
PORTE PAGO
DR/se - AUT. N. 62

Fundação:
Artur Möller

maior. penetração no intedor do nordeste catar-inenee

Diretor

Eugêuio Vitor Selhmöelkel
lmoresso ne :

SOeliedade Gráfiela Avenida Lida.

Ano LVI - :JARAGUA 00 SUL ('santa Oataeinaâ Sábado 1.0 de Junho de 1974 N,· 2.788

.JARAGuA DO.SUL

Fundado em 1876
Emancipado em 198'

DESTAQUES
Subscrítedo pelo Prefei·

to Strebe, presidente da
,\MUNESC - Associa

ção dos Municípios do
Norte do Estado de San-

, ta Cererlne, realizar se-á
ne sede do Município de
Masaerendube, no ediffcio

da Pretelrura, '110 die ,7
de Junho de 1974" mets
uma reunião mensal da
entidade, ocasião em que
serão .rreredos assuntos de
real importância pare os

municípios da micro re

gião, Horário: 9,30 horas.

A Repúblicd Federal da Alemanha comemora

neste ano seu 25.0 aniversário de fundação. Konrad
Adenauer, foi o primeiro chefe de governo, recebendo
a 21 de setembro de �949 a comunicação oficial das
três 'potências vencedoras ocidentais - EUA, Grã
Bretanha e Prençe, encerrando o seu governo mllltar.

.,1 Simultâneamenle entreva em vigor ii Lei Fundamentel,
promulgada em 23 de maio de 1949

.. O feriado serva muiro
mets pare um' descanso
extra, do: que pera come

morar seja o que for. O
1.0 de meto ou qualquer
outro feriado ne terça,
querte ou qutnta perturba
o trabalhe e não benete
ela o descanso. Porque

não trensterlr Iodos os

feriados de meio da se

mana pera sexta-feira?
Como, liliás, jii se faz em
outros pli íses? e o que
pergunla Pio Borges da
Cunha. Haverá alguém
centra isto?

Valery Gíscard D'Estaing, assumiu dia 'J.7 de
maio de 1974 o cargo de 20.° presidente da França,
com a promessa de "uma nove era" pare o pais e de

mudanças, No Palácio Ellseu, o novo chefe de Esla

do, de 48 anos, firmou um documento que confirmava
a sua eleição como o presidente rnats jovem já eleilo
na hístórts da república, D'Estalug serviu como saro

gento durante a segunda guerra .'mundial.

Em Magé, Eslado do
Rio, verificou-se originai
disputa de sepuhamento
ealre as duas única8 fu
nerárias e x ist e n I es: a

"Boa Viagem" e a "San
to ·Aleixo". A desavença
resultou num duplo homi

• cídio, quando Renalo de

Souza Ferreira, da pri.
meira, malou a liros o ca

bo reformado da PM da
Guanabara, Leobino da

Conceição G o rtJ es' de
Freitas, dono da segundo,
e o empregado deste, Ro
berlo Bernardo da Silva,
fugindo após.

Arqueólogos do Deparlamento Administralivo da
B'aixa Saxônia abriram a câmara inlerna de um túmu
lo da Idade do Bronze, num lerreno de lavoura perto
de Celle, e fizeram um achado que é c1a.ssificlldo pe
los peritos como sensacional. Klaus Woss, que diri

giu a8 escavações da sepultura de Irês milênios e

meio, admirou,se da perfeita conservação dos restos

de um homem e as ricas oferendas aU enconlradae.

A Poluição
Os dois principaiS rios

da cidade, o ITApocú
e o JARAguá e si ã o

de tal forma poluidos que
mais parecem dois enor

mes esgolos do que, pro
priamenle, um curso natu

ral de 6gua. A longa es

lidllem lem contribuído
para esse eslado, de coi·
sas, permilindo que se
acumulem nas margens
dos rios Itapocú e JGraguá,

• grande quantidade de de
Irilos. águas parodas em

bol�ões e, grande quanti-
\ döde de peixe morlO O
ar fétido é irrespirável.
Causa niiuseas e vômi
los, As i nd ú s I r i a 8 que
margeiam os mencio"ados
rios, ainda sem sislema
de tratamenlo de água,
conlribuem para o agrava·
menlo da p o I u i ç ii o. O
esgoto, também; sem tra-,
tamento adequado é des'
pejado diretamente no rio,
Com is.so aumenlando ain
da a imprestabilidade das

águl)�.

nos
e preciso que se .Iomem

medidos drásticas se não

quizermos ler doia grandes
esgolos cor r end o pela
Cidade. Aliás, II Capitania
dos Porlos já alerlou com

uma legislação sobre a

necessidade de trlltar as

águas servidas para de
pois despejá-Ias no rio.
Não nos consta, além de
alguma8 visitas, que algo
lenha sido exigido da.
indústrias, Em certos tre'

chos do rio, as li g u as.

adolam uma coloração
variada, desde o vermelho
forte, ao verde e ao cinza,
o que. positivamente, não
se pode mais permitir.

A riquesa das noslas

indúscrias não pode !Ie

alicerçar na gradatiu
destruição das coisas mais
bllla)! que temos e que
são 08 dOIS rini! qUIl for
mam 'I s'gla ITA-JARA.
Rios qOR viram Cl ,"VOfe

CHr O .. Jarllg ê. Que ho

j .. é nome dO m· lhor ho
tel. Grande culpa cabe.

Um 'ftnanclernento de
Cr$ 99098500,00, con

cedido pelo Banco Nscío
nal de Desenvolvlmemc
Econômico ao Departa
mento de Estradas de Ro
dagem do, Paraná, bene
ficiará as prlnclpaia re

giões produtoras do Es-

tado, com li construção de
1 600 qutlomerroa de es

Iradas vlctnels, que serão
usadas pare escoar pro
dutos essenciais ao desen
volvimento da economia
pareueense. Bem que SC
poderia entrar nessa.

Poucos sabem que já se pode chegar até o "Mor
ro da Bandeira", com entrada pelo Rib. das Pedras
Brancas, ne Barra do Rio Cerro. AU, numa altura de
600 e poucos rnerros a COTESC esta Ieventendo
uma torre de 30 m. -- Distente 16 Km, do centro da
cidade, descorttna.se do morro uma visão maravilho-'
se, que muno poderá conrrlbulr pera 08 lugeres turfs
ncos do muntcípto, que existem em abundância. porém,
ainda não explor-ados.

A Peste Mundial da
Cerveja de 1974 ("World
Beershow 74"), a realizar
se em agosto deste ano,
é mais uma novidade en

tre as exposições britâni
ces - uma festa de im

portância internacional que
pela primeira vez na In

glalerrll oferece a oporru
nídede de se ver e provar
ludo que é vendido nOI

bares e "pubs". Será sob
o teto do "Grand Hall"
de Olympte, de Londres.
O maior "pub" sobre a

Ieee da Terra, Vai lado,
bicho!

'

O médico legisla da Comarca de Los Angeles,
Thomas Noguchi e 2 peritos em balística Ievanterem
dúvidas sob a coincidência entre as balas' que meie

ram o Sen, Roberl Kennedy e o revólver que ôtrhen
Btshara ôlrhan portava. Suas descobertas monsrrem

que o revolver que provocou ti morte do Senador não

podia estar mels do que 2,50 e 7,50 centímetros de
sua cabeça, quando foi disparado.

.

A nOlÍcia de mais esse

exemplo da nalureza vem

da Babi onga, de São
Chico. Uma porca dá cria
à cinco rebenlOS e a se

guir sofre sério IIcidente.
O leite lhe some, ficando

.

os porquinhos lImeaçadolJ.
Mas eis que �urge uma

cachorra amiga que "lId?-

Ia" os porqQinhos e pas
sa a amamentá-los ron

cando, inclusive, p a r a

quem se aproxima, carre·

gando os presos em seus

denles, como se os !IIuioos
f o s sem "cachorrinhos".
Parabéns a cadela "Boca
Negra".

Muito mais feliz é aquele que sabe suportar
a infelicidade.

ITA -

também, à população, que
não está ainda sufioience·
menCe mocivada para o

aSBunto. A cada dilJ que
passa, OB' rios 8e sojam
mais e mais. DesadverH
damente o lixo estê sen·

do. deitado nas margens
do rio "para que a8

ágoas o levem",

Além da um endureci
menCo por parle das au

toridades, exigindo o

comprimento da lei, !le

ria de bom. alviere uma

campanha de esclareci
mento do, povo, com car

tazes alusivos, alertando
sobre o pertgo da polui
ção. p, odu�iyid6de !!em

e ..Úcle é o mesmo que
trocar 6 por mpiß dozia.
O qoe adianta o tflfc"iro

parqlle industrial cob' i ·se
de ouro e' r'queia, qoao
do em seu me.io e ao re·

dor, esta,mos oercRdos de
um verdadl'íro chiquei·o.
O que adhlO'" uma' saú·
de ..m termol< f'Daocei, o .. ,

.

quando o organismo hu,

JARA
mano está cheio de doen·
ça.

Está na hora de se

olhar para esse' cruciante
problema qoe cresce de
dia a dia. De que nos

valem as elevações bein
construídas, com belas
residências e clubes, Si
eles contemplam a passa
gem (to esgoto, lá em

baixo?

Vamos Pllnilar no as

sunto. Já está na hora.
QOllm abre o jogo?

GUARAMIRIM EM RlTMO
DE BRASIL GRANDE

quadrimestre de 1974,
onde o número de em

pregados em atividades
lndustrtaís cresceu de
125 para 545 operários,
sem sombra de dúvida um
crescimento digno de re
gistro,

Na última 5a.-feira, o

R. C. de Guaramirim,
prestou slgnífíeatíva ho
menagem ao sr, Francis
co Doubrawa, h o m e m

ligado à indústria do vi
zinho município, em ho
menagem ao dia. da in
dústria.
Na oportunidade o sr, ,

Em sua fala, o Ir. Fre
Frederico Guenther, Co derico Guenther, desta
letor .Iocal ti rotariano, coo outros fatores de
fez uma alocução, relatí- desenvolvimento da vízí
va à efeméride, fazendo nha comunidade, �'deta
um retrospeeto das attví- lhandoas atividades 8CO·

dades economíess desen- nomíeas em, número de
volvidas em Guaramirim,

.

estabelecimento8 e de
entre 1969 li o primeiro empregos, a saber:

Ati,idade D.O de estabelecimentos lúmero di empregadas
Olaria 4 Ú; operários
Mecânica 3 20 idem
Metalurgia 2 48 "

Madeira 6 252 "

Mobiliário ti 62 I,

Couro 2 5/ 'I
'I'extíl 1 19 "

Alímentíeíos 12 102 "

Bebidas 6 13 'I

Vestuário . t 3 'I

Cimento 3 16 'I

48 545
Concluindo o -eu dís

eurso, o sr. Frederico
Guenther, informou que,
a arrecadação de leAl'
nos primeiros 4 mêses
de 1974 foi de Cr$ ..•.
932019,76. uma arrecada·
ção superior de 81% em

relação a igoal período
de 1973.

OutfB importante e cu

riosa ob8erva�ão é a de

que, nos primeiros 4 ma
ses de 1974; a arreeada
ç,ão de ICM foi de cr$
256.765,98 e a indústria
contribuiu desse tot aI
com a quantia de' CrS
238.755,38 Guaramirim
8stá mllJ"chando à frente
da in!1ustrialização, de
senvolvenJo in gen t e s

atividades, no sentido de
acompanhar o desenvol
vimento da região.

Os vôos do
supersOnico
«Concorde»
A Air France informou

no Rio, que o "Gonoor
de" 02-40 - vôo 138, co

briu o percurso Paris
Dakar em 3 horas e ,3
minutos, das quais 2 ho
ras e 50 minutos em vOo
8upersônicos. A distan
cia de Dakar/Rio loi
percorrida em 3 horas,
e 17 minutos sendo 2
horas ti 1'6 minutos em

velocidade supersônica.
Entre os pss!<ageir08
que embarcam no Rio,
eneontram-se represen
tantes franco-britânicos.
diretores das empresas
francesas que. possuem
fmais no Brasil.

Escola Básica
Abdon Batista.
promove
A Escola Básica Ab

don Batista vai aconte
cer em doas iß.lportantea
programaçães, que irão
sacudir a sociedade ja·
ralluaenBe,
Dia 8 d. 'junho de

'1974 - Baile dos Namo·
rados, a realizar-se no

Grêmio da Juventude Ja
raglJaense (Salão Cristo
Rei), com início às 22
horaa, animado pelo fa
mOlo conjunto "The Pop
Band, de Blumenau. To
dos eEtão genLilmen'te
convidados. prestigiar 8

promoQão,
Dia 15 de junho de 1914 -

Grande noilada junina
no páCeo da Escola BA
sica Abdon BaCista, com

iníoio às 18 horas, quan
fio haverA danças, quen
tão, pinhão, bebidas, fo
gll .. ira, cburrasco e • er

viço de oozlnha.
Preetigie ae promoçõAs.

Ela se' á muito úlll ao

tradicional eatabelecimen
,

to de flnsino.

Concurso �ainha dos Estudantesl74
eH A • L. E

Onde? - Clube Att'ético Bsependi
QUl1ndo? - 22 de Junho de 1974
A qut\ horas?, - 22,30 boras
Traje? - Esporte
Promoção dó 3.° Colegial do Colégio SAo Luí�.
Um apelo jovem. Espe.ramos oonthr com V(lcê,

. Leia e assine
este

, .

semanano

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO

"CORHflO '00 POVO"
fundação: flrtul' Mulle,. - 1919

CGCMF 84.486.591/001
• 1974-
Diretor

EUiênio Vitor Schmückel

ASSINATURA:
Anual CrS 25,00
Semestre •. Cri 18,00
Avulso • • • • CrS 0,50
Número atrasado Cri 0,60

ENDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: ZO%3
Jarlgui do Sul,- S. Catariaa

Aniversários
Fazem anos hofe
- O sr. Teodoro Hiol

ehíng;
- a Jovem Leonlta Ro· ,

18 Lavi. em -- Nereu
Ramos;
- o sr. Gerherd Henn;
- a sre, Irma Gaedke

- Rio Cêrro;
- a Mentns, Iene Si-

mone filha de Adolar e

Odilia Morelli.

Fazem anos amanhã
- O Ir. Ingo Kluzke;
- a sra. WaDda, eepo-

Sll do Sr. Venâneto Nico
luzzi;

- a sre, Irene Hemann
- Iroupeva seca em -

Blumeneu.
- o sr. Vlrrflio Nico

lini em· lIapocuzinho;
- a Ira. Ireoe volit

Schroeder em - Mafra.

,Dia 3
- O sr. Luiz Cariai

Rubini;
- 11 Jovem Rose Ma-

ry Longe;
,

- o ar. AliberlO Ewald;
- a Jovem Eduardll

Moreira, em lIapocuzinho;
�
- li 8rll. I n g e r u I h

Mahnke Bliratlo;
,_ o Jovem GUlon

Gons8ga dos SIlDlos. .

])ia4

- A Jovem Àrlete, filha
de Dliniel Hamann, em

Blumen8u;
- li sra. Hilda Pillzera

Karlln, em Curitiba-PR;
- a Srll. Wallrllul Hllrbs

Zemke; ,

- o ar. Amllndio Klein.

Dia5
- A sra. Carla ',Hallke

Mayer;
- o sr. Inácio Tomll

selli;
- o sr. Mário Rau:

li .rla. Marill Leocar·
ditl Schmilt;
- a 8ra. Diln Janke;,

- li sra. Lili HarnlIch
Blirlz;
- a sra, O o lar e 15

Schmilz T8nko;
- a Garotinha Cláudill,

filha do Dr. Ewaldo e Ta
lha Sprfcigo;

a Ira. Edite Catloni pe
Iri.

Dia 6

-' A srll. Adélia Wolf
Weiller;
- a sra. Iris Modrok

Meoegolti;
- a sra viúva: Erna

Kreutzfeld, em' laraguazi·
nho;
- o M e n i n o João

Cláudio Brllga Junior, em

Plorianópolis;
-- o menino Ivan Cé.

sar. filho do sr. Ingo e

Verena Fallglltler.
Dia 7
- a sra. viúva

Mascarenhas.
Maria

DO POVO
'.

Padre Champagnat,' Panda-
dor des Irmãos Maristas
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AURORA

Corup6, im Mai 1914
Hellmuth

Proibi�ão
Pelo presente o proprietário Cornelio Glo

watzki residente e domiciliado à Estrada Garibaldi,
nesta municipio de Jsraguá do Sul, proibe termi
nantemente a entrada de pelsoal estranhas em
SU8S propriedades, com finalidade de cortar palmi
to � caçar, não S8 responsabilizando pelo que POl
a. aconteoer aOI infratores.

Jaraguá do Sul, 20 de maio de 1974
CORNELIO GLOWATZKI

editai n. 8.b04 de 28/5/14
Ingo Mathills e

Ruth Bast
Ele, brasileiro. solteiro.

lavrador, nascido 'em Ja'
raguá do Sul domiciliado
e residente em Rio Cerro
I, neste distrito, filho de
Wlilrer Mathias e Linda
Rux Maihias
Ela, brasileira, soH�ira,

industriária, nascida em

Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Rio
Cerro II, neste dislrito, fi
lha de Alfredo Basl e Gi
sela Borchardt BdSr.

Edital ni 8.605 de 28/,fJ/14
,

Dário Chiodini e

Irene Heck
Ele, brasileiro, solteiro,

repre�enlllnle, nllscido em

Luiz Alves,' nesle Eslado,
domiciliado e residente nll

Rua João Január10 Airoso,
nesta cidade, filho de Luiz
Chiodini e Edellrude Chio
dini.
Ela. brasileira, solteira,

do lar, na�cida em lara
guá do Sul, domiCiliada e

" .

-,- Um Educacionista L'íder e sempre �tu'ái -
No próximo dia 6, quínre feira', no mundo intel

ro, milhares de proíeesores e estudentes esrerão eele
brando a memória de um emérito educador que dedl
cou sua vida à Educação e cuja obra pereure alé
�L

'

,

, Há 161 anos. numa cidadezinha francesa, um
humilde sacerdote fundava uma Congregação de Re
ligiosos Educedores que são conhecidos no mundo
inteiro com o nome de IRMÃOS MARISTAS, res
ponséveie pela Educação inlegrar do homem, desde à
infância eré li conclusão do Ensino Llmverstréno en
trea'ar à sociedade: BONS CRISTÃOS e VIRTUo'SOS
CIDADÂO�. '

A Congregação Mertste com seus 10.000 mem
bros falando lodos os idiomas cultos, em sua missão
específica de educadores, desde o seu infcio (1811)
não conheceu diminuição; ceda vez meie expande
seus cempos de atlvldade educativa; sempre amplia
eeus proletos de eulture; sempre ilumina a senda da
íormeçêo para seus educandos; sempre encontra naa
bênçãos de Deus, a inspiração orientadora pera nos-
S8 juventude.

'

Nossa Comunidade Jaraguaense' forneceu nume
rosos membros à Coniregaçio dos Irmãos Marislas,
"Iguns deles exercendo cargos de eira responseblltde
de quer no Brasil, quer no extrengelro.

Por sua vez, a Congregessâo dos Irmãos Me
ristas, implantou em nossa Cidade, o tradicional e
majestoso Colégio "São Luís", eenão de visita para
qualquer promoçãc cultural em nOS8a Comunidade.

Para o próximo dia 6,' Pesla do PADRE CHAM
PAGNAT, a grande famma ligada ao simpátiCO "Co
légio São Luís": Alunos, Professores, _Pais ADligos
Alunos, Amigos eareremes recordando felizes aquela
imagem queridll de um sacerdole humilde que legouG Humanidade, umll instituição de consislência sólida
capaz de enfrentar lIS barreiras, doa séculos e IJI dis-
tâncias inlercontinenlais.

'

Salle dia 6' de llnb., flsla da' Padre Champlonal

Auto reihre sich en Auto an

Wor.us entsnegen Kinder, Prauen, auch ein Mann
Zu f'uss. zu Rad kamen sie noch angestrebt
Alle, Alle von dem einen Wunsch belebt
Teilzunehmen tln dem Hochzetreessen

'

Und das Trinken dabei nicht zu vergessen
In dem Hause von Herrn Rudi Gtese
Gelegen en Bergeshong, nicht auf ner Wiese
Wo der Ältesle, Lauro mit seinem Namen
Mit Use Dumke zu der Ansiehl kamen
Einzurreren in einer Ehe Bund
Wie es schon in der Bibel stuad
Bei solcher Peier isl man nicht gern allein

,

Drum luden sie von neh und fern die Preunde ein
Vorbereitet waren schreckich viele Braten
Kuchen, Plärzchea, l' orten mil Zutaten'
Bier, Likör und auch nen Wein
Schenkte man den Gästen ein
-Tenzen konnte men nach Herzenalusl
Jeder und Jede Brust an Brusr

,

Oie Musik war so schön und laut
Besonders von dem, der aul die Pauke haut
Selbst als schon der M!>rgeo kam
Die Feier noch kein Ende nahm
Sie zoa' steh bis nachmítteg hin
Vorher Schluss zu machen, lag nicht im Sinn
Der Vielen, Vielen Llnentwegten
Die dort sich pausenlos bewegtén
Wo finden solche Feste heut noch slall?
Wie men sie voo den Ahnen übernommen her?
lo den Bergen, auf dem Lande
Isl man heule noch dazu imstande .

Wir billen den Herrn, der unsere Schrill. lenkt
DlI"s Er In Zukunft uns noch viele solcher Feste

� schenkt
Preudig und voll.Denk blelbt es in meinem Sinn'
DII8S ich diesmal auch, dabei gew.esen bin
Dieser Freude ich doch Ausdruck geben muss
Deshalb an Alle meio -gereimser Gruss

Registro Civil

residente na Rua ,26 de
julho, nelta cidade, filha
de Hilario Heck e Lily
Niels Heck,

Edital n. 8606 de 29/6/14
Alfredo Mendes da Silva e

Claudete Doege
Ele, brtlsileiro, solteiro,

operário, nascido flm Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Francisco
de Paula, neste distrito,
filho de Antonio Mendes
'da Silva e Erna Srolle.

Ela, brasileira, solteira,
industriaria, nascidll em

Guaramirim. nesle Eslado,
,domicilié!da e residente em
Francieco de Paula, nes

re distrito, filha de Mar·
rin Doege e Gertrudes
Zapella Doege.
E para que chegae ao co

nhecimento de todos mandel
passar o presente editaI que
será publicado pela Imprensa
e em cartório onde será
aDxado durante 15 'diaB., Se
alguém souber de algum im
pedimento acule-o para os
Dns legats.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

Der Be'ttler
Ich stehe hier seit Bcht Uhr in der Fraehe,
Und werde noch bil Bcht Uhr abends ste'hn,
Nicht EinH, der vorbeigeM, macht sich Muehe,
Mich armen Krueppel einmal Bnzusehn.

Ach, an der Wiege ward mir's nicht gesungen,
Dass ich hier B� der Ecke stehen muss.

'

Das Leben ist hart mit mir umgeBprunge[l,
Wer nimmt schon einen Mann mit lahmen Fuas�

Die Wohnuogsmiete muss ich noch bezahlell,
Zu Hause liegt im BeU mein krankes Kind.
"Kauft Erdnuesse" ruf iéh zu hUllend Malen,
Doch meine Rufe gehen in den Wind.

In einer Grosstadt gibt es kein Gewissen,
Da oeffnet sich so sehen eine Hand.
Doch sowas sollte man halt ,orher wisseu.
Ach. waer ich doch ,ebHeben auf dem Land.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo
\

Aurea Müller Grubba, ODelai
do Registro Civil do I. Dís
trlto da (:omarca de JaraguA
do Sul, Estado de Santa

Catarina, BraIIn.. '

Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo oa
documentos exlgldoa pela lei
afim de ae habWtarem para

oaaar-se

Edital n. 8 600 de 24/6/74
Ivo dos Anjos e

Bernardete João da
Silu

Ele, brasileiro, soltetro,
8scritur.irio, nasoido em

Hajai, neate Estado, do
miciliado e residente na
Rua Victor Rcsenberg,
nesta cidade, filho de
Valeriana José dos Anjo.
e Herta dOI Anjol.
Ela, brasileira, soltslra,

atlxiliar de pnfermaglm,
nascida em Orleães, nas-,
te Bstado, domioiliada e

residente na Rua Viotor
Rosenberg, neata cidade,
filha de Joio Pedro da
Silea 8 Madalena Luiza
da ,Silu.

E M P R E,S Á R lOS, T U R 111 A S
a VARIG sente· se honrada pelo que pode, fazer pelos seus ne·

gócios e passeios. VARIG está presente em toda parte do
mundo, beneficie-se dos seus servjQos

PeQa informaQões à VARIG
Av. Mal. Deodoro da Fonsecll, 122!/130 - Foné 2023

Jarllguá do Sul - 5C

Viage VARIG VARIG

Edital n. 81i01 de 24/6/74
Ademar José Maroarini e

Edeltraud R.imer
Ele, brasileiro, solteiro,

industriãrío, naseído em

Ascurra, neste Estado.
domiciliado e residente
em Joinville, neste Eata
do, filho de Dante Mar
carini e Ema Maroarmi.

Ele, hrllileir., lolteir.,
profeslora, nasold,a em

Jarag'uA do Sul, domici·
liada e residente n8 RIJa
LourenQo Kanzler, nesta
cidade, filha de Adolfo
Jaoob Carlol Reimer e
Isolda Zimaih Reimer

Edital n. 8.502 de 24/6/7�
Antonio Carlos Ramal e
Maria de Loardel Heck
Ele, brasileiro, .alteiro�

pintor, naloido em hajaí,
neste Bstado, domicilia
do e resi'dente na Rua
Santa Catarina, nelta .i
dade, filho de �Icidel
Ramal e Rosa Cordsiro
Ramal.

Ela, brasileira, solteira,
do lar, nascida em GlJa
ramirim, neste Estado,
domiciliada e residente
nl Rua Santa Catarina,
nesta cidade, filha de
Antonio Hpck e Lina
Bruhmüller Heck. _

Edital n.8.5ct3 de 27/6/74
João Alves e

Sônia Maria Pereira
Ele, brasileiro, lolteiro,

operArio, nucido em Mas
sar,anduba, neste Estado,
domiciliado e residente
em Morro da Boa Vi!Jtll,
neste distrito, filho de
Argeo Alves e Paulina
Alves.

ElA, brasileira, folteira,
do lar n8!lcida em JgIlA.
do Sul, domiciliada e re

Rijente na Rua Ricllrdo
HasR, nesh Cidade, filha
de Rq,imundo Pereira e

Olg" Farias p'ereira.

II
VARIG

Ed�tal de Praça e. Leilão
o Doutor Nelson de Souza InfeId, Juiz de Di·

reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Saota Catarina, nB forma aã 'lei, etc.

-

FAZ SABER a quem interessar pOStla, que o
Sr. Porteiro dos Auditórios deste Juizo, levará a

!lú�lilJo pregão. de venda e _arrematação. a quem
mais der e maIor lance oferec,;r acima da respec
tiva ava]iaçãIJ, no próximo dia 25 de junho, às 14
hor81!, o bem penhorado a Wilfredo e E'rwino Scll'ulz,
na ação �xecutiva que lhes move o Banco do Es
tado de SaDta Catarina, S.A" abaixo descrito:

a) - Uma MOTO-SERRA, muca Homolite,
cor vermelha. N. X L923, com 5.5 H.P., usada, ava
liada em Cr$ 1 850,00,

Não havendo licitante para a praça, fica des
de já desigoada a data de 09 de julho p, vindouro,
às 16 horas, para o leilão do mencionado bem. que
podera ser arrematado por quem mais der e maior
laDce (,ferpcer. independentemente de avaliação E
para que ch .. gue ao conhecimento de todos e inte
'res�ar possa, foi passado o pre�ente edital que se
rá Ilflxado no local de costume e publicado na for
ma da lei Uado e passado, nesta cidade de Jal's
guá do Sul, aos vintp dois dia8 do mês de maio do
lino de mil novecentos e setenta e quatro. Eu, (a)
Amad�u Mahfud, escrivão, (} subscrevi

(II) Ntllson de Souza Inleld, Juiz de Direito
/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CO'BREIO .DO POVO

sc Hß Preocupa Empresários Jaraguaenses
:':'Na manhã do último domingo os senhores, Eu

t· genio· Strebe prefeito municipal, Flávio Rubini presí
den'te" da Assocteção Contércidl e Industrial desta cl
dade, Octactlto Pedro Ramos representante da região

() na Assembléia Legtslenve, e os empresários Eggon
João da Silva, José Carlos Neves, também presidente
da, Câmara de Vereadores, Rudolfo Huteuneseler, além'
da imprensa da cidade, estiveram vistoriando o anda
menro das obras na rodovia SC80 que ligará esfel
ncememe a cldede de Jaraguá do Sul Guaramirim à
Br 101.

..
,

Inicialmente a preocupação maior foi ver como

estavam sendo reel.zauos os trabalhos em Poço Gran
de, onde ainda faltam ser implantados mais de 2 Kí
lômerros, trabalho que istá a exigir as etenções da.
construtora ßena, contratada pare a obra. O que .e

pôde observar é de que durante o ternpo em que a

referida construtora se encomre no local. ê que pouca
meís de 200 metros foram implantados, e que os t'a-·

belhos a continuarem na maneira como estão 'sendo
conduzidos, íerão que aguerdar ainda muito rempo
pera que o testante da estrada, já em melhores con

dições. mereça CIS cuidados da construtors que nos

dies atuais detem-se DO trabalho de tmplenteçäo na

quele local, já conhecido dos lencres deste jornal que
residem nesta região, por se tratar de uma 'área de
terras beerenie lodosa e que merece um trabalho
mals demorado.

, Segundo etnda as observações daqueles senho-
res, que semanalmente visitam o local das obras, o

trabalho daqui pare a frente tenderá a ficar pior. pois
trata se da 'execução de um trabalho oneroso pera a

construtora que precisa providenciar a implantação
em cerca de um merro de altura.

Ali serão colocados muitos metros cúbicos de
rerra misturada com areia, para permlrír uma bese
mais sõlida pöra o poslerior asfaIramento,

A reportallem percorreu em companhia daqueles
senhores grande parte da estr"da e observou que em

cer los trechos ela se encontra 'com umG base bastante
sólida principalmente no local próximo a BR 101. de
onde deverá ser iniciado o asfal!amento, segundo se

infotma. Em outros locais; porém a estrada deverá
merecer a' atenção da construtora ßetta. pois apresen
ta aiDda muitos problemas de drenagem enlre outros.

Ponte Sobre o Rio Pirai
Acerca do andameoto das obras de implanta

ção da ponte sobre es Ie rio, os senhores industriais
e empresáriOS, principais interessados na implantação
asfáltic:a da rodovia em queslão, estäo mais tranqüi
los. pois receberam a informação de que toda a pon·
te virá pronta oe Curitiba só sendo posteriormente
montada no local onde deverá permitir uma passa
gern de VE'(culos na estrada que demanda â Joinville.
Também naquele local um Irabalho de 'base estii sen·
do vfetuado pell' construtora Marnl! responsável pela
construção da poule. .

Mas em o'ootra'partida a ponte velha que dá
passagem aos oaminhões e máquinas da coostru
tora BeUa, poderA apresentar algum problema de

pusagem, C8S0 chova e o nhel do rio PinÍ aumen
te em cerca de um metro, o que não é muito difícil
seguodo as informações recebidal!l. Isto 89 tornará
um problema bastante grande poil o aterro 'que es.
tá sBndo f,;ito nos 2 k,lômetros que faltam para
serem implantados, soffsrá paraliz8ção, pois, toda
a terra é retirada de um local além da ponte, que
com o aumento do nível das Aguai obrigan�, Bem

dúvida, a uma paraliução dos trabalhos.
'

Acreditam os senhores ii')du�trI8is e empresá
rioR Jaraguaenses que os ,trabalhos de aterro (CH so
continuam neste rítmo) levarão ainda mRis um ano,

I!omente p"ra a implt'lD'Rção deste trechn e assiin
todos aqueles que df:\pendem do asfaltllmento para
uma mais rápida deme:nda de seus produtos. terão
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de aguardar com paciência para que apenas 32 km.
de extenção sejam asfaltados. Assim, um drama que
já dura � longos anos, seri aumentado um pouco
mais.

'

,

. Mudança de Governador dá esperanças'
Oe [araguaenses. ainda referindo se a rodovia

SC 80 (Járàgllá-Guaramirim Br 1t11) acreditam que
com o bOVO governador do estado, as coísae possam
melhorar para a regiãc tendo em vista o problema
surgido quando da última visita do governador do
estado Colombo Machado Salles à Jaraguä do Sul,
quando em vibr"ntl'! discurso chamou 08 homens
Jaraguaense como tendo pouca fé quando refer ia-se
80 telegrama reoebido da Associação Comercial que
solicitava providências a respeito do reiníoio das
obras na rodovia. paralisados em 'virtude de proble
mas surgidos quando da paraliz ação dos trabalhos
por 'par te. da construtora AzUo..Naquela ocasião
igualmente, deu-se a assinatura entre o go.erno do
estado e 8 construtor a Bstta para início das obras.

t
Afirmavll se na oportunidade que dentro de 17 meses

o asfaltamento estaria pronto li contar da aata' de
aaslnatur a do contrato Já fazpm aproximadamente
4 meses que a construtor .. esrâ no loc» l, fi qnRsA
nada foi feito, levando-se lIinda em constdsreção que
já não chove há algum tempo na região, e autes 8

construtora AzUo tinha como inimiga 8S for tes chu
"as.

Enfim, todos esperam confiantes que a nosa

direção do executivo estsdus l olhe com e teução pa
ra o problema e dõ uma solução mais, satisht6ria
para o problema em questão. poie trata-se, o asfal
tamanto desta' rodovia, da maior rei,indic�ção do
1'0"0 rio norte catarinense.

Convite ao Secretário dos Transportes
Dosieriormente a vislla aos locais de trabalho

na rodovia SC 80, em rêÍpida reunião os industriais
It empresários, resolveram de em conjunto, a Asso
ciação Comercial 8 Induatrial, Prefeitura Municipal e

Câmara de Verel!dores enviar um convire, ao secret6-
rio dos Transportes e Óbras Paulo Müller de Aguiar
para que o mesmo venha a Jaraguá do Sul, verificar
"in loco". o andameniO dos tf"bol'hos.

-

Tal convile, a estas alturas dos acontecimentos
já deve estar em mãos do secrelário que poderá res

ponder afirmaJivamente, uma vez que o próprio de
putado Octaedio Pedro Ramos, anteriormenle havia
informado da possibilidade do Sr. Paulo Müller
Aguiar retornar a nossa cidade e vistoriar as·obras
naquela rodOVia.

A ESlrada velha. que demanda da cidade de Ja
raguá do Sul, para se alcançar a BR 101, encontra

se em ótimo estado de conservação, graças li 'opero
sidade da prefeitura de Guaramirim e de Joinville, que
semandlmente, não medindo esforços olham com aten

ção pela conservação da e�lrada que apresenta um

movimenlo dos mais intensos,' pois quase todos os

produtos de )araguá e Guaramirim seguem viagem
:pela rodovia em questão.

Por oUlro lado, alguns jaraguaenses são de opi
nião de que deveria Ie formar uma corrente prá fren
te, com a mobilização da• .forças vivas do municípiO,
liderada pela prefeitura municipal visando uma melhor
conclentização das autoridades estaduais Gcerca do
problema da rodovia em apreço.

Pela importância que a estrada em questão re

presenta para li região norte do eSlado, é bastante
. reduzido o número de caminhões e máquinas que se

encontram no 10e,,1 para a realização dos träbalhos.
Espera-se, igualmente, que com a visita do �e

cretário dos Transporrl"s e ObrÇls do Eslado à r,odo
via, as coisas melhorem um pouco, pois, da maneira
como estão é imposs(vel de se continuar

(Reportagem de Geraldo José)

Parabéns,Correio do Povo
Desde 10 de maio de 1919 circula em Jaraguá

do Sul, Eslado de Santa Catarina, o "CORREIO DO
POVO".

Os ideais emancipacionistlls do então distrito de

Joinvilh.>, fundado em 1876 por Emílio Carlos Jour
dan, g�nharam vJgor ndS lelras da imprensa local, to

talmente dedicada aos altos interesses de sua labo

riosa, inteligente e progressista pop�lação, cula terra

ganhou foros de aUlonomia poUlico- administrativa em

1934 ,

Venâncio da Silva Porto. proprietiirio do con

junto gráfico editor, Arthur Müller, gererite rc: I(dimo
fundador do semanáfio e Fritz VOllei, diretor da edi

ção filhote de alemã - "Jaraguá Zeitung" (n,°.1, em

U3;09/1919, são nomes inesquecfveis na memória dos

jaraguaenaes.
Uma seleção de cidadãos de escol, sela cnmo

diretores; jornalistas. redatores, col"boradores ou pro
vedores de recursos financeiros. é nomlOalmente re'·

gistrável pelo que deu de si, alraves do tempo, e!ll
. prol da imprensa e das duras lulas "el"3 reivindi

caçôes dos habitantes do verdejante Vale do Itapocu:

João Miguel Müller, Waldemdr Grubba, Mario
Tavares da Cunha Mello, Honorato Tomel1m, Paulino

Pedri. Augusto Sylvlo Prodhöl, FiJelis Wolf. Murilo
Barrelo de Azevedo, Cruz Vldal, Osvaldo Nobrega,

Bras'l Gorrensen, Ro Ol'iveira, Luiz de So�za, João
Crespo, Gerhardl Arthur Marquardt, losé de Casiilho
Pinto, Eugênio José da Siiva, Pedro Bosco, MlJrio
Mello, Alfredo Guenthzr, Milton Adolar Stange, lide
fom�o Juvenal, Irmão Aluisio Kuhn. Eno Theodoro
Wanke, Rudolfo Hirschfeld, Egou Ehmke e muiros
mais. que igua!mente tudo deram para a projeção do
excelente semaniirfo, e bilingue, pari! satisfação do
obreiro povo que colonizou a terra.

Há um nome, contudo, cuja citação faz-se mister

seja isolada e em maiús,cula, o de EUGeNIO VICTOR
SCHMÖCKEL, seu diretor desde 1968, que o proje
tou além fronteiras; divulga JaragulÍ' do Sul, faz ami

gos e conquista admiradores para si, sua obra e sua

comunidl!de. CORREIO DO POVO é inconteste pa,
trimôo o público da bela cidade, mais que proprieda
de de seu diretor. Não apendS órgão de maior p�ne
trl!ção no interior do nordeste catarinense, mas traço
de união de pensamento com lerrlJs e gente di:stanle.
que o é'dmira e distingue com sua amizade. muitas
vezes sem o conhecimenlo pessoal, nascido de apre·

sentações do conv(vlo socidl.

Parabéns, Eugenio Viclor Schrröckel. eXlensivos
a fodl! equipe do Correro do Povo. Felicllaçõ�s ao

prefeito EUllenio Strebe pela sadia imprensa de sua

lerra.

3

EDITAL
(Ação de Usucapião).

O Doutor Nelson de Souza Iníeld, Juiz de
Direito da

.

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
'Santa Catarina, na forma da leí, etc •.•

FAZ SABER, a todos quantos e presente edi
tal de citação, com o prazo de trinta (80) dias, vi
rem ou dele conhecimento tiverem e Interessar
possa, que por parte de FERNANDO JANKOWSKI,
brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado
à Estrada rtapocu, município de Corupá, desta Co
marca, através seu bastante procurador" advngado
dr. Reinoldo Mu-ara, foi requerida ums AÇÃO UE
USUOAPIÃO para aquisição do imóvel com 8S se

guintes características: Uma área de terras com.
71.100 metros quadrados, situada à Estrada Itspocu,
município de Corupá, desta Comarca, fazendo fren
te na referida Estrada Itspocu, Iundos com o Rio
ltapucu, extremando de um lado com 812 metros,
em terras de Alberto Hock e de outro lado com o

Rio Itapocu e terras de Lauri Koerner.
Na referida ação foi. proferido o despacho do

seguinte teor: "Vistos, etc, A justificação não obe
deceu as disposições do novo CPC. Assim, declaro
nulos os atos praticados a partir de fls. 10.•Desíg
no nova data para 8 audiência de justificação, o

dia 15 de julho, às 14 horas. Cite-se por mandado
e por editais, na forma requerida, com o prazo de
30 dias. Cientifique se de conformidade com o qns
dispõe o art: 942, § 2.°, do CPC, Diente o Ministé
rio Público. l-se. Em, 1-3-74, (a) Nelson de Souza
Infeld, Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento de to
dos íuteresseäos ausentes, incertos e desconhecí
dos, foi j. xpedido o presente edital que será publi
cado na forma da lei e afixado no lugar de costu
me, na sede deste Juizo, valendo esta citação pa
ra todos os atos do processo, correndo o prazo de
15 dias, para c o n t e II t a r, da i n tim a ç li o
da decisão que decbrar justificada a posse, sob
pena de não sendo contestada a açlo se pl'o8umi
rem como v'srdadeiros, os fatos 'articulados pelo
reque:-ente. Dado e passado nesta cidade de Jara
guá do �ul, a08 cinco dias do mês de março do
ano de mil novecentus e setenta e quatro. Eu,
(a) Amadeu Mahfud, escrivão, o 8ubscrevi. •

(a) Nelson de Souza Ilifeld, Jujz da Direito

Re-presenl,a'nle,
Senhor Idoneo, .filho de Jaraguá do Sul,

residente
-

em Chapecó, quer representar firma,
e nas demais cidades circunvizinhas (como
vendedor ou cobrador)

Informações nesta redação
Av. Mal. Deodoro.

F ACIT'
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas,
máquinas de contabilidade e duplica
dores a alcool (manual, elétrico e

automático)_

Planos espeCiais de financiamentos
Revendedor para a região

SOCi8�a�e Gráfica AY8ni�1 lt�a.
\

Gonsulte-nos, pessoalmente ou pelos
lelelones: 2069 nu 2243

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COIIaBILlDAOE - SEGUROS

80b a direção do economista e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF U04354229

Rua 2 (Mal. Deodoro) 122/180
Fone 202S - ex. Postal, 19

Jaraguâ do Sul Santa. Catarina
Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade

Serviço de marcas e paten�es - fotocópias
Leg181açlo trabalhiata e INPS - Seguros em geral

Serviços aéreos VariJt
Desde 1944 à serviço do progresso de Jaragu6 do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Falecimentos"Correio do Povo"
nos Esportes

Equipes de Jaraguá Destacam-se
DO Zonal Norte.

Depois dos resultados da última rodada. Bae
pendi 3x3 América de Joinville, Caxias OxO Juvan
tus, Estrela ixü Atlético de São Francisco do Sul,
terá prosseguimento neste final de semana 8S 'dis
putas da Chave A, do Zonal Norte do Estado, den
tro das disputas da Taça Governador do Estado,

Bm Nereu Ramos. onde se "spera uma arre

cadação excelente, atuarão Estrela, local, e Amé
rica, de Joínvílle. O time de Renato Demathe es

pera reeditar IUBS melhores apresentações til con

seguir um resultado positivo para 8S suas cores. A
torcida d. Nereu Ramos e arredores, elltá sendo
chamada a prestígíar e, psr certo deverá compa
recer em grande oúmero ao estádio.

O Baependi que recuperou-se de sua má
apresentação na estréia, vai a Joinville enfrentar
ao Caxial, que lidera o referido torneio. Jogo di
ffcil para o eampeão .do Torneio Manotll de SOUZIl
Filho.

Finalmente, em J!!.r�guá do Sul. o Juventus
local contando com o fator campo EI torcida e, que
vem de duas felizes exíbíeões, quando empatou
com 8 dupla América-Caxial, d. Jotnvíle, vai re

cepcionar ao Atlético de Sio Francisco do Sul, que
vem de uma derrota em 88UI própriol domíníoe,
diante do estrela.

Classificação Atual
Anteil das partidas de amanhã. eis como se

�eDcontra a ela•• ifica9Ao do. participantes da Chave
A, do Zonal Norte:

1.0 lugar (invicto) C.xia, de Joinville 1 pp.
2.· lugar - América, Juventos, Atlétic(J e Es

trela 2 pp.
3.° lugar - Baependí 3 p.p.

Torneio:Rodolio HoroDgoso
" Futebol de Salão

.Teve sequência diBS 25 26·06-74,' o - Torneio
Rodolfo Horongoso, de futebol de Salão, apresen-,
tando OB seguintes- resultados:

Dia 26 (Iábado)
H. Ristow 7 x 1 Marflol
Flamengo 1 x 3 Bandeirantel
Dia 26 (Domingo) .

Eduardo Mann 8 x 1 Eat. Mannes
Guarani 7 x 3 Jguá. Veiculos, li}
A referida competição terá o seu prosseglm.n

to, boje e aÓlaDhi, oom a realizsçli.o dos segujn
tes jogol:

Hoje: dia:Ot-06.74
14 horas: Narisol x Eduardo Mann
16 horae: Flamengo x 'Guarani

Amanhã: dia 02·06-7�
8 .horal: H, Ristow' x Est. Mannes
9 horas: Bandeirantes x Jguá. Veiculos

Jaime

Dirigindo se '80 Pastor doe Pastores a. TFP
Iifir0l8: "Nossa alma á Vossa, noasa vida á Vossa. -'. Dia 20
Mandai-nos o que quiserdes. S6 não n08 mandeis Pablo, filho de (Alidó Romilda do Nas c i m e n t o)
que ornsemos 01'1 braços aiante liIo lobo vermillho Krutzsoh

'

que investe. A isto nossa consciêocia liIe opõe". Dia 21

A TFP conclui declarando que, II exemplo do Flavio, filho de Fidális (Merli Spázia) Ponticelli
apöstole Säo Paulo que resistiu Hão Pedro, segun- .

Dia 23.. • _ _ .

do narram .011 Atos des Ap6stolos, a entidade S(l. Vanl!888 Regine, filha de Sêrgto, [Regine Níooluzs )
eonaiders DO dever de praticar uma respaitçss e fi· \ Kuehanbeeker
lial rellistência a eSB8 políríea. O Santo' Padre á in' Lucísne, filha de Atido (.Marta Inês) Bertoldi
falitel. não porém em malária política, lembra 8

À . D�� h24 O

�

C h rosn Z hTFP. ldir, 11 o de smar ampreg er ia ang e-

lini)
Andrea Morg8n�, filha de Lorival (Ondina Ma-tilde
Bsehmann] Hilltz '

.

Elisangela, filha de Valdemar [Relinda Piske} Ha
nemsnn

Jader Roberto, filho de Valdemiro (Amelia) Gorges
Dia 25

Carla Adrianll. filba de Almiro (Valtrudes Pieeoli) f.
ßpázia

.

Luciane, filha de Liberato (Maria de Lourdes) Russi
.

Dia 26
Micha.l MarcoI, filho de Rufino (Marlene) Kath

Dia la7 _

.

Ângela Maria, filha de Renato (Rosa Lankewicz)
Marqoardt

Dia 28
Ivo, filho d. AdeJioo (Elzira Kamke) Hanasm

"O. comprimentos desta folha".

A TFP e a politica' vaticana de distensão
com os países comunistas

A TFP lançou uma declaração em que Ii·firma
toda a sua obediência e amor a Paulo VI, no qual
vê o Vigário de Jesus Cristo. Contudo, Il entidade,
menoíouaado o enainamento e o exemplo de douto
res e S9nt08 da 19rej'l, afirma que estä no direito
de discordar da poltuoa de distensâu com o comu

nismo, levada a I'feito pelo Vatioano.
A declaração da TFP foi motteada pelos elo

gios recentemente feitos ao rl'gime cubano por Moni.
Caearoli, Secretário do Conselho para assuntos PÚ
blicos do Vaticano,

lunnl de §ounlal IA.DVOGA.DO

Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303·
, .

Fone 52-1894 - ZC-39 - Rio de Ianeiro-Gß.
>

"...-. '"'III_ .... ,___ ..... -.. « ...... -.�
T DPe Reinoldo Mup.pa 1
J

. II ADVOGADO· II i
� Ellcritório ao. lado da Prefeitura i
� •._.• _.��:Á�o:.u�•._._�

ASSEC - A�YDClcia 8 Contabili�a�1

Max Roberto Bornholdt

lldo Domingos Vargal
Advogado

Contabilidade

Av. Mal. Deodoro, 98 - Jaraguá do Sul - �C

Motorista, não

em geral, especialmente
,Gaita e Acordeões

Completo sorlimento com 8 ii 120 baixos
Bandoneon

Pianos: «Fritz Dobbertll
Grande Variedade de modelos

-

Harmônios -Bohn»
ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS

Guitaras e Amplificadores
Instrumentos para Orquestras. Bandas e

. Conjuntos Modernos:
Violinos - Violões - BondoliOlI e Banjos
Flautas - Clarinetas - Pistons - Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias completas
Pandeiros - Chocalhos - Maraclls e AfucHês

Métodos - Cordas e Palhetas

Instrumentos pl Fanfarras: Bombos - Tambores - Praias e Cometas

Para Músicos Profissionais forneço também lnstrumentos Estran
geiros: Violinos. Flautas e Clarinetas. tipo «Boehm», Pistons. Trombones

Saxofones, bem como Bocais e Boquilhas estrangeiras.
Para maiores informações, consu.ltem a

Uma casa de material e
-terreno e demais benfeito
rias.

Ver e tratar ii Rua Join
yille, 1649.

faça do, seu

Carro uma arma.

A vitima pode
...

-

ser- voce.-

"Correio do Povo"

um Jornal
a Serviço do Povo

EXPEOIÇ10 "LYft l" - MUSICAL DE PAULO KOBS
Veode-se

Rua Jorge Lacerda. 242 - Caixa Postal, 39

São Bento do Sul ...... Santa Catarina

Noticiamos eom pesar o falecimento das seguin
.�e8 pen08s:

Dia 22
Mltfia Leier Wolf, nesta cidade, eom 84 anos

Dia 23
Erich Borohardt, nesta cidade; com 6,9 anos

� Dia 24
Guilherme HSSII, nesta cidade, eom 59 anos

.. Correio do POfO" apresenta liaS enlutados
suas eondolêneiaa.

Nascimentos ,
,

Dr. Fraacísee Anlonio. Píccíeae
:Bi[ :eD -.:co - C.R.:M. 1.'7

. -

(C.P.F.) N.o 00.384179

Oirurl'ia e Clínica de Adultos e Oriançal
Partal - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
..

Residência: Dr. Mereu Ramos, 419
c:lOllilUPJII,. - 8A::NTA CATARJ[::NA

Apelo da EBer aos prefeitos
A dire9ão' nocional da úlfimos 10 anos. mudou

BBÇT voltou II pedir a de nome quatro vezes:
todos os prefeitos do Pafs, "João Goular,", "Castelo
para que não sejam tão Branco", "Cosia e Silva"
voluveis em relação aos e "Gorrastazu Medici",
Domes de ruas de SUaS Não mudou uma 6,a vez

cidades. pois as constan . provavelmenle porqne o

le's mudanças estão enlo- presidente Geisel proibiu
quecendo os carteiros. o uso de -seu nome em

Segundo 08 Correios, logradouros públicos
na cidade de ArreaI, por (Meridional).
exemplo, uma rUd, n�os

-Ano Mundial da População
O desenvolvimento econômico que o pais atra

vessa aBta exigindo que 8e faça 'um estudo bastan
te minucioso sabre o problema' populacionaJ e

nenhuma ocasião mais oportuna do que em 74,
conliÍderado pela ONU como o ano Mundial da

PopulaçAo. Foi o' que afirmou o médico Waller Ro
drigues,

-

diretor-executivo da Sociedade de Bem
E8tar da Fam1lia e profes80r da UFRJ, acentuando

que o ritmo de progresso e a maior e melhor dis
tribuição de renda, em grande parte, säo fbtorel
que dependem da composição e das oaracterísticas
sociais da população.

.

Com base nos estudos efetuados, então, disse,
o governo poderá sentir mais ampl�mente a impor
tância undamental do planej1imento familiar como

elementos de grande importância para uma, cada
vez maior evolução econômica e social do pais No
Brasil, temos grandes concentrações urbanas, onde
os problemas se Ilcumulam por exoefillilO de habitan
teIl, e áreas desabitadas que precisam ser mais po
voadas e ocupadas. Nestas áreas de baixa densida
de demográfica, 08 indices de mortalidade infantil
são muito altos e o número excessivo de filhos, ao
invés de resolver o problema, ao contrário, agra
va as dificuldades, pois quanto mais numerosas as

fammas maiores também os indices de mortalidade
infantil.

f
Por isso, acrescentou, tanto para enfrentar o

problema das pXßessivas concentrações populacio
nais urbanas, quanto para promovt'r o povoamento
de espsç08 a serem oel'lenvolvidos, há necessidade
de ser feito um estudo de profundidade sobre todos
os aspectos da que8tão demográfica, uma vez que
a população é 80 me8mo tempo a base e li finali
dade de desenvolvimento econômico e soeial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Carta aberta à gentil senhora
e dona -Helena Jourdan Ruiz

• Muito Gentil Senhora, muito lamento tudo de
mal que causaram a8 minhas' humildes crônicas;
que obrtgou-a a escrever a missiva que acabo de
ler na mesma folha, poís S8 a senhora crê que es

tou ofendendo a memória do .Iundador da nossa ci-
dade está muito enganada, porque maís do que eu

ninguém pode admirar um homem tão valente 'co

mo foi ele nos trabalhos para fundar Jaraguá. De
va ser decantada numa. Epopéia como a senhora
mesma disse. Quanto as díyidas, talvez, eu expres
seí-me mal, o qua eu queria dizer era que numa

conta coerente simbólica ficou maís débito do .que
crédito, isto no sentido teórico, porque, como eu lá
disse, ele deixou uma fortuna porém sem nenhum
valor.

.

Estas simples crônicas são apenas um
. ensaio

psra um livro que quero compor às vésperas do
'centenário de fundação da cidade: O nome que
adotei é porque no livro também pretendo escrever

muitas coisas sobre outra eidade menor, também
bela, principalmente Da natureza e no livro aanea

rei tudo que a senhors me pede. Desde já vuu

anotar todas e·sas falhas pars não esquecer. Pena
qua me falta seu .nder�ço para enviar um" exem

plar,
Creio qua até aquí a Senhora deve estar 8S

tisfeita Quanto ao titulo militar nós é que não po
demos ficar satisfeitos, uma dai maié beles asrtérialiJ

r da cidade está com II placa de coronel, bem como

um bronze na melhor praça. Imagine a senhora
arrancar dali esse titulo: Seria estar rebaixando
o homem que todos aqui respeitam.

Sei perfeitamente que estou tnatando com a
) filha do fundador .da cidade, e a Senhora não ima

gina como Issö me deixa satisfeito, porque minha
mãe conheceu a 'sua mãe quando ela aquí 'esteve,
e meu avO foi um dos bravos canoeiros que muito

ajudaram seu pai no transporte das mais pesadas
bagagens. Naquele tempo minha mãe contava com

menos de dez anos de idade. Pode-se dizer que
foi a maseote, porque acompanhava sempre o meu

avô.
.

Quando sua mãe partiu pare nunca maÍIII vol
tar despediu se de minha mãe, qua estava a beira
do río e deixou, recomendações pàrá minha avó.

Creio que agora a Senhora, deve estar mail

sptisfeita cemígo. não?
I

. E aqui t�rmino esta hípoteeando-lhe toda 'mi
nha amizade 9 préstimos, 'ao mesmo tempo que
curvo-me como humilde criado à frente da vene-

randa Senhora.
.

O Autor d. Histórias de um Rio
.

MUitão Augusto

Brasil destaque na cirurgia plástica
Belo-Horizonte, (M) - O, cirurgião €apanhol

Jaime Planss, que na última r,8união do Xl Congres
so Brasileiro de Cirurgia Plástica foi o relator es-,

trangeiro do tema "Desplasis mamária", exaltou a'
eapac!dade dOI espe'eialistas brasileirop:

- Com', toda li segurança, o nível da cirurgia
plástica estética do Brasil é um dos primeiros do
mundo. Egtá acima da Europa e da Ásia, graças a

evolução e a dinâmica do Pais e ao espirito" aber
to e pouco malicioso do povo brasileiro. Em alguns
países europeus, as pessoas que fazem uma plásti
ca procuram esconder a ,mudança, pois são vitimas
de chacotas.

Falando sobre os riscos de uma cirurgia plá.
� tics, o médico espanhol advertiu contra o perigo

representado por cirurgiões não qualificad08: '
Operações mal feitas pedem acarretar sérios ris-

� cos ou pe:-mitir efeitos apenas temporários. Somen
te os cirurgiões pertencentel!l às socjedades médi
cas devem ser procurados,. pois são ,admitidos ape
nas qpando comprovada a sua real competência.

GUTER RAT
Hat dich dein Naehbar sehr betruebt,
Kommt dir wa's in diE' Quere,
'Bist ciu bei andern unbeliebt,
Beherzige die Lt>hre:

Klag nicht immer die aadern an,
Auch du bist voller Suenden, •

Wer fleis8ig bei sich such-t, der kann
Die e,ignen Fehler finden. .

I

So ist's jli bei uns Menschen meist,
Dass .mlln den Naechlilten tadelt.
Sein Ich dagegen iltuthals preist
Und sich gern selber adelt

.

. Drum, eh' du sprichst von andern schlecht.
Das8 si·e dein' Sach' ve'rwaessern,
Waer es nicht billig und .gerecht,
Dicb sdber erst zu bessern?

RudoU Hirschfeld, Sio Paulo

VENTO
Eno Theodoro Wanke,

A ventania desperta
na sua nuvem, cavalga
os campos, e desce, e galga
colinas, doida, liberta! .

E chega, e levanta a poalha
e grita e uiva, mas uiva
deixando a cidade ruiva
o vento, quando S8 espalha

Vem de looge, do horizonte
namorar a tarde inteira
uma senhora palmeira
moradora ali defronte ...

E se torce e vibra inteira,
sussurra em tom de lamento
enamorada do vento
a apaixonada palmeira!

Mas quanto vento que exlstel
Se eu tivesse um catavento
cataria todo o vento

que deixa mínhalma trlstet

Governo afirma ter meio de conter
ação do ex-cassado
RIO - A .propõsíto do

término de atos revolu
cionários de cassação de
direitos políticos, o ga
binete. do Ministro da
Ju.stiça. Armando Bíbeí
ro Falcão, dístríbuíu nota
oficial esclarecendo que
"quem houvf'r sido p.ni
do e, na vigência da pu
níção ou depois dela, den
tro do território nacional,
estiver entregue ao tra
balho individual pacífico,
na linha de atividades
pessoais neutras e sem
tentar perturbar o pro
cesso revolucionário,
ostensiva ou díafarçada
mente, certamente pode
rá permanecer eomo se

encontra".

Assinala ainda .o co

municado do Ministério
da Justiça: A Revolução
entretanto, com prazos
vencidos ou sem eles, a

titulo algum permitirá o

retorno dos responeáveía
pela situação que amea

çou levar o pai8 ao

caos. Nilo lerlo admiti
dos 08 desafios e 85 con

'testações e o Governo
saberá usar os instru
mentos Iegaís de que dis
põe, ordinários e extraor
dinários, parti continuar
garantindo. na máxima
plenitude, 8 ordem, a paz
e a estabilidade que res

pondem vitalmente :pelo
desenvolvimento do.Bra
lil".

PlanaJ:to _Catarinense
r

Alberto Barbosa (4)
(do Instituto Histórico e Geogr'Uco de

Santa Catarina)
ao Prof. Victor A. Peluso Júnior
(Eminente geólogo catannense)

XVUI

Porém, logo tornei-me bem trllnqüilo,
Pois toda vez que a rude lava agil!
Tenlando atingir-me em meu repouso,
Eu, como mesmo eslnlOho ii tudo aquilo,
Pelos quentes lJres preslo segui.,
Alhures encontrando isento pouso.

XIX

Silêncio, porém: só vollou à pllisagem
Após terminada essa lutiJ ingrala
Do vul.:anismo contra a crosta durlI,
A qual se entreabriu para dar ptlssagem.
E a rubra lava como que em cascata

Ao chão deserto já deu cobetura.

XX

Mas não pensem, amigos, que único llto

Abalou alsim esse palco arenoso

E que .ste ISolo cedeu Ião indulgente.
Sucessão de derrames, é bem falO,
Lutou constanle conlra o chão teimoso.
Essa batalha deles foi iuclemente.

XXI

Trinta milhões de anos IIssim lularllm
Desde o antigo Triássico Superior.
O Jurássico batalhando 08 viu

B o Creliiceo na luta eles &lludaram.
Pugnando sempre e com tamanho llrdor

Que li Geiltória nunca dantes sentiu.

XXII

MllS linIe meus olhos são facinado.
Milhões de anos foram parços minuloa
Em que todo esse drama se plasmDu.
,\reia co magmll na IUlll agarrados
Como inimigos· tão feroa e lJSIUIOS

-Até que o deserto, tlfinal, lombou
XXIII

Em lençóis isoilldos veio essa lava
Cos derrames ígneos, iíJlermitentes,
O "Trapp" belo 'com o tempo formando.
E cada vez que o mllgma fraquejdvlI,
O deserlo cos esforços ingenles
O lerreno seu jci ia relomando.

Cheios do Espirito Santo
"O amor de Deus foi· derramado em nossoé

corações pelo seu Espirito qua abita em nós, ala-
luis!"

•
.

Chegou o dia de Pentecostes. Todos Iícarem
cheios do Espíríto Santo. Foi um momento solene.

'

Os que estavam reunidos proclamavam S8 maravi
lhas de Deus. A multidão ouviu admirada. Os que
aderiram e acolheram a palavra também receberam o

batismo: naquele dia eram cerca de três mil pessoas.
.

Hoje celebramos a vinda do Espíeíto Santo
no qual fomos batizados, para sermos um só corpo..

-, O mesmo Deus opera todas as coisas em todos.

Como os primeiros cristãos, havemos também
nós de ser "perseverantes no ensinamento dOI
apóstolos, na vida comum, na ffação do pio e na

oração" (At 2,42). ..,

Assim, no Espíríto Santo, podemos dizer: "Je
SU8 é o Senhor".

Oada pessoa humana é única. Respeitada sem
pre a personalidade de' cada cristão, na diversida
de de dons,' de ministérios EI de operações, • cada
um é dada a manifestação do Espirito em vÍsta do
bem comum.

Somos uma grands comunidade de irmãos ba
tizadol num só Bspíríto, atentos à míesão de tes
temunhar a ressurreição de Cristo.

Jesus Cristo diz: "Se permanecerem em mim,
permanecerão também em vocês as mlnhas pala
vras.... Se observarem os meus mandamentos, per
maneeeräo no meu amor, como eu cumpri os

mandamentoa de meu Paí e permaneço no seu amor.
Disse lhes isto paré que minha alegria esteja em
vocês. ela seja completa=Ho 15).

O Cristão possuí, portanto, uma capacidade
imensa para se realizar com alegria, permanecen
do com Cristo, forte na fé e amando com pureza.
O Espírito SaI;lto que nos Ioí dado renova a Iace
da terra, Em nossca dias o cristão, é alguém que
dá testemunho desta presença do Bspíríto Santo,
que opera todas a8 coisas em todos.

Pe, A. A. Padcvaní

I'

. Es hat Gott dem Herrn ueber Leben
und Tod gefallen; meinen guten Mann,

/

un

sern liebeQ Vater, Schwieger und Groslva
. te!'

Erich Borchardl
am 23. Mai 1974 im Alter von 70 Jahren

und 4 Monaten n8ch einem laengeren Lei
d6\!l aus diesem Leben abzurufen.

Wir wollen uns auf diesen- Wege an

Alle herzlich bedanken. die uns in den
schweren Stunden bilfreich zur Seite stan
den und dem Verstorbenen das letzte Ge
leit gaben. Besonders Pastor Spring fuer
seine Trostworte im Hause und am Grabe,
den Pos8unencl;lOr Lira da Aurora, den
Singchor von Rio Cerro und auch Herrn
Werner Scliuster fue·r leine Worte im Hau
se ..

Im Namen der trauerden .Hint�rbliebe-
nen. �

Sei getreu bis Bn den Tod, lO will ich
dir die Krone deli Lebens geben.

Offg 2,10
Jaraguá do Sul, Maio 1974

os CAMPOS
Eno Theodbro Wanke

Eu canto OI Campos Gerais,
08 campos cpr de esperança
por onde eu andei criança,
os campos do nunca maisj

Minha saudade me induz
a procurar minha terra ,

no planalto, além da serra

banhada em pureza e lu�.
E-encontro-a toda no seio
da minha lembrança triste ..

Não foi em vão, como viste,
que a minha saudade 'feio..•

Pois meus 0lh08 iofan�i8
verdes olhos de esperança'
retiv�ralll a lembrança

-

daquflle tempo feliz .••

E agora, o meu pa8satempo
tem sido esta atividade
de arqueólogo da saudade
na t'xumação do meu tempo.
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Strebe preocupado com

aumento, da rede de ensino
Depois de participar

de mais uma costumeira
reunião com os profss
sores da rede de ensin o
do município no salão
Nobre Santos Dumont, no
Grupo Escolar Munici
pal Albano Kanzler, o

prf'feito Eugênio Strebe,
informou 8 reportagem
que através do deputa
do Octaeüío Pedro Ra
mOB. enviou ao secretá
rio da Educação, Paulo
BIbi, a minuta de um

convênio para ser assí
nado entre a municipa
lidade [ereguaenee t'

aquela paste, caso, é
claro, o secretário este

ja de acordo.
Pelo convênio, íntor

mau o alcaide [araguaen-
88, leriam construídas
duas escolas isoladas
benificiando as crianças

em id,ade escolar, resí
dentes nas localidades
de Rio da Luz Vitória e

Ribeirão Molha, que se
ressentem da falta de um
local maís aproprtado
para receberem os seus

prtmeiros ensinamentos.
Solicitado a falar a res

peito do convênio, o pre
leito municipal. afirmou
que medíanre 8 assínatu
ra deste, o Estado entra
ria com 50 mil cruzei
ros e o restante seria
coberto pela prefeitura,
pera 8 euífícaçä« das
duas escolas.
Na volta do deputado

que reprel'lenta ß região,
no pröxmo final de se

mana, serão conhecidos
os detalhes dOI! entendi
mentos mantldoe com o

Secretário da Educação
do Estado.

Motivação
Companheiro Antonio Beazom Vic8ntini·

R. O. Londri�a
Desde o aaaclmenro à morte, o homem é mem

bro de uma sociedade e, através do relecíonamento
comunirário é motlvedo, esnmulado, punido ou re

compensado.
Todos desenvolvem tntereeses e habilidades re

suuenres das condições das famWalS em que nesce
ram, do grupo ou comunidade a que pertencem e dos
esforços e realizações próprias. ,

Como a sociedade é regida por sistemas de
"starus". às maia das vezes complexos, o indivíduo �
clessiftcado segundo o presífgto ou valor social que
consegue alcançar.

Este introlro nos leva a considerar o 12110 velor
dos clubes rotärtos.' cobrindo um alio número de co
munidades espalhadas por todo o mundo, alimentando
como principal objetivo, além do de confreterntzeção
universal - importante para a paz entre os povos -

o id'eal dê bem servtr.. pessoal ou coletivo. 9Assim, formando uma Associação de Oblenvos,
COMO EFICIßNCIA DE GRUPOS, alguns deles 1I1-
tarnen te valorizados porque compOMOS de Hderes au

tênticos, experientes e cap:ues, lodos, porém, cOHcien
tizados em lermos de com'panheirismo, confralernizllção
e soCiabalidade, os ROlarianos devem eSlar motivados
e orgulhosos da agremiação a que perlencem.

Composto por homens que pensam, agem, lutam,
congregam, servem e incentivam as boas obras e u
timul'am os vlliores humanos de cada comunidade,
forçoso é reconhecer em ROlllry li destacada impor
tância que lern como elo de indivfduos de diferentes
classes e "8talu�", gerando grupos comunitários que
se interligam, se apeiam e se desenvolvem, sobrando
a cada rotariano uma elevada faixa de motivação e

recompensa.
.

Já que a neces,sidade de participar é imperiosa e
influe nas ações sociais do homem, Rotary compõe
se de aglomerados ideais, em Que II liderllnça cria
Qbjetivo8, em que as causas säo pesquisadas, em que
os esforços eliminllm as distorções, em que os ser

viços prestados â coletividade promovem o indivíduo,
éSlimulando o.

•
-

.

Tudo iSIO, lllém do mais que rOlaly oferece vo
lunlariamente com estímulos do reJac!onllmento huma
no, de grupos ou de colelividades. é salutar recompen
sa ao homem Que desejd servir, já que ele sempre ser·
ve melhor se o fizer somenado esforços.

São inúmeras as razões porque se é rOlarisoo.
Todas Jlm'pas, objetivlls, necessárias, ao nosso rela
cionamenlo, merilorias socialmenle.

Porque melhor motivllção?'

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Prote$tos em geral

EDITAL
Pelo presente Edital, ficam intimados para pa

gar [lO prazo legal, os tHulos que se acbam em

cartório ,para protestos os Senhores:
Ari Krüger. Eletrntécnica Jaraguá, Herbert

Scbuppert, Mario Jltcobi, Melício Faraeo, OUo K.
. de Oliveira, Osni Kanzler, Pedro Scheuet e Ronal-

'

do S. Webl!ter.
Jaraguá do S.ul, 30 de maio de 1974

Hilário Alide Sebiochet, eserenote

o novo Minislro do
Exércilo é o

geperal Frola
o general Sílvio Couto Coelho da Fro

ta foi nomeado pelo presidente Geisel para
o cargo de ministro do Exército, em subs
tituíção ao general Dale Coutinho; falecido
na última sexta-feira. Silvio Frota, que há
dois meses havia substituído Dale Coutinho
na chefia do Estado-Maior do Exército, des
de. sexta-feira vinha respondendo interina
mente pelo Ministério, Antes de ser chama
do pelo presidente Geisel para chefiar o

- EME, o novo ministro comandava o I
Exército. Sua posse foi em Brasília,

.Aos Caçadores, para meditar
QLJe rapaz mal educado,
Que mehrere os passarinhos,
ôe III mãezinha deles morre,
"icam Iodos Órfãozinhos.

Cantam aves Iii nas matas,
.

Petxes nadam pelo mar:
São riquezas desta rerra,

. Para a gente se alegrar.

Espíngerde, funda e flecha
Armas de destruição:
Vão matando aves e bichos,
Destruíndo a criação.

Defender a natureza,
É de Iodos UIJl dever,
Dando aos homens e viventes
Alegria de viver!

EDITAL
(Ação de Usucapião)

.
O Doutor Nelson de Souza Infeln, Juiz de Di

reito da Oomarea de Jafaguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos quantos o 'pr>lsente edi
tal de citação, com o prazo de trinta (30) dias, vi
rem ou dele conhecimento tiverem e intere&8ar \

pOisa, que por parte de ALFREDO FlETZ. b.rasi
leiro. viúvo, lavrador. residente e domiciliado nelil
ta cidade, na Rua CeI. Procópio Gomes, s/n., atra
vés seu bastante procurador, advogado dr. Max
Roberto Bornboldt, foi rt'querida uma Ação de
Usucapião para aquisição do imóvel com a8 se·

guintes características: "UM TERRENO, fazendo
frente pau. rua CeI. Procópio Gomes, nesta cidade,
com 25 m.. confrontando de um lado com terras
de Antonio Vegioi ou quem de direito, com 50 01.;
de outrO lado com terras de Hercilio Fernandes
ou quem de direito, com 50 01.; fundos com terras
da Rede Ferroviária Federal S.A., com 25,50 m.; con'
tendo a área de 1.262,50 ms2"

Na referida ação foi proferido o despacho do
seguinte teor: "Vi8tos, etc. I - A justificação de
fls. não obedeceu o disposto no novo CPC. Assim,
declaro nulos os atos pratica<)os a partir de fls. 8.
II - Desillno oova datft, o dia 16 de julho, às 14
horas para a audiêocia de justificação. Cite·se na for
ma requerida, por mandaoo e por editais, este com o

prazo de trinta dias. Cieotifiqutil-sE! de conformida-
. de com o que dispõe o art, 942, § 2.° do CPC.
Ciente o Ministério Público. I-se. �m, 05/0Sj74.
(a) Nelson de Souza Infeld, Juiz de Direito."

.

E, para que chegue ao conhecimento de todos
interessados auseotes, incertos e desconhecidos,
foi flxpedido o presente edital que será publicado
na forma da lei e afixado no lugar de costume, na
sede deste Juizo, valendo esta citação para todos
os atos do processo, correndo o prazo de 15 dias,
para contestar, da intimação da decisão que de
clarar justificada a posse, sob pena de não sendo
contestada a ação, S6'l presumirem como verdadei
ros, 08 fatos articulados pelo requerente. Dado e

pasiado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos oito
dia8 do -mês de março do ano de mil novecentos
e setenta e quatro. 'Eu, (a) Amadeu Mahfud, escri
vão; o subscrevi.

Nelson de Souza Inleld, JUiz de Direito

Crônica Carioca
..José RAINHA

Novo imortal O eleito foi José Candído
de Carvalho por 37 votos e nenhum eontra, na va
gli de Cassiano Ricerdo a Cadeira' 31- O escritor e

[ornalísta teve como contendor Jorge Buarque de
Lira, pernambucano, escritor brilhante.

Dispensa de exame final a Sachareis
em direito - O T. Federal de Recursos recusou a,
ao julgar o mandado de segurança de Ernesto Vas
eoncelos Aun [sie) e Antonio de Franco Neto, oro
ginario de S. Paulo. contrapondo-se a decisão à Lei
5842, de 6/12/1972 (G 21 05).

Desembargador acusado de contra
rando no Pará - O mesmo Tribunal concedeu
Habeas Corpus a Newton Varela, natural de S. Cala
rina, preso p/Polícle Federal em Belém do Pa. - Não
se contígurou o delito, porque não consta dos au
tos a realização de nehuma vfstorta - na bagagem,
dado o desentendímente bavido no aeroporto de
Val-de eies,

Agente fiscal de tributos federais
Tem direito a gratificacão de 20% do art. 184 11-
Estatuto, Buspensa em 1969 - decidiu o juiz da
V Vara Federal A eausa foi patroeinada pelo es
erítörío de Tavares da Rocha G 24-06

•

A vida em S. Catarina - "Melborou" pa
ra a classe comercial e índustruíal (e viva a infla
ção ... ), pofs subiu 4,27,% 8J;ll abril, a maís alta nos
dois últimos anos. O grupo alimentação teve a
maior alta (7,51%) e no 1° quadrimestre 11.57% em

Florianópolis, conforme relatou o correspondente,
do Jornal do Brasíl na nottcía publicada a 23-5.

O Stmilitar (S.T M) - Não julgará o padre
frances Frençoíe Jacques Jentel, preso em '19n,
pois seu patrono alegou que ele não havia cometi
do n6phum crime contra a segurança nacional.

Coisas do Ceará Recibos "Falsos" em [oa
zelros do Norte - 06 nomes de iS ministros [Corse
Ui, Andreazza e Gtvson Barbosa) foram usados em
recibos apresentados pela sua Prefeilura "ara justifi
car despesas perante o Conselho de Contas do Mu
nicípio. - revelou o Correio do Ceará.

..Juiz Tentou o Suicídio - O tresloucado é
Emerson Camera Beníemím, da 3.11 Vere Fedi-tal (Bra
silia), cesado, pai de 2 filhos, de õ3 anos. e que re
eememente pediu e obteve sua rrenaterêncre pera o
Maranhão .. Não forem esclarecidos 05 motívos. Dis
parou, ne sua residência CI arma na parle superlor do
crânio. É o mais novo juiz de ßresüte:

Comissários QueremMudar Nome do
Cargo - Para Qual? Para Delegado ôubstnuro.

Revisão de Aposentadoria - O juiz da
28 Vara Federal - Ermer Wilson Aguiar Campos
concedeu - mandado de segurança c o n r r ii o

INPS a José Candida Ferreira Junior, garantindo-lhe
a revisão de sua eposenredorta, já conseguida no
Conselho de Recursos da Previdência e no Conselho
.superior (0-2306).

Multado antes de ter Carro - O dono
do Corcel FL-10002 comprou-o a 15·2-74, numa agêo-

•

cia da Tijuca, mas foi mullado por aVllnço do sinal
a 1-12 73. José Paulo comprou-o - Zero Quilome
tro, em dal8 poslerior à "infrllção",

Apaixonou se Pelo Matador do Seu
Marido - 'Local - Nanuque Minas Gerais - O
Marido Francisco de Oliveira - rico fazendeiro de Mu
rici - E. Santo-Eepos'a-Judite Alves de Oliveira
(ele 60 lInos -. ela 38 - lempo de casados 2 lustros),
"Cansada de viver com o seu marido", há t ano a

bagaxa contralOU o pisloleiro G.erson Dias Aleal pa
ra eliminá lo, o que foi feiro, lendo o assalariado en·
tregue a orelha do espos,o embrulhc':lda ein uma cédu
Ia de dez cruzs. A api!lixonllda e o sicario eslão dgO
ra presos em Nanuque - redulo de assassinos da
região �o Contestado Mineiro (21-05)

Cassado Advoogado - Defensor de
Allende do _Conselho de Guerra. Co\lusídico.
Heclor Basalro AUlo.r - Colégio dos Advogados
do Chile.

Morreu ao imitar Alíce Cooper - Lo
cal-Calgary-Canadá - O jovem que teve lãQ pés
simo geslo foi David Andrew Coomes, de 14 aoos,
Tinha um cinlo amarrado no pescoço e seu corpo
estava num armário. Foi médico legista John Buu
(G 24 06).

Aluga-se Vende-se
Aluga-se ampla C8sa

residencül}, à Rua Join
ville, 1152 c o n t � n d o

ligaQão d'água com a
rede da Samae. garagem
própria.

.

Tratar com o enoarre

gado Sr. Aristidea M.
Gonçalves, residente ao
lado.

Propriedade c/ 1.MO
m2 cORtendo c a s a de
material e dois rancbos.

Local: Rua Exp. João
Zap�lIa, 1;J6 - e�quina c/
Rua Francisco Fischer.

InfGrmações cl Sr. Ro
berto K;eiser - Rua Pres.
Epit. Pessoa, 798 - nesta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


