaralul do Sul - SO

VARIG V ARrGViaj,e VARIG

o � l.f 11 .

Motorista, n�o

faça do 'seu

Carro uma arma.
J

466.577,11
-

A.vitima pode

Jaraguá do Sul (SC), 31 de dt'zembro de 1973
< Norb.erlQ .Schulz, -. Direto!:, Pr�8idente .... CPF n:� 193.911 009

Apartamento com' 100.

,
Rolli Bruch Uireto.r .G.er��te -;- CPF ,n.o 009960419

2 " ..

d
Adolar João Bertoli' _ Diretor ..Admwl",tratlvo - CPF n.o 121 103539 m - ��o prlmel'1'o' an 8�

t .) Carros fi, Mébrer'�IUi.retor Técnico OPF n.o 033728639 doEdifieioPiccolli--;com'

Ingobert Pett _ Diretor Comercial - CPF n.O lQ3 940609 Garagem individual - 3

P d quartol! 2 salas e demais
'( Norberto S .. , EmfJlendQeJ'ferl- (1fl1ren� Administrativo - roc��a �r :.

Dependências.
' . ,

! -
\ -

•
,- Técnico em Contabilldaoe

í eRe SO lob n.o 1.945' V�r 'oom "0 zela�or, llÓ�,.

OPF 0.0 i03 92� 37.� ,r�dif(cio., '0

1��iJP�
. -----=

\

r "\ ,'l

2.471.672,54

95.692,00

5.38313.97
9.774661.72

'. J.

- - �-(J

,

ser "você.

Camplnbl de EdUCIGão
--: Civici

o hastamento da
Band.eira e �o canro
do Hino Nacional sDo
obrigalório8, uma vez

por semana. em todos
os estabelecimentos
de qOdlquer grãu de
ensino, 'públicos Oll

particulares
_,� .i.�,

, '
II

Vende-se

.
,

.,

:�}.��t�d� � !b._1
Cimentos, para ganhar entre 2 e 3 mil.< Até.

maia. Oartas para "Contador". Oaixa Postal. 19

nestf,l. ,com currioulum. para marcar en�re9ista.

Guarda-se sigilo.

".

i ÜJtlF A ,C I,T
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas,'
máquinas de contabilidade é duplioa
dorés à alcool (manual, elétricc;> e

automático)_

Planos especiais de financiamentos
Revendedor para a região

ISociedade Gráfica Avenida ltda .

Gonsulte�no�, pessoalmente' ou pelos
telefones: 2069 ou 2'243'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANO LV JARAGUA DO SUL (SANTA CATARINA) Sábado 19 DE MARÇO DE .1974 N.o Z.777

AMUNESC Reúne-se em Jaraguá Cleidy Syrlene Gonçalves
. " Às 20 h. de hoje, na ra a recepção, já queA AssoCIação dos Mu nheiro. A segurr dar-se-á residêncía de seus pais no começo da próximaníeíptos �o Norte do .Es- a .exposição . do. sr. Val à Rua Joinville, n.s Um) semana deverá estar àstado de Santa 9atarlOa, mírê João Rlbol!O, Chefe nesta cidade. a menina- voltas com seus estudos,da q�al é presidente o do Setor Reg!onal da

moça Cleidy SyrIen. como integrante e alu
Pref�lto Strebe, está de Ca.mpanha Nacíonal de completará 08 aeus be na aplicada do 1.0 Oienreuníäo m�rcada para o �hmentação E8colar. e, los 16 aD08 de existêu- tUico em n08S& cidade.
próximo diS 22 dó cor- flDaimente,. 11 expos�çAo eíe e promoverá uma Logo maís, pois. 08. paísrente•. tend? por local ? do �conomlsta Franeísco rec.pçfl.o ao seu seleeío e os três irmãos haveräoClube Atíétlco Bsependí. Cyrllio Correa Chefs da nado circulo de amiza- de abraçar a Cleidy
. !iI!' parte da manhã, Asse8sôria Fi!lB,nceira da . des, aprovado por seus SyrIens. cantando o "Pa-
Intcíando-se às � h. ha SEF, sobre o andameetc pai." o Coordenador Lo rabéna p'ra você", aoom-verá uma exposl.Çi? do do ICM no Estado cal de Edueação.ar. Aris panhada de toda ajo.E.ng. Oarlos Oallíarí. pre-'

.

Na parte da ta�de rea- tides Monoel Gonsalves vem guarda. "Correio do
slde�te do CRE� da l�.a h�ar.•� á a elel�ão da

e Senhora Brtea Horts Povo", cumprimenta a
RegIã<! - Florlanópohs, duetorla executl.va da Gonsalvea. Cleidy Sirle- Cleidy Syrlene pela pasq�t' d�scorrerá sobre a AMUNESQ � a eleíção do

ne que nasceu no dia sagam d08 seua 15 10-
disposição legal no que Conselho Fllcal. 17 de março, aproveita nhadoa auos de vida.
tange a função de Brige- o sábado acolhedor pa-

Missão de testemunho de Leigos
Testemunho de Leigo.", Jaraguá Veículos S.,A.
uma experiêacia de pes. CGCMF 0.0 8443658:1/001soa para pessoa e que
não vem do púlpito para Edital de Convocação
o banco doa fiéis. Assembléia Geral OrdináriaO importante' pr0lrramlll
previato no. calendário da São convidados' 08 l�lDhore8 acionista8 a com�
Paróquia foi plenamente pareoerem à Assembléia Geral Ord!nária a ser rea

executado, com real pro- lizada no dia SO de abril de 1974, às 10,00 \horal,
veito para os fiéis que ali na seda loeial estabelecida U8 av. Mal. Deodoro da
compareceram, comungan Fonceea, 930, em Jaraguá do Sul (SC), a fim de de
do fraternalmente tom Os liberarem sobre a seguinte:
visitIlotes durante �O horn. ORDEM DO DIA
A "Missão de Teste-

1.0 _ Exam�, discU8São e deliberação sobre omunho de Leigos" alcaa
b'" I � Balanço Geral, demonstração da Conta de Lucrolilçou, tdm \:;m peno exila

e Perdss. Relatório da Diretoria, Parecer do Cone m J ii f ii Ir u ii do 5 u I
proporçionando a seus aelho Fiscal e demais - documentos referentes ao

membros um convrvio co. exercício social encerrado em 31 de dezembro de

munal, onde predominou 1973;2.0 _ Elei"ão do Conselho Fiscal e suplentesum diálogo franco e onde y

se teve respOSla às per. e fixação d08 seul respectiTos honorários;
d f " 3.° - Ratificação do cargo de Gerente Admi-guntas da vi li de é.

nistratiTo e fixaçio d08 seU8 respectiv08 honorários;
4.0 - Outrol SSIunt08 de ioteresse da Socie

dade.

A Paróquia Apósto'o
Paulo, da Comunidade
Evangélica Luterana de
JaragulÍ do Sul, progra
mou para 08 passados
dias.9 e 10 de março um

importante � enconlro- de
seus membros, iii \ que com
pareceram aproximada.
menle 26 visitantes de ou·

tras comunidades.
Segundo o Pastor Ha

riberlo üUlkoechl, f1nha
por finalidade o fraternlll
encontro a indagaçäo d4·
queles que se preocupam
com sua vida espiritual,
com sua fé. com sua re·

lação com Deus, compllr
tilhaDdo e cODversando
com alguém sobre SUllS

experiências e sobre auas

dúvidas, Passou-se, então,
.. chamar de "Missão de

,.
.

Falecimentos
Noticiamo_ com pelar os falecimentos daa

lIeguintes pe_soas:

Dia 08 .
.,

Hildegard Konell Grenel, nesta cidade, com 66 anos

Dia 10
Enin Eoke, l\es.ta cidade, oom 55 anol

Dia 12
Ellie Cathariaa Funk Jagelsky, ne�tft cidade, com 69
anoa.

"Correio do Povo" aprellenta aOI!! enlutados 88

lIuall condolências.

Nascimenlos
Dia 01

Arnoldo, filho de Osvaldo (Maria Madalena) ae Ávi
la

Dia 03,"""'"
Airton, filho de Aesc (Regina, Koapp) Drewes

••

Dia 05 � _
Eliane, filha de Jaime (Ana Krutsch) Pereira

Dia 06
Valdelioio, filho de Valdemiro (Raulioa) Priebe

, Dia 07
Almir, filho d8 Preimundo (Edeltraucl Kuelter) Lip
pinki

Dia 08
Jean Carlol, filho de Vilmar Roque (Marli) St�.
ghen
Cláudia Bluiaa, filha de Bernardo (T�resinha Oa..

praro)Gorge8
Dia 09

Adriana Regina, filha de Osmar (Mareia Maria) Stin
gheo

Dia 10
Marcos, filho de Argeu Antunel (Orl.ndina L8SCO-

\

wicz) de Andrade

Dia ] 1
Gefferson Turibio. filho de Dalbegio (Zulma Weldt)
Elisio

Dia 12
Waldecir, filho de Waldemar (Amazilda) Lenke

Dia 13 .

MarloD Marciel, filho de'�ilverio (Iracema) Pradi.
"Os cumprimentol desta folha".

ROMA - Poderá Paulo VI ser citado para
depor como testemunha perante um tribunal ita- ,

liano� :B o que se decide neste momento em

Roma, durante o julgamento de um autor norte·

americano, acusado de ultrajar a memória de Pio ",Despo'rt'l·sta· Jaraguaense"XII. O autor sustentou em livro que Pio X!I Dada
fez para impedir a chacina das Grutas Ardean-

CO�
... p.ar.e.ça. aos. est.ádios

.

nas, no· decorrer da Segunda Guerra Mundial. . !.-__.....;�_.....;.....;__......;.�__.

....

AVISO
A diretoria desta Sociedade avisa ao. senho

re. acionistas que estio a sua dispo8ição Da lede
social, 08. do.umentos de que trata o artigo 99. do
decreto-lt!i n.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá .0 Sul (SC), 1-4 de março de 1974.
Rolli Brucb - Diretor Gerente

CPF �o 009960419

t Agràdecimento
e Convite·para Culto

A f_mllia do aempre lembrado

Ervin Enke,
comunica o seu paasamento, ocorrido no' dia
10 de março de 1974, quando contna 65 8DOS

de idade. Por este intermédio deseja agrade·
cer a todos os que 8 confortaram dursnte o

sificil 'transe. que enviaram flores, corOS8 iii

telegramas de 'pesar, que acompaoharam Ql

raleoido até a 8ua úhima morada, em especial
ao Dr. Edson Carlos Schulz.

'

Convida. outrossim, pãra o ouIto em in'
teosão de sua alma, a ser celf'brado às 8,30
horae do dia 17 de março de 1974, na Igreja
Eungélica Lutherana de �!!ragbá do Sul.

Por mais este ato de Fé Cristã apresenta
agrsdecimentos, a família enlutada.

Os Despachos' do Dr. Prefeito

Na· Itália,
um caso inédito

Hojs vO_ltalnos .a transe:ner mail um d98pAcho
do Pref .. ito de Itaocara, dr. Cal los Moacyl' oe Faria
Souto, a quem tivemos oportunrdads de enviar, como
iutermediArio do Prefeito Eugênio St, eb«, "O Pri
meiro Livro do JaraguA", que acreditamos já. tenha
reoebido para, 8travé8 das linhas .esoritas pelo Frei
Ag, élio Stulzer inteirar- a8 de um passaue não Ion
gínquo, - ",is que queremes comemorar em 8 de
abril pr6ximo os 40 anos de emancipação e, em 1976,
o primeiro centenArio de fundação ,onde um pu
nhado de gente esteva sempre em pé para defender
os seus ínteresses e mauifestar se oomo unidade
autônomo, livre e próspera.

Enquanto não recebemos o Rviso da recepção
do livro que haverá de ilustrar as estantes de livros
da futura biblioteca municipal da terra de ltaoeara,
que muito noa honra, pois. nó relat6rio de S Excia.
do ano de 1973 ao IIr. Governador do Estado do Rio
de Janeiro, apareceu a menção do n0880 modesto
semauâr io, como veíoulo de difusão dos interessss
de Itaocara, pas.aBlos B publicar mais um interea
sante dsspecho:

"Processo 0.° 1864 Aperibé Granitos. Pede P4-
gamenlo de um balcão de mármore aplicado no Re
eenro da ôaudede.. siruado em pleno Rio Paraiba do
Sul Loca: de Turismo, aberto 20 horas por dte. Ve'
[o-o no Carnaval: Não' cabia uma �gulha. O Brasil
f um País formidável: Pode' se dar ao luxo de parar
4 dias pera o povo pular. Em compensação munes
indúslrios venderam maís no Carnaval do que DOS
30 dtas do mês. e II lei da compensação. Lei eterna
e imutável. Tudo tem a Bua compensação n. terra.
Tudo. Oorta se a árvore. (eu sou conrra), em com

pensação tem-se o carvão. Queima se o carvão, em

compensação produz-se o ·calor para várias utilidadra,
inclusive parlJ cozer lSe o alimento.

Come se o alimento, em compeD8IlQão nutre·s9
o corpo; e auim caminha o Mundo desde qUe Deus
o fez. Até " morte traz sua8 compfln8atõe8, embora
não a compreendamos. Nesle ponto IIOU egoísta:
compreendo 8 minhll, Dão compreendO II dos oulros.
QUIllquer ser vivente- deve ter. sempre, sua vida pou
pada (menos a formiga saúva). Na minha caS8 não
deixo que se malem nem as pobres cobras, Dem 8S

aranhas caranguejsiuB de um palmo de comp' imen
to. Esta é uma das únicas divergêDciais que tenho
com mioha adorada esposli que exibe. um espírito
de destruição insupol"tAvel contra e�sell pobres ani·
mais. O nome "paraí80 das aranhas" que eu qneria
dar li minha vivenda, não permitiu. Acho que den-,
tro em breve mlllis esta espécie .vai se extinguir..•
Graças li Dona Edir.,."

i Voltaremos

Eslado�. Slnll Calarlna

Prefaitura Municipal da
)8rlOli di 801

Requerimentos Despachadol pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul

- A Vista da Ióformaçáo Como Requer -

Antônio Narlock, requer licença para construir uma ca-
sa resldenclat Nelson Franz, requer licença para conatruir
uma casa residencial. Arthur Bilch, requer licença para conl
trUir uma casa residencial JoiO Melo Moura, requer licença
para construir um ranoho de madeira Altlno Wosniack, requer
licença para construir uma casa relldencial. Vigando Atrial,
requer licença para construir uma casa residencial. M'rio
Bolduan, requer liceDça para conatruir uma casa residenctal.
Ewaldo Kressln, requer licença para eonstrulr..JJma casa resi
dencial. Valdemar Dlenchnabel, requer licença para construir
um puchado. Leonir Pessate Pruner, requer lioenQa
para conltrulr uma cas' residencial. Olivia Franceskl, requer
lioença para construir um

.

muro. Reglnaldo ScMochet, requer
licença pl construçAo de um muro. Qunfano de Souza, requer
licença para oonatruçlo de um galplo. Manoel Ademir doa
Santos, requer 'licença para construir uma casa residencial.
José BaUmle. requer licença para construir uma Gasa reaiden
elal. Robert'Donath, requer licença para construir uma caaa
re.ldenclal. Oetúlie N. N. Lenzl requer liçença para construir
um galpão pI jogol. Mariano Daniel ZOll, requer licença para
construir uma casa residencial. Ambrósio NaBa. requer visto-
ria e habite-se. Edlth Reif. requer licença para demolir
lua casa resldeDclal. Hilário Heck, requer alinhamento e nive
lamento de melo fio. Rosa Lange. requer licença para refor
mar e pintar sua casa residencial. Beno BogeI, requer licença
para construir uma casa residencial. Hainz Gaedke, requer 11
cença para conatrulr um muro. Osmar Floriano, requer licença
para demolir um rancho e reconatrußo. Norberto Raul1no, re
quer licença para construir uma ca.a residencial. BIAslo Besen,
requer. vistoria e habite·se. Adolfo Chiodlni, requer licença pa·
ra conatrulr uma caaa residencial. Lincoln Loer e UrsuIa-Pas
sold requer vistoria e habite-Ie. Construtora Imcol Ltda., re

quer licença para construir um abrigo pI automóveis. L,viaos
Ehmke, requer licença para construir um rancho. Seb'astlli.o. o)
Cordeiro de Souza, requer ltcença para cODstruir uma caaa re
lIidenclal. Ademar Mue�er, requer vistoria e habite-se. Adolar
Jark, requer lioença para conatruir uma casa residencial. Nelson
KHtzke, requer licença para construir uma casa residencial.
Idvan SOOI, requer ücença para oonstrulr uma casa residencial.
Augusto Ribeiro, requer lIcenoa para contrulruma caBa residen
cial. Leopoldo Stein, requer licença para demolir uma oaaa
residencial Julio MafezzoUl, requer licen� para oonstrulr um
puchado. Tibério Rozza, requer licença para construir uma
casa residencial.

Jaragu' do Sul, 14 de março de 1914.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


