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DESTAQUES
o friO velo com bastante

rigor e promete um inverno
da pesada. Mesmo com a lon
ga estiagem o frio nllo fez
oeremôn1a e foi entrando pe
lo Val. do ltapocu e o pas
Boal acorreu aos seua aga
aalhos. J'.' tivemos II graus,
lem geada, contudo. O lermô-

,

metro nesBjls últimos dlaB nlo
paaBOU da marca doa 200. Em
tllo Joaquim, a capital bra
BUelra do frio, distante a ..
horas de viagem de Jaraguá,
o frio j' cbegou a Z graua
negaUvoB, IBtO é, abaixo de
zero.

'

o Presídente Erneato Geisel dirigiu mensagem ao Con-,
gresilo Nacional, dispondo Bobre a reaUtulçao de bens em di
nheiro de s�a1tos alemlles e japoneses domicUladoa no BraBIl.
A Exposiçllo de MoUvos diz que a devolução em causa com-

preende valores depositados no Banco do Brasil, em nome

de seua Utulares. Nesta regilo muitos foram OB que durante
a II Guerra Mundial Uveram seus depósitos compulsoriamen
te bloqueados.

A populaçlio de Tacaimbó,
Pernambuco, está apreensiva
em virtude de um lobishomem
que pssaou a correr naa ruaB

da localidade, a parUr das 23
boraB. A policia levanta a hi
pótese "de se tratar de. algum

"dom Juan" camuflado para
obter maiores conquistas. Os,
mats crédulos� no entanto,
pensam mesmo tratar-se de
fenômeno sobrenatural. A
"aparlç&o" está sendo invesU�
gada.

B como Pernambuco. eatá em destaque, vale informar
que quando celebrava a missa dOI enfermos, na cidade de
Surubin, 123 Km: do Recife, o frei Damião, tido pela crença
popular como religioso sucenor do Padre Cicero do Juazeiro,
viu com aurpresa o mudo Jolozinho falar. O fato foi inter
pretado como milagre e logo se espalhou pela lIeglAo onde,
pelo seu defeito, é muito conhecido. .

O Divino Bspirlto Santo
alcançou o desejado brilho
na fesUvidade do C. A. Bae
pendi. A marcha,\anUgamente,
era feita oom armas reall.

.
Com a nacionalizaçlo, mar
charam com esplngardlnhas
de. páu. Hoje, apresentam vis
tosos uniformes. A tradlçlo

permaneceu, embora com evo

luções. As magestadea pro
clamadas foram: Rei do Tiro
nson Nolteneo Ba.toa (Quito);
Rainba do TIro -.Erfea Buch
mann. Rei do Bollo - Ade
mir Selke e Rainba de BOllo
- Carolina Lesamann.

"Cum iniclu àl 18 horas vosmlcê 8stá cunvidado. Vai
lê a mais adivertida feata qui já se viu. É dia 15 di junho

•
nos Arraf' dus "Abidon Batillta". Vosmioê val 10má qulntom,
val cu�ê pinhom, aprlclá as quadrla, pulá a fuguera e tamem
arraatá os pé. Venha se adiverU, cumpad�. Agradece a. DI
reçao e tudus os pissO' deste Arraiá." Está aqui o convite.

•

Prestigiar 6 contribuir para aa obras do eltabeleoimento.

O allêncio eomeçou a im
perár nas colinas de Golan,
depois que oa representantea
de Israel e da Sirla assinaram
em Genebra o acordo de se

paraçlo de forças mUltares,
elaborado pelo secretário de

Estado norte-americano Hen
ry Klssinger. O Oriente M1!
dlo, volta, assim, a viver sem
o troar dos canhões, depois
do susto do petróleo que deu
às naçGes espalhadas na ter
ra.

O Balneário de Barra Velba, a terra por adoçlo dos
j�raguaenses, reviveu a tradlçao do lolclore religioso, quan
do da passagem dos festejos do Divino Espirito Santo. Sába
do passado deu-se a Proclsslo da Casa do Império, com as

Coroas e Bandeiraa do. Divino Espirita Santo para a Igreja,
seguindo-se a solene celebração litúrgloa e grande quaima de
fogos de arUffclo.

Pela na. vez realizou-se no
vizlnbo munlclplo de Campo
Alegre, a Festa do Pinblo,
uma festa que jã faz parte
do calendário turlstfco de to·
da uma regllo, pelO aspecto
típico que apresenta. 8ábado

realizou-se o Baße dó Pinblo
com dlslrlbuiçlo gratuita do
plóhllo

.

co�do. Rudolfo Stllt
zer,' joinvlliense residente na

época em Campo Alegre deu
Iniolo a mail else movlD1�n
to turísUoo.

O ministro Mário Henrique Simonsen, da Fazenda,' anunciou
que o lndlce de Inflaçao nos quatro primeiros meses deste

\ ano aUnglu 15%, e advertiu que eate número nllo deve ser

extrapolado para' os dois restantes quadrlmestres, acreditan
. do que a média anual da inflaçlo em 1974 seja apenas ltgei
ramente superior que a do ano passado, e nAo quer dizer
DO fim do ano tenhamoa uma inflaçlo de 411%

A !'rança está vendendo
armamentos a palsel laUno
Imerioanos num valor total
de 210 milbões de francos
(273 mßbGes de cruzeiros),
segundo anunciou o jornal

I

"Le Figaro". Os pafses com

pradores são: BralU, Chile,
(:olômbla, Perú, EI Salvador,
Guatemala; Equador e Haiti
Helicópteros, tanques e fogue-

. tes formam o arsenal
.

A página abertlt 08 vioa é bt'la. por�m
mlii" bHla é IiqUtlla quI' está para abrir.

5.0.5.:· Pclulçdo está matando
Bsttls aão tiS pelevrea

exates: li poluição eltá
matando em JiSraguá do
Sul .Parecem palavras por
demels ásperas, mas re

presentam a mai. dura das
reelldedes. Nunca os nos

aos rios e s t i ver a m Ião
cheios de sujeirll, de pro
dutos químlcos e de de
tritos. Bm certos trechos
dos nosaos c u r s o s de
águ" não ae encontra mais
algo vivo. O lixo é derra
mado aem ceremênle nas

margens dos rios, pera
que as, águas o levem.
Pelxes em grande quanti
dade são vtsros no rio
lrepocú, trazido pelos rios
mburértoe. Nil represa, em
Gueremtrím, podem se ob
servar cenrenas de peixes
mortos, dando aquele '10-
griSdouro lurístico um iSS

pecto trágico. Outroa ri
beir,ões oferecem um odor
tiSl que ninguém pode fi
CiSr por perlo. E, ao que

nos conste pouco ee fiSz
ptiriS debelar o mal que se

agraviS ii ceda dla que
passa. O meio emblente
de Jaraguá do Sul está
gravemenle comprometido.
As lilápillS Imporradea da
ÁfriciS piS ra repovoar os

nossos rios estão defi
nhando. Ao envez de re

povoar, pessem a ser a

espécie, a úlrirr.a ii exísnr
nos "ceudeloaoe rios", de
que nos conta a história
de Jaraguá. B ninguém
niSdll faz pára preservar o

meio ambiente. Ninguém é
modo de dizer. Alguns
homens. que conseguem'
olhar além do palmo do
nariz, já nos cumprimenta
ram pela oportuna manl
festação da edição passa
da. Já fízerem sentir Que
eril horiS de deflDições.
Momenlo de trabiSlho em

pról da coletividiSde. FiS
zer algo' piS ra que volte
à normalidade � vida nos

rios 1t1lPOCÚ e Jartl8'uii.
Vida com laald••
Para que, nas époeas

próprias, os pescadores
pOSSiSm puxer os peixes
sem perigo de contemtna
çâo, Nas margens dos
rios, nos bclsões de ágUlll
pariSdal, o líquido ee ror
nll escuro e verde. Llme
espuma branca, espécie de
gosmll flutue, e enfeilll o
quedro tétrlco, no banque
te dos peixes morros, re
pssro dos urubús. Muita
gente, CODIUdo, não acre
dila no que estemos es

crevendo. Achem que é
exagero Pois, aqueles que
duvidarem de OOSSllS afi.r
mertves, estão convldedoa
• nos acompaohar com

'seus próprios olhos, a

eminência da triSgédia que
se llvizinha. Não seu; umiS
triSgédiiS do tipo Tubarão,
onde as águas leviSram
tudo de roldão, mattiDdo
e destruindo. A nossa tra·

gédi" será um pouco dl
terente, embora para o
mesmo fim. Será iS POUCiS
á8'Ull,muito poluída, que Viii
matar aos poucos e destru
indo a piSil6gem que tenro

gostamos de ver e adml
rar. Vamos nos eceber,
IIOS poucos. Devem tia

forças vivas da comunida
de etenrer pare o proble
ma, antes que seja tdrde.

Assim como Ie formou
ume comissão que eema
nalmenre vai filciSliziSr II.

óbral da SC-SO, deveria
Iormer-se uma com esse

fim especffíco. E levando
'iS sério o seu meritório
sacrifício, temos certeza

que iS humanidade, para
não dizer a população do ...

Vele do IhJpOCU, ae cur

yiSrá reverente, porque
conseguiram preserviSr o
meio iSmbieDte. E li vida
será mais vidiS pariS umll

cidiSde mais humiSna.

E a construção do SENAI como está?
Não deBconhec�tn igual

�ente os .Ieitores desle
.
hebdomadiirio que iSOI fun·
dOI do magestoso prédiO
que abriga o Cenlro So
cial do Sesi (ora em cons·

Irução na rua na estriSdiS
que demrDdl! a BlumeniSu)
erguia se uma outra obra
que daria lugiSr ISO Cen
tro de TreiDameiJtos do
SeniSi, e que em muito le
ria útil Para o ensiRO de
cursos profilsionalizlIntel
levando· ise em con.idera·
ção DOSSO poteocial indus
triiSI.
B como estão as coi

SllS? Témpos iStrás érnmos
illformiSdos de que a cons

trulora responsável pela
edificiSÇão diS obra (Me
ridional de Curiliba) ha·
via fiSlido e ti obra se eD

contraviS parlilizada, hdven·

do ao que ,udo indiciS umiS

concordata em favor do
Senai conlra a referida
conslruloriS. Serill de bom
alvitre que nOlSiSS aUlori
dades procurassem saber
a fundo o que realmente
está acontecendo e· saber
de informações coocretas
se teremos ou não o pros
seguimento dll. obr••, poil
multiSI vezes é comum
Dolar-se o lIbandono por
.piSrle de governo. eatiSdu
ail de obraI inacabadas.

É de se liSmentar pro
fundamenie, poie enquan
to o Centro Social do Se
si ergue-se magestosiSmeo
Ie, 1I0S fundos umiS obra
que em muit.G seria nos

útil está iSbandonada.

Providências senhoras
aUloridiSdel:

N-ada em torno da construção
do' Palácio de· Esportes

Muito embora saibamoa
que o governo do eatado
eSlá vivamenle inleressa
do na consrrução de Pa
lácios de Esporle. em di,;,
versos municípios calari·
nenses. niSdiS mais se co

menrou a respeito da edi
ficação da obra em nossa

cidade Que prelende nOt
ano de 1976 sediar a.lÍ1iSior
compeliç�o poli esporliva
do estado, ou seja 08 já
famosos JASC Queremos
crêr Que lá é hora dos
elementos da secrelariiS di!!
educação do estndo cu

jos passos iniciiSis para iS

con61rução da obra são
os responsáveiS. de IQma
rem uma deCisão a res

peilo

O profess6r )"ime Mar
thendijl daquela pasla es

teve em nossa cidade ano

que pàsSQU oportumdade
em que anUUClé1va o inf-

,

Cio da obra para os pri
meiros meses, de 74, Ião
logo a área de lerriSl lo
Cll:iziSda próxima a Assem
bléia, de Deus fôsse ad':'
quirida pela municipalida
dfi. ISlo ninguém em JiSra
guá desconhece Que já
acont,eceu. O terreno com

quase 26 mil melros qUiS
drados custou uma forlu
na 1I0S cofres municipais
que valeu se de empréSli
mos pariS. saldiS lo e alé
iSgoriS nadiS se comentou

4:1 respeito do início da
obriS.

Ao lado ao Palácio de
Bsportes será edlflciSdo
prédio que abrigllfá o

Centro IOleresc:olar de Pri
meiro GráU (ÇJP) que ser

virá como uma espécie de
recuperação dos alunos
do 1 ° grau além de man

Ier cursos profissionallzan
les,

Procissão de
C'()rpus Cristi

Na próxima quinta fei
ra teremos em nossa ci
dade a realização de UDla
das mais lindas e tradi
cionais festas religiosas
do Vale do Itapocú, ou

leja a realização da Pro
cisslo de Corpus Criltt,
oportu'hidade em que os

pOVOI de todos, OI cre

dOI laem às . rua8 para
um'a demonstração de fé
e pCrS6'ferança homena
gear o Cristo, que tanto
lofreu para nOI ensiDar
o caminho do amor 8 da
fé.
Novamente, bem oedo

loúmeras pe,soalJ elta·
rio enfeitando a8 ruas
com os tradicionais ta
pet., feitol com tanto
oarinho que mai8 tarde
Berão 'utilizados para. dar
paB8sgem a tradicional
proci�lão que terá a par
ticipação de centena8 e

oenteOIl8 de pessoas.

O trajeto lerA o mel-.
mo do alio pa8sado, ou

.eJa pela principal arté
ria da cidade, Av, Mar.
chal Deodore, quando
por ali o trAnsito e8tar'
interrompido desde ai

primeira8 horas da ma"
nhi, trabalho elte que
será coordenado pela
Guarda de TrAnsito mu·

nicipal.
Mais uma vez aquelel

que nOB vi8itam, poderio
aquilitar o potencial d.
fé existente tlm nOl8a

populaçlo como Já ficou
provado da8' "feZe8 ante
riores.

E apóI a realização da
prochrslo, tod08 nÓ8 com

,

fé, torcendo pelo- nosso

selecionado canarinho na

estréia do BraBil na Co
pa do Mundo da, Alema
nha enfrentando a lugul'
lávia.

Mercúrio causa

lDorte dos
A mortandade de pei

xes ·no estuário de San
tos foi prOVllcada por
sIto .teor de ml:!rcúrio e

zinco, revelaram a11l aná
Iizt'� da Cete,_b - Com
panhia Estadual de Tec
nol. gia e Saneamento
Básico - CUJIIS resulta
dOM serão divulgados ofi
cialmente

O superintendente do

organismo, Camsl Ramt'h
(Jb"ervllu que It popula
ção dt'verili evitar clln-

. sumir pescado prllcedell
te do estuário, embora Cl

dali retirado nã.. seJ>i
normalmente comercis
Jizado. Conforme havia

. '

.peIXeS
informado a Cesgesp,
pdscadore8 EI armadores
de Santos, o pescado
consumido em Sãll Paulo
é capturado em alto m.ar,
entre 08 litorais de S8n
ta Cat".rina e Rio Grande
do Sul. Camal Rameh
informou que a t 'btesb

.
está fazendO um levanta
mento completo das indús
trias da BHixads Slinti�ta
e que, na impo!lliibiIida
dt' tot8i de controlsr os
.. fluentt:"8 inGulltriai .. , pro
porá. como medioa ex

tremll, s . interdição da
fODte poluidora. cllm ba
8e na legi .. lllção de cun
,troIe "S poluição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Histórias de ·um Rio
MUlfão Augusto (13)

......,....� ·�w

ASiim que esse bugreiro começou dar caça
serrada 8 eSS8s selvagens do vale du rio Itaja],
nunca 'mail apareceram no vale do Itapocu. Por
tanto pertenciam à mesma tribo. Estava sendo des
mantelada lã, pelo bugreiro e os colonos que 8 ele
se [untarem, Jã naquele tampo 8S primeiras noticias'
que aqui chegavam eram de que um bugreiro man
dado pelo governador da províneía, para .proteger
os colonos do vale do !tHjflf, estava acabando com
toda a tribo de bugres, principalmente os guerrei
ros, criando um pânico entre eles de tal forma que
nem sabiam como detenderem-se. Abandonavam tu
do, mulheres, erfançse e velhos por sua vez o bu
greiro não queria nenhum selvagem vivo, mas os co
lonos maís humanos não permítirern um massacre to
tal: É melhor fazer uma parada temporária nas histó
rias do vale do rto Jtajaf, porque é bastante longa ..
iria prejudicar as Histórias de um Rio que prende-se
inteiramente 80 vale do Itapocu e seus coníluen
teso Mas em qualquer outra oportunidade voltarei à
abordar no mesmo trecho em que acabo de inter
romper, principalmente para contar o fim de' al
guns dos remanescentes da tribo, principalmente,
um deles que. ficou célebre em vandalismo ou

melhor, em extravagância, na cidade de Blumeneu.
,

Poucos anos antes de aparecer o bugreíro no
vale do' rio Itajaí, uma comissão alemã pertencente
a firma colonízadora hanseätíce subia o rio Itepo
cu para demarcar bem na nascente do rio uma

grande área onde iria nascer nova colônia, a colô
Dia da Hansa Humboldt, e tempôs depois pessoa a

chamar-se Corupá. - Curupá, ou o mais acertado
seria: _ Guru-pan: Terra dos eurus, Paraíso das
divindades. É possível que aquele Circulo cercado
de montanhas, arrancado peta natureza da serra

que dá para o planalto, hà muitos mil anos passado,
tivesse sido um grande lago onde as belas 1ar88
nadavam para os curus e com o tempo as águas
foram forçando até abrir Ó oanal que hoje é a nas·
ceute do rio !tapoou. Há vestígios de que já houve
um lago ali, devido o acúmulo de detritos orgâni·
cos bem nu canto. nordeste, porém, no momento,
deixemGs o lago de lado e vamos aOB supostos cu

rpl que fizeram daquilo o leu reinado. - Segundo,
OI tupis que infestavam as nossas selvas aqui no
lul do Brasil ante8 dOI bOlucudos. _ Oi curul são
espíritos das selvas. Podem08 começar deide cu

ruja, que vivem a lamentar S8 80mente naa noites
escuras. Depois vem OB Curu-açu, velho aUltefo
muho bom, mas justiceiro.

'

Continua na próxima edição

Dr. Fraacisco Anloaio Piccione
:HmDYCO "" C.R.:H. 1'%

(O.P.F.) M.o 00436(379'
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filho de Albrecht Schwarz
e Acila Klitzke Schwarz.
Eil, brllsileira, solteira,

do lar, nas�ida em Jara
gu" do Sul. domiciliada e

residenle em Três Rios do
Norle, neste distrilo, filha
de José Fossile e Elsa
Fossile.

B para que chegae ao co
nhecimento de todos mandei
passar o presente edital que
será publicado pela imprensa
,e em cartório onde será
afixado durante 111 diaB. Se
alguém souber de algum im
pedimento acule-o para 'os
fins legais. -,

AURBA MÜLLER GRUBBA
Oficial

Registro Civil
Aurea MülleIl Grubba, Oficial
do Re'gtstro Civll do 1. O1s
,trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina; Brasíl,
Fu Saber que oomparece:
ram no cartório exibindo os
documentos exígtdos pela Ieí
af1m de se habWwem para

casar-se

Edilar, Q. ß 507 de 30/5/74
Anronto' .5i1vino Pellens, e

A"Ibe.rtimi Pereira
Ele, brestletro, solteiro,

lavrador, nascido em lllrll
guá do Sul, domiciliado e

residente em Ilha da Fi
gueirll, neste distrito, filho
de João Silvino Pellens e

Maria Alves de . Siqueira
Pellens,

'

Ela, brasileira, solteíre,
do lar, nascida em lotnvíl-:
Ie, nesre Esredo, domtel
Irade e residente em Ilha
da Figueirll, nesre dlsrrlro,
filha de Alberto José Pe
reira e Luize Pereira

e'dilal n. 8.608 de 4/06/74
Angelo Ptanezer It

Gertrudes Outra

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido em Tim
bõ, nesre Estado, domici
liado e residente em Ire
poeuztnho, neate distrito,
filho de Arlilio Planezer e

ADa Píenezer
Ela. brasileira,' solteira,

industriária, nascíde em

Jarllguá do Sul. domici
Iilldll e residente em Vila
Lenzi, neste distrito, filha
de Sebaslião Outra e Pau
lioa Bisoni Dutra.

Editlll O. 8.509 de 6/6/74
Irineu Sabei e

Ai':ete Nicoluzzi

Ele, brasileiro, solteiro,
.I11vrlldor, nascido em GUII
rllmirim, neste Estlldo, do
miciliado e residenle emr
Eatradll NOVll, OeBte dis
trito, filho de JlIcob Sa
bei e Adelina Pereire.
EllI. brllsilelrll, solleirll,

do 11Ir, nascida em Jarll
ruli do Sul, domiciliada e

residente em Estrada No
VII, oesta distrito, filha de'
Henrique Nicoluzzi � Eva-
nir Maes Nicoluzzi.

.

Editlll D. 8.510 de 5/6/74
Donato Seidel e

Arlete Klilzke
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Aniversários
)

Fazem
.

anos koje
- O dr. Irtneu Paters,

em Ourttíba-Pfã;
- o sr. Franoisco Fil

eher;
- a' jonm Nelly Lui

za SchmiU;
_ O Jovem Bernardo

Alperslaedt, em Itspoeu
sinho;

O -sr. Waldemiro
Loervín,

'

Fazem anos amanhã
- O jovem Osmar Os

car Nagel;
_ a' jovem Iraoema

Meier;
- o [osem Leopoldo

Malhell'o Junior;
-- o jovem In�Bldo

Lamke, em Rio da Luz;
_ o Ir. Antonio For

tunato Angelo;
- a Ira. Maria, elpo

I. Ba Sr. Giardini Lenzi;
- a Jovem M a r t a

Satl.r;
- a sra. Alice, espol.

do Sr. Ewaristo Montei
ro;
_ a' Ir.. Víúva Alice

Picolli;
- o menioo Fernando

Casar Engelmano.
Dia 10
- A jotem Carmen

Zimermann;
.

_;, o jotem Waldemar
Lemke;
- alrta. Terezinha

Weiller;
_ o sr. Rudolfo Kras

lin, em Rio da Luz-Vi-
t6ria; ,

- a jo,em Maria de
Lourdes Bartel.

Dia 11

-, A V i ú t a Valeria
Dornbuch, em Batalha
Rio;
_ o .r. Augalto Seh

�midt;
_ o Ir. Waldir Funke;
- a sra. Maria, ellpo�

I. d'o Sr. Inãaio Toma
aeW;
_ o jotem Antonio

Kasleller;
- o sr. Adolfo Wacher

hall';
-

- o ar. Joio Gucho;
- a sra. Iâaúra' Za'

pella Piasesky;
.... o ar. Hélio, Souza.

Dia 12
- A ara. Karim Has

ke Boehm, em Joinville;
_ a sra. A urea Luiza

M,üller Grubba;
_ o jOTeIIl Roberto'

Breithaupt;
_ a 8ra. Inês Scheuer;
_ o sr. Fr{lncisco

Leier;
,

- o jovem Marcos,
filho tio Sr. Ernesto e

Etelvina Silva;
- o menino Alcir:'

Mannrieh.

Dia 13
_ A. 8ra M a r t a

Schmöckel Walhliftig,
em Curitiba; ,

- o 8r. Antonio Ha-

Ele, brllsileiro, solieiro,
engenheiro a2'rÔDomO, nas·
cido em Corupá, neste
Estado, domiCiliado e re

sidente em Corupá, neste

Estlldo. filho de A.lvim Sei·
dei e HelJa ruck Seidel.

, Ela, brllsileirll,' soheirll,
do 11Ir, nascida em Jaragu"
do Sul, domicilillda e resl·
dente à Avenida Mlirechal
Deodoro, nestll cidllde, fi
lha de Wigant Klitzke e

Alzida Modrock Klilzke.

Edital n. 8,bll de 6/674
Nivaldo ,.S�hwarz e

, LQudes rosaile

Ble. brasileiro,' solteiro,
11Ivrlldor, nllscido em la
ragu" do Sul, tlomiciJilldo
e residente em Três Rios
do Norte; neste distrito,

fermann. no Rio:
_. a sra. Hilds SilV8;
-

'

a sra. Ver�juy
Ma.csrenha.!!, esposa dO
Sr Pedro Mascarenhas
em São Paulo.

.

Dia 14
_ O lU. Roberto Fun-.

ke Filho;
- a sra. Carmeo Pi8�

zera Sreitbaupt;
_ fi sr. Anoy Correa;
_ IR �ra. Máguitia Pf�if,

fero Karsn, em Florianó
poJl�;

8 8rta. Adali Lipin,,-
ki.

Aurora Antwortet
Ich moechte es heute mal wiedflr wageo,'
EIDen Msnn aus Corup� 'gen Dank zu ssgen,
Der Mann macht seíne SlIche Wlel kJich aut
UnterzEichnen tul er mil Hellmuth.
Denn mir und auch de Auderen allen .

Hat sehr seio Âurora Gedicht gefallen.
Er schrldert die Hoohseitefeíer so wie lie war

Wahrheitsgetreu und genau bis auf's Haar,
Aber aus Beacheíueuhelt er -EIS wohl nichtsagen,
Wie er zur Verschönerung hau bltigetragen, .

Denn wie du Brautpaar erschien um fünf Uhr,
Stellte er sich schnell in Positnr,'
Und begrues8te 81e im I Gedicht $0 wunderbar,
Du jedermano Argriffpn war.

Daruebarhlnaus bei der Unterhalltung dann,
Erfreute er durch Humor so manchen Mann,
Denn lachen .k"pn jedem nur gesund sein,
AliO wirst Du uns immer willkommen sein.
Meine Aufforde'rung an Dich zur Bescheidenheit,
Dasa tut mir jetzt schon herzlich leid,

.

Der Wert Deiner Geschenke ich tu' nicht lügen,
Tut die Kosten fusr Dich bei weitem urbcrwiegen.
Denn wenn er sonst auch vie'les kann.
Stellt.ler bei Tisch nur halben Mann,
Und, 'Freunde, Bi ist nicht gelogen,
Um dj:e Schenke macht er einen grossen Bogen.,
Solche Masnoer sind bei uns sehr beliebt,
Weil's immer einen schoenen Verdienst fuer uns gibt.
Aus diesem Grunce das kannst Du glauben.
Wir bald uns wieder eine Einl8du'ug erlauben.
Gute Wuensche fuer Dein Wohlergehen,
,Und damit prompt ein Wiedersehen.

EMSI

llllllll
.&DVOGA.DO I

Av. Franklin' Roosevelt, 23 - Grupo 303

Foné 5�-1894: - ZC-39 - Rio de Janeiro-GB.

ASSEC _' A�Yoclcia 8 Contabili�a�1

Max Roberto Bornholdt

lido Domingos Vargas
Advogado

Contabilidade

J!E .•••
·Av. Mal. Deodoro, 98 - Jaraguá do Sul - SC

'.

.
em geral, especililmente

,
' Gaita e Acorde.ões

Completo sortimento com 8 a 120 baixos
Bandoneon '.

•

Pianos: -Fritz DobbertlJ
Grllnde Vari�dade de modelos

Harmônios -Bohn»
ÓRGÃOS TUBULAREs E ELETRONICOS

Guitaras e A'mplüicadores
Instrumentos plIra,Orquestras, Bandas e

Conjuntos Modernos:
..

Violinos - Violões _ Bdodolins e �anjos
rillutas _ Clarinetlls _ PisIons - Saxofones
Trombones -:-: �ai�9,� e ·Bliler.ills

. 'toPlplettis,
Plindeiros - Chocalho. - Maracas e Afuchêa

Método. ....., Cordlla e., Palhetlls
Propriedade cl 1 MO

m2 contendo c 6 s a de
material e dois r8nchos.

Local: Rua Exp. João
Zap"lla, 136 - e!!quina c/
Rua Francisco Fischer.

IofGrmllções cl Sr. Ro
berto Keiser - Hua Pres-.
Epit. PeRRoa, 798 - nesta.

Instrumentos p/ Fallfarra.:· Bombos _ TlImbores - Drllioa e Cornetlls
Parll Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos,' Flautas e Clarinetas. tipo «Bm)hm» Pistons. Trombones

Saxofones, bem' como Bocllis e �(lquilhas estrangeiras.
'Para maiores Informações, consultem e.

ElPrmçAO "LYRl" . MUSICAL DE· PAULO . KOBS
if •

semanarlO

, Rua Jorlle Lacerdj'l 2!l� - .Caixa Dos!aJ, 39. . '

São Bento do Sul Santa· Catarina

Vend'e-se

Leia e assine
este

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO 'DO POVO SABADO 08-08-74 - PAGINA ,3

Informativo, ACARESC
Treinamento para Assoei.ação de

Pais e Preíesseres
Estamôa tremendo as dtretortes de Escolas vi

sando maior atuação por parle dos pela Das escolas
e cernumdedes.

No dia 21 de maio foi reelizedo o treínemento
na Bscola de Gertbeld], onde compareceram repre
Si?nlanles dfts eegutnres escolas:

,

rreimundo Kaiser, sr, Max Friese, sr. Arnoldo
Wecks e professora lrecí G. Kuchembecker.

,

Escola "George Wolf'" - sr. André Horongoso,
sr, Alfonso Karsten, sr. José löeger, profeeeores
Evaldo, F. Kuchembecker e sre. Use Dyese,

'

Escola Isolada Esreduel de Gartbeldí - proles
sora Maria Armine Penín], sr, Hugo Borehern. er,

Eurico Volkmann, er. Andr�as, Arrent, sr, Wllfrido
Bähr, sr. Raulino Welk, sr. Evaldo Gersehe. 'Irlrã Ce
lina M· Lezzerínl.

Escola Aho Jaraguá 19 - er. Elmo Bunendorf,
sr. Conrado Gescho, protessor Aluno Mário Bortolínt.

Escola lsolsde Ribeirão Rodrilirues - er. José"
Ioger, sr. Evaldo F. Kuchembecker e proíessore Use
Dunke Geise. .

Escola Municipaf Duque de Cexíes - sr, Wer
ner Fischer, Leonel Millnilz e profeseore Elizabetha
C. S. Erschtnger-

,
'Escola Municipal Aurélia Wlilter -:' protessor

Kuníberto Krause, er, Evaldo Woller.
.No dla 23 foi realizado o treinamento no sl!llão

da Igreja ClIlólicli na Barra do ·Rio Cêrro, onde com

pareceram 115 escolas:
João Romtirio Moreira - nll pessoa dos senho

res Heipz Barlei, ar.' Lauro Gielow, professora Ivanir
ChisIe. ,(

-

Escola Rio da Luz I - professora Gerlrudes
Sleilein Milbratz.

Escola Jaraliruti' 84 - sr: Arno Rowe, Elfi M.
Theilacker, profesaora Lydia FeUcio dos Reia Borioli
ni.

Escola laolada Rio da Luz Vitória - sr, Artur
Krüger, Arno RlIwlhwuner, ar. Manfredo Hornburg,
profesaor Arnoldo Schutz.

Escola Isolada Municipill Vilor Konder - ar.

EmWo Tecilla, sr. Dtirio Tecilla, professora Neusa
Inês Girolla.

,

Escolas Reunidas Ri,ciere Marcallo - sr, Arno
Marquardt. sr. Heinz Kuchembecker, professora Iracl
M.- Dunke.

'

Escoll! Rio da Luz II - profeasora Laurifa G.
de Carvalho'.

Escolll Municipel nr«stn Guimarães - profes·
sora Arlele Junkes.

r

Escola, JaragulÍ 99 __ 8r. Francisco Bockor, sr.

Henrique Zilse, Ru�olfo Fischer, Norberto Schutz,
professora Lora M· S Bockor,

Escolll Btisicll José DUlirte Magalhães - Sl'.

Adriano' Tecillll, Frederico Meni, Irmã Olga Ferreira,
Irmã GeraldinlJ Rower, Belilriz Heloi.a Piazera, Mira
ci Rubini Riboldi, Elizabeth Rllboch

No dil!l 25 foi retllizado o treinamento na El!cola
Elza Granzollo Ferraz onde compareceram represen-

• tantes dös Escolas:
'

Jardim da Infâncitl Irmã An{dia - ara, Dolores
TomaseHi Gumz, professortl M a W BarteL

'

Bscola Isoillda Viltl Chartes - sr. Conrado Ne

gri, Amário LeDni, José Martins, profe�sora Neiva
Schweizer.

' .

Escola EERR Professora Elza Grllnzollo Ferraz
- professora Vanda S. Presti ni Demarchi, professora
Ana R. Werhmeisler.

Escola R. "Max .Schuberl'� - sr. Egon Meldola,
MáriO Schwarz, professora Aleda Sloif Medeiros.

_ Escola Municipal Darcy Varras -- sr,. Joaquim
Fusi, Francisco Leoni, professor Faustino João Bor
tolini. I

Escola de Vieiras - professora Nair ZanÓtli.
Escola Machado de Assis - sr. Hilberto. Kritz·

ke.
Rosemeire Pucini da Cunha.
Extensionista da ACARESC

FACIT
Máquinas de esc�ever,

.

somadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas,

máquinas de contabilidade e duplioa
dores a alcool (manual, elétrico e

automático)_

Planos especiais de financiamentos

Revendedor para a,' região

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

telefones: 2069 ou -2243 '

o fundador da congregação
dos Irmãos Maristas
Um homem de muita iniciativa

Conserta�té c'O�m Deus
,

'

Qual é tua l'itu8ção com D'lU!i� Tens ee: teza de
estar bem com Ele� E.,. se não estivesses, vai eontí
nuar asaim até quandot •.• A pergunta que inntula
este artigo é dirigida a ti. caro leitor ou leitora.

Hã muita gente que nio quer estar de mal com
o Del-gado, com o Guarde de Tr ânsito, com o Fis
cal, com o médioo, com o padre e nem mesmo oo/m
o seu ,izinho: conaertam 8e\'COm todo O mundo.

Não importa teu nífel social, condições' finan-
.celres, grau de ínetrueão; todos poderão te louvar e

ninguém nega qoe tenhas virtudes para tanto, En

tretanto. Deus vi bem no fundo de tua alma e "
Ele poderá encontrar tantos erros, tanta eoisa erra

da que teus' semelhantes nunca auspeitam existir.
.

Daí a neeeasid ade urgente de te eonaertares

com Deus enquanto hã tampo; Ele sempre' eatã pron
to a perdoar-te' e estender te a mão desde o momen

to em que quiseres dar o primeiro paeso em dire

ção a Ele.

Qoal é tua erança le�l e sincera, neste exato

momento de tu. ,ida? Crês realmente que Deus
exista? Se o acreditares jã é muita coisa; mas não
baata: 08 demônios também crêem em Deus, e oomo

orêem ' .. isto relolve nada para eleII; eoutlnuam sem

pre afastados de Deos e da felicidade.

É possíve! que estej�s acreditaudo em muitas
doutrtnas estranhas e oonträrtes aos ansinameutos

,

de Jesus Cristo; talvez acreditas em amuleto e feiti

çarias, em horóscopo e benzeduras; crês ainda em

mau olhado e dias azarentos ... eo re8peito tua eren

<is, cada um tem direito de acreditar no qoe qui_er.·
Uma cois8, porém, é neoesslria: 8aber que tail

orendioel afastem teu oaminho para Deul II dtficol
tam em muito, II sahação eterna: é, o C8S6 de 'con
lertar·te com De08 enquanto hã tempo para isso.

Examina-te seriamente quanto ao teo modo de

penllar, de te exprFllsar, de proceder? TUIl .ida pu-
8ada e presente, não tem alguma coisa para ser

conilertada em tuaa relações para com Deol e para
com o pró:x:imo�

ViveI neste mundo p8ra Barvir e não para 8'

res servido; talvez Ilirvas um pouco aos teuil pareo"
te8 8 amigos; mas, a Deos estAs Bervindo? Tu rezas?
Rezar é. conversar com Deus é Consertar com Ele
o nosso c!lminho.

Não procores 'nada fora de Deus; é pura ilusão

querer Conse,rtar 8 consoiênoia com reoursos estranhol
l Religião. As próprias orianças entendem que na

da exi.ste melhO!: do que o próprio Dsus; noma ao·

la de religião aqui em Teres6polis, falei de Deol a

ama clalse de orialJças; no final dali explioações per
guntei: "Crianças, digam uma coiRa melhor que
Deus?" Logo 40 mãozinh8ll S8 ergueram para re8-

. ponder. "Melhor do que Deus óão existe nada".
Com esta8 linhas, refletiste om pouco sobre

Daus; continua pensando Nele ao longo d. toa vida
It CONSERTA-TE COM ELE e serie feliz.

o Fundador doa Irmãos Mtlristas, fOI um des
ses raros homens atuais que elnda possuem espírito
de iniciativa'; a grllnde maioria das pessoas modernas
se instalam e acomodem muito facilmente.

É tntereseente de se notar, o grllnde número de
lndívíduoe que nutrem projetos meràvtlhoeos em SUliS

mentes mas não saem dall}: há quem quer logo' pOr
em execução seus planos sem examinar Q cemmho a

percorrer; hé, igualmente quem. amadurece .proleros
maravilhosos em sua inteligência. confia plenamente
em si; lança-se à execução. mas frecessa porque o

timbienne não esteve preperedo para receber a inicia-
Uva. �

,

Para o Fundador dos Irmãos Maristas, Padre
Champagnat, em seu tempo e em sua, ctdadezlnhe,
era uma ousedre: Bibliotecas frenqueedes aos alunos,
Cursos de Urlas parti professoree, Canto Orfefinlco nas se

las de eule, Ginislica nos Colégios; Iodas estas inicia
tivas inéditas para a éooce, brotavam, de um espirita
lüctdo e prático; ele refletill multo, consultava, rezava

e partia logo para a execução de seue projetos.
, O Padre Champagnat teve uma ímcíenva feliz
de fundar uma Congregação de Irmãs Maristas das
Escolas; nunca se preocupou com as crntces de co

legas e pessoas mal Inrencloeedea; confiou seu plano
a Deus e a Nessa 'Senhora, pôs mãos à obra e ai
está o resultado inconteste de milhões de pessoas
que recordam saudosas a memória feslejada no dia 6
de junho pp.; parll niilhões e milhões de estudllntes
que desde, l817 freqüentaram ou freqüentam ainda es

tabelecimentos \!ir.iliridOS pelos Irmãos Maristas, devem
seu êxilo Ba vida, ao Homem humilde que teve uma

iniciativa audaz: Padre Champagnal.
A tod�s nóa, leitores asslduos deste DOSSO sim

plÍlico Jornal da Comunidade Jaraguunse, fica o

exemplo de como levarmos adiante alguma iniciativa
para melhorarmo. algo em nossa sociedé1de; JarllgolÍ
eatti às porias do seu PRIMEIRO CENTENÁRIO,
já seria oportuno reflelir sobre alguma iniciativa para
aquela' efeméride porque tiS festas valem muito pelos
preparativos que os anlecedem.

Edital· de' Praça e' Leilão
o Doutor Nelson .de Souza Infeld, Juiz de Di-·

reito da Comarca de Jaraiuá do Sul, Estado de
SaDta Catarina, na forma da lei, eto. ,

-

FAZ SABER a quem interessar, possa, que o

Sr. Porteiro dos Auditórios deste Juizo, levará a

público pregão de venda e arrematação. a quem
mais der e maior laDce oferectlr aeima da respec
tiva avaliaçio, DO. próximo dia 25 de JUDho, às a
horss; o bem penhorado a Wilfredo e Erwino Sehulz,
na ação fIIxeeutiv8 que lhes move o Banco dóEs
tado de SaDta CatariDa, S.A" abaixo descrito: '

a) - Uma MOTO-SERRA, marca Homolite,
cor vermelha, N., X L923, eom 5,5 H.P., usada, ava
Hada em Cr$ J 850,00.

Não havendo licitante para a prIS9'a, fica des
de já designada a data de 09 de julho p. viDdouro,
às 16 horas, para o leilão do mencionado bem, que
poderá ser arrematado por quem mais der 8 maior
lance oferecer, independentem'eDte de avaliação. E

para que chegue ao cODhecimento de todos e inte
ressar possa, foi passado o preseDte edital que le

rá afixado no local de costume e public810 na for
ma da lei. Dado e passado nesta cidade de Jars

guá do Sul, aos viDtl' dois dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e setenta e quatro. Eu, (a)
Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi.

(fi) Nelson de Souza Inleld, Juiz de Direito

'�. Represen'lanle, Senhor Idoneo, filho de Jaraguä do Sul,
residente em Chapecó, quer representar firma,
e nas demais cidades oircunvizinhas (éomo
vendedor ou cobrador)

Informações nesta redação
Av. Mal. Deodoro.

I, '

(Tert's6poIi8, maio de 1974
Irmio Leão Magno)

It

Agricultores do Oeste'
desanimados com a soja
FLORIANÚPOLIS - Ainda indecisos e com

sua produção de soja armazenada à espera de
uma elevação de preço, os agrioultores do Oeste
de Santa Catar�na - notadamente aqueles que
nos últimos anos abandorarain as culturas tra

dicionais da ärea pela da soja - tendem a in·
tensifioar para o futuro a cultura do trigo, devi·
do às dificuldades que .alegam para a'comercia

lização do produto.
Acham que os preQos fixados para a soja

não compensam a manutenção da sua cultura,
parecendo-lhes mais tentadora a cultura do trigo,
cujo preço de Cr$ 80,00 a saoaoferece·lhes mais
atrativos_

O trigo vinha sendo plantado no Oeste de"
Santa Catarina e em parte do Rio do Peixe, nu
ma cultura até certo ponto incipiente, que· não

chegou a produzir resultados muitos animadores.
A ,baixa produtividade obtida fez os agricultorel
desanimarem e procurarem outros caminhoi nos
quais poderiam obter resposta m&is räpida e ren-

, tâvel para a sua· produção.

P r o i b i,� ã o
Pelo presente o proprietário Cornelio GIo

watzki resirtente e domiciliadO à Estrada Garibaldi.
neste município de Jarl:lguá' do Sul, proibe termi
nantemente It entrada dH pessoal! estr&nhas em

suas propriedades, com finalidade de cortar palmi
to e caçar. não 8e rel!iponsabilizando pelo que pos-'
fia acontecer aos infratores.

Jaraguá do Sul, 20 de m8io de 1974

CORNELIO GLOWATZKI

NATO segue manobras soviéticas
LONDRES - Navios britânicos e

. for

,Qal'! da OrganizaQão do Tratado do A tlanti
co Norte - Nato - estão vigiando atenta·

mente, as manobras que uma frota soviéti
ca realiza a cerca de 400 milhas das ilhas·
britânicas. Um porta·voz da Marinha esco

CeSa informou que a frota soviética é uma

d8,s maiores que já se aproximaram das
ilhas britânicas. .

.
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Estado de Santa Catarina ,

.
ÉLIO SOUZA

Secretário Executivo

Sob a Prisidênciil do vereador Sr. José Carlos Neves,
esteve reuntda no dia 03 do correnre às vlore horas.
li Câmara Munterpel de Ja'lJgu6 do Sul.

NlJ presente sessão exrraordtnérte- compareceram
os seguintes edis: Heinz Bartel. José Alberto Klitzke.
Affonso Franzner. WaldemlJr Rocha. loão Vegini, Má
rio Antonio P,llIDinscheck, Hilário Scheuer, Ieda Maria
de SOUZlJ.

.

Deixaram de comparecer nesta reunião os vere.

dores Srs. Fidelis Carlos Hruschka e Odelr Vetlern.
. Aberto 08 trebelhos o Sr. Presiden'e solicitou os
vereadores Affonso' Franzner e Mário Antonio Pia-.

ntnscheck a fim de que 08 mesmos lmroduzísaem ao

plenärlo o Prefeito Municipal. Sr. eugenio Strebe,
bem como o Vice-Prefeito, Sr. João Lúcio dd Costa:

Afa da sessão anterior foi aprovada por unani
midade dos presentes.

No expedíente constaram as see-uintes matértas:
Projetos de Lei de origem governamental: 1 - Auto
riza o Chefe do Poder Executivo a receber por' doa
�ão áreas de ferra destinados pera abertura de ruas
do loteamento Menegolli. 2 - Autoriza o Chefe do
Poder Executivo a receber õ% da árell líqulda loteada,
pelos Srs, Erwtno MenJegolli, Waldemar Rocha e Si·
golf ôchünke. 3

.

Autorizll o Poder Executivo e re

ceber por doeção .. áreas de terra desunedes pli ra
abertura de rues dO loteamento do Sr Frederico Borg.
4 - Autoriza o Poder Executivo a receber 5% da
área Iíqulda loteada pelo Sr. Frederico Barg. fi ..,..

Autoriza o Chefe do Poder Executivo li receber por
doação áreas de rerre desrlnedoa pare abertura de
ruas do loteamento doa Srs. Alma Kreis Bartel. llse
Bertel Kuchenhecker e esposo Silvino Kucheebecker,
de H!i!inz Bartel e espose liga B. Barrel, 6 - Autorizll
o Poder Executivo a receber 6% da ",rea líquida lo
teade pelos Srs. já menclonadoe no Projeto que ante
cede ao presente.

Projetos de Lei de origem legislativa: 1. - Dis
põe sobre denominação de Isidoro lPedri - Pioneiro -

lJ rua 202, lateral da rua 7. - 2 - Dispõe sobre de·
nominação de Luiz Gonzl'ga Ayroso - Profpssor -
li rua 204 - laterlJl da rUl! 8, nesta cidlJde.

Os Projetos de Lei a que se refere no presente, LEI N. 494
foram apreCiados pel(\s Srs. edis e considerados co-
mo sendo objetos de deliberação, devendQ os mesmos Autoriza o Chefe do Poder Executivo arece·

serem entreg-ues pora as comissões reapectivos. eM ber áreas de terra por doação.
TEMPO - Os Projetos de Lei que diapõe sobre de- Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jara
nominoção de viaa públicas foram �ncaminhados pe-" guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no U8.0 e

lo verelJdo..- Sr. Affoaso Franzner. .

.
exercicio de suu atribuições.

Na mesma sessão foram aprQvtldal aa seguinles Faço saber a todos Oll habitantes deate muni-

proposições: Do vereador Sr, Joiio Vegiill, 80licitan- cipio, que a CalQ,ara Municipal aprovou e eu lIan

do ao Sr. Prefeito Municipal que eUlorize ao depor� I ciooo a seguint.. lei:
tamenlo competente no .sentido de que sejd colocado Art. 1.. � Fica o Chefe do Poder Executivo'
um .SEMÁFORO np crl;lzameoto das ruas Cei. Procó .

pio Gomes de Oliveira, Barão do Rio Branco e Ru-
autorizado a rE'ceber por doação uma área de ter-

dolfo Hufenüesler, do mesma forma,
.

o citado edil
. ra contendo 1.479,90 m2, d., Reinoldo Wuerges,

reivindico para que a munic. ipalidode proceda es tra
destinado pala o alargamento das ruas 60 e 42.'

Art. 2.° - Eeta lei entrará em vigor na databalhos de implantação de i1umiDaçiio pública na rua de sua publicação, revogadas a8 disposiçõelJ em63 - Leopoldo Mahnke, nesla cidade,
'

contrário.Do vereador Sr. José Alberio Klitzke, alravés de P 1 P f
..

1 J á d
I'!ua proposição vem de solicitor ao Chefe do Poder

a: ácio da re eitura mUnIClpa de arag o

Executivo que seja efeluado .pela municipalidade li
Sul, aos Q4 dia. do mês de junho de 1974,

.

Eugenjo Strebe, Prefeito Municipalabertura de rua que dará acesso 80 Estádio da Socie- A presente lei foi registrada e publicada nes-dtlde Desportos ACARAf, com infcio da Rua João
lonuário Ayroso, nas proximidades das propriedades'

ta Diretoria de Expediente. Educação e Assistên-

dos Srs. Pedro Renoel e do Sr. Bruch sendo que os
eia Social aOEl 04 dias do mês de junho de 1974.

.. Waldemiro Bartel..'Diretorreferidos proprietários jii eflltuaram 1Ilitorização para
D dOlJção dos imóveis o serem ocupodos.

. Na ORDEM DO DIA - foram aprovados os se

guintes Projetos de Lei de origem governamental:
1 - Altera o .ut. 1.0. da Lei n.O 11 de 14 de

m'lIrço de 1951, que dispõe sobre li 'limpeza dos imó'
veis por seus proprietários DO município�

.

2 - Auloriza o Poder Executivo li receber áreas
de terra por doação, para aberturo das ruas 60 e ,42,
nesta cidade. .'

Considerado livre a palavra; o Prefeito Eugenio
. 'Strebe explanou os mais diversos ossuntos de sua

administração e tendo aa ocosiiio se prontificado a

esclorecer aoa Srs. Bdis a sua 'duação no· campo de
Irabillho da muniCipalidade.

O presidente losé Carlos . N�vea ao encerrar a

sessão, agradeceu ao Prefeito e Vlce-Prefe lO Munici
pal por �uos presenças no leg-islativo jaraguaense, e

na opOrlllnidlJde convocou os Srs, vereadores parö
outra reunião 00 dill 10 do corrente.

Saio das Sessões, 06 de junho de 1974

Prefeitura Municipal· da
Jarauud di -8ul

LEI N. 493
Altera o art. 1.° da Lei D.· 11 d. 14 de mar90

de 1951
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jara·

guá do sul, Estado de Santa Catarin8, no uso e

exereíeío de SU8S atribuições.
Faço saber a todos os habítantes deste muni·

eípío, que a Câmara Municipal aprovou e eu san
ciono a seguinte Ieí.

Art. 1.0 - O artigo 1.. da Lei n.O 11. de 14
de março de 1951. passa a ter a seguinté redseão:

Art. 1 ° - No artigo 20. do Código de Pos tu
.

ras (Lei n." 18, de 26 de maio de 19(8), ficam in
eluídos maís os seguintes parágrafos:

§ 5 ° - A prflfeitura poderá exigir em qual
quer outra época es medidas previstas neste arti-
go.

.

-

§ '6.· - No caso do parágrafo antecedente, o

proprietário do imóvel será notificado para prece
der a limpeza dentro de 8 (oito) días e, se não fi
zer ser-lhe-ä aplicada a· multa nriável de (1/2)
meio a cinco (5) salários mfnimos locais, nOI

graus mínimo, médio e máximo, sendo o serviço
realizado pela administração e cobrado amigánl
ou juôicialmente.

§ 7.° - As exigências do artigo' 20. aplicam
se às estradas particulares e às ainda não recebi
das pelo Municipio, desde que tenham mahl de
um proprietário residente na mesma.

Art. 2.° - E�ta lei entrará em vigor na data
de sua publíeaçäo, revogadas as disposiçõel em
contrário.

Paláelo da Pref.itura MunIcipal de Jaraguá
do Sul, aos 04 dias do mês de junho de 197�.

- Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
A presente leí foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de Expediente, Kducaçio e Assistên
cia Socíal, aos 04 dia. do mês de junho d .. 1974.

Waldemiro BarteI, Diretor

Escritório

A COMERCIAL
.
ADVOCACIA - COI,.aIUoAoE - SEGUROS

liob a direção do economista e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF 004354229

Rua :I (Mal. Deodoro) 122/130
Fone Z023 - Cx. Postal, 19

.

J,aragui do Sul Santa Catarina
Recursos fiscais e administrativos - Contabilidade

Serviço de marcas e patentes - fotocópias
Leglllaçlo Ú'abalh1sta e INPS - Segúros em geral

Semços aéreos Varig
Desde 194� à serviço do progresso de Jaragui do 8ul

E M P R E S Á R lOS, T U R I STA S
8 VARIG sente·se honrada pelo que pode fazer pelos seus ne

gócios e passeios. VARI<;i está presente em toda parte do'
mundo, beneficie-se dos seus serviços

Peça informações à VARIG
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122/130 - Fone 2023
'. .. Jaraguá do Sul - SC .

Viage V A R I G 'V A R I G V A R I G

CJmpalb' de EdPClção
Civlca

.
O hastameOfo da

Bandeira e o canto
do Hino Naciooals30
obrigafóriOS, uma vez

por semana, em fodos
os estabeleCimentos
de qnalquer grau de
ensino, púbhcotl ou

particulares

Noticiamo. com pesar o falecimento das se

guiutes p"880as;
Dia 29 de maio

Alberto Bauer, n -sta cidade, com 68 anoa

Dia 01 de junho
Henrique Ml"ldul-i, nesta cidade, com 88 anos

Dia 03
.

Rackilane dOR Santos, nesta cidade, com 16 dias
"CORREIO DO POVO" apraaenta 808 enluta

d08 suae condolências.

Nascimenlos
Dia 19 de maio

Adriana .Oosta, filha de Deoolécio José (Vera' Lucia)
Costa de Borba

Dia 21
. Luis Gilmar, filho de Adelmo (AlZira Bessanl] Fia
moneiní

Dia 23
Fabio Ráfael, filho de Moacir JOBé (Madali Santina)
Cizelki

'

Dia 28
Alberto, filho de Wolfi (Elfi Fonste!) Eoke

Dia 29'
.

Luis Carlos. filho de Antonio (leoni Fatima) Schwartz
Izemsra; filha de Iwaldo (hone Basduan] Krueger

Dia 01 de junho ,

Claudio Rogério, filho de Alaides (Guiomar Cilene
Sbardilatti) Junior

.'

Kalia Regina, filha" dá HilArio [Hiltrudea Schutz)
Uner' .

'
.

"Os eumprtmenros desta folha".

Descoberto .

um espião
governo

.

de Saigon
no

SAlOON"':'" Van Ngan,
assessor do presidente
Nguyen Van Thieu pa
ra assuntos políticos, foi
detido sob a acusação
de espionagem em favo!'
de um pai. inimigo, o

Vietnã do Norte. A in-.
formação. fornecida por
fontes fidedignas, 010
foi confirmada. O caso
assemelha-se com o ocor

rido há semanas na Ale
manha Ocidel,ltal, quan·
do um alto assessor do
chanceler Willy Brandt
foi detidó por espionar'
em favor ds Altlma9ha
Oriental. Esta_ questão
levou Braodt arenun·

cíar.
Afirma-se que Van

Ngan, dono de várias
empresa� em Saigon. \

ajudava financeiramente
o Vietoong, fornecendo
inclusive remédios' para
os guerrilheirQs comunis
taB. No entanto, outras
ronte� acreditam que &S

aas acusações são parte
de 1Imamanobra polftica.
011 informantes destaoam
que recentemente trsvou·
se uma luta pelo poder,
entre ums facção lidera
da por Van Ngan ti outra
por Duc Nha, ministro
da Informação e sobr,i
oho de Van Thieu.

Passagem .do Irem
nolurno

Eno Theodoro Wanke

Escravo, escravo da linha,
num desespero de ferros
entrecortado de berros,
resfoll'gando, ele vinhal

E vinha numa Garreira
comendo trilhos. comendo,
8eU facho de luz varendo
& escuridão sem Ironteira.

Dragão matador de gente,
a vomitar. a8 agulhàs
de um turbilhão de fagulhas
do bojo infel'Dal ardentel

,

DemO,nio envolto em clangor
pesado de puxavantes, .

uns chiados inquietante.
n08 'seus pulmõea de vaporl

Pass8va, doido, por mim
levando o lume da e8teira
'quadradinhos em carreira
num tantan sem nexo ou fiml

Passava ..• Mujto depressa,
chamando meu ser num grito

earreglldo do infinito
das viagf'os em promessa.

��...-(fJ���
l Dr. ReiDoldo Mupara l
� .' II ADVOGADO /I ' i
� EticrllórlO ao lado' da Prefeitura i
L._ •�_:�Á��o:'UL._��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO SABADO

Prefeitura� >

Municipal . de Jaraguá do Sul

I

Eugenio SIrebe, P,refeHo Municipal de �Jaraguá
do ôul, Esredo de Santa Catarina, no uso e exercícto
de suas atribuições. .

Faço saber a todo. os heblraates deste Munlcí
pio, que a Câmara Municipal aprovou .e eu sanciono
li seguinte lei: "

.

'.

LEI N. 491

J ,

Art. 1.° - Fica o Chefe do poder Executivo au

rorlzado a adquirir, por compra, diretamente da dlstrt-
buidora FORMAC (Porto Alegre) S.A, +-. Pornecedo-

Art. 2.° - Esta lel entrará em-vigor na data de

ra de Máquinas, dtstrtbuldore exclusive pera o, Esta-
sua publicação, .revcgadas as dísposíções em eon-

trário.
'

do de Santa Catarina, em Blumeneu. pera serviços
desta Prefeitura; índependente de concorrêncle Ieee o Palácio da Prefeitura municip�l de Jaraguá d�
que preceitua o Decreto Lei 200, de '26 de fevereiro Sul, 80S 29 dias do mês de maio de 1974

.

de 1967, ert, 126. letra "C", um trator de esteiras no

-vo, marca KOMATSU, modelo D65A 6, acionado por Eugenio Strebe, Prefeito Municipal.
moror CUMNINS NH �20·CI de 140 HP/1850 RPM, A presente lei foi registrada e publicada nes-

torqflow. peso operacional de 15.450 kg., . equipado' ta Diretoria de Expedlente, Educação e Assistência
com lâmina engulävel de comando hidráulico e esce- soctet, aos 29 dlas do mês de maio de 1974.
rlftcador paralelogrâmico de três pontes, pelo preço
de Cr$ 467 77D,OO (quatrocentos e sessenta e sei'e mil, Waldemiro Bartei, Diretor
setecentos e setenta e cinco cruzelros], pera pegamen'

� to a vísre,
..

Estado de Santa Catarina

LEI N. 490'"
Autoriza o Poder Executivo a adquirir por com- Revoga Lei n.O 276 de 5 de outubro de t970.

pra, um trator de esteira KOMATSU, da Formec (Por Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de .Iaraguá
to Alegre) S.A. fornecedora de Máquinas, bem como do Sul, Estado de Santa Catarina' DO U80 8 exer-

e contrair Financiamento.
'

cícío de SU8S atribuições.

. Faço saber 8 todos ós' habitantes deste Muni
cípío, que II Câmara Municipal aprovou e eu san
ciono ,8 seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica' revogada á Lei n." 276 de' 5'
de outubro d'e 1970, que autoriza o Chefe do Poder
Executivo a doar área da terra ao Instituto Naeío
nal de Previdência Social "IN PS",

Art. 2.0 -'- Fica o p'oder. Executivo Municipal
também, autorizado a obter Irnenctemenro necessário
II referida compra, ii vlsta nos termos do que dispõe
a Resolução 45, de 30 de dezembro de 1966, do Ban
co Central do Brasil, item IV, esslaendo em eonse-.

qüêncía, contrato de aber ru re de crédito COlt: a BESC
FINANCEIRA S.A. - Crédito Financiamento e Investi
mentos, bem como dando em garantiö do referido fi
nanciamento, bem caracterizado no art. 1 0, sob for
ma de alienação fiduc:ilÍria, conforme estabelece o De
ereto Lei 91 t. de 1.°_ 1 0-69.

§ Único - O financiamento que se refere o

"CAPUT" desta Ie:i compreenderlÍ o principal no va·

lor de Cr$ 467.175,00 (Quatrocentos e sessenla e sete
mil e selecentos e setenta e cinco ,cruzeir06) mais to
dos os ônus e encargos de financiamento, represen
tando o tOlal de Cr$ 259.596,49 (duzentos e cincoenta
e nove mil, quinhenlos e noventa e seis cruzeiros e

quarenta It nove centavos), que serão pagos em t 9
(dezenove) meses, prestações estas represenladas . por
Notas 'PromissóriéÍs de Cr$ 38282;71 (trinta e oito mil,
duzentos e oitenla e dois cruzeiros e selenta e um

centavos), cada uma, emitidas a favor da BESC FI·
NANCEIRA S.A. - pelo Poder Executivo e avaliza
das pelo Prefeito tyIunicipaL

Art. 3 ° - Fica, ainda o Poder Executivo auto

rizado a dar em garantia do financiamento a que se

refere o art. 2 ° sub forina (fe Penhor, parcelas da
quota do Imposto sôbre Circulação de Mercadorias
(ICM), assim como constituir a BESC FINANCEIRA
S A" procurador do Municfpio, com poderes irrevo..,

gãveis para o fim especial de receber do órgão paga
dor as parcelas da referida quota, do ICM, até o li
mite das obrigações colJlra(das' no cORtrato de finlln-'
ciamento assinado coin a BESC FINANCEIRA 05 A.

§ Primeiro - Se é!I quota do ICM a que se re

fere este artigo tiver a sua denominação.modificada
ou for substitu(da por outro Imposto ou outra Fonte
Pagadora substituirá ·a garantia mencionada neste ar

ligo. sem Que venha a c.onstituir novação de contràlO
assinado, que. con inuará (ntegro em todas as suas

'cláusulas e condIções até o seu total' cumprimento.

§ Segundo - O Mupicfpio se obriga a fazer

consignar nos orçamentos, verbas necessárias li liqui·
dação das obrigações contrafdas e estabeleCidas na

presente lei, nos seguintes munta'ntes respectivamenfe:

1974
197D
t976

Orçamentário Cr$ 38.282,72
OrçameptlÍi'io Cr$ 459 392.62
OrçamentlÍrio Cr$ 229.696,26

.,'

f §. Terceiro .:_ O Prefeito Municipal autorizará,
irrevogavelmenle, o Banco do Estado de Sanla Cola

, rina S.A, ou outra qualquer Fonte Pagadora da quo
ta do lCM referida neste artigo, ci contabilizar a dé

. bito da Prefeilura, e'm 'que forem 'creditadds 'as paree
las do ICM a Que se refere o' "CAPUT" desle artigo,
ft importância correspondente a liqUidação daIS obriga
Ções contrafdas éoI.Jl findnciamento a que se refere o'

artigo 2.°. desta lei.
.

Art. 4. - Esta lei entrará em vigor na dali! de
suo publicação, revogadas as d sposições em conlrá
rio

PaláciO da Prefeitura Municipal de jaraguá do

Sul, aos.29 dias do' mês de ,paio de 1974. , ...
,

.

,Eugenio Str�b.e - Pre!ello MUDlclpal
.

A presente lei fOI registrada � publicada nesla

Diretoria de Expediente, Educação e Assistência So

Cial, aos 29 dillS do mês de mdlO. de 1974.
Waldemlro Bartel - Diretor

LEI N.492
Autoriza o Poder Executívo a Doar Bens

Imóveis
.

Eugenio Strebe, Prefeita Municipal de Jaraguä
do Sul. Estado de Santa Catarina, no uso 8 exercí-
cio de sua8 atribuições.

' -

Faço saber 8 todos os habitantes deste Muni·
eípío que a Câmara Municipal aprovou e eu san

ciono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica o Poder executivo autorizado
a DOAR ao Governo do Estado de Santa Catarina,
Secretaria da Saúde, um terreno sito li rua Reinol
do Rau, eom 1.281,26. m2., confrontando ao norte
com 44,70 m. ao sól com 44,70 m., '8. leste com
36,65 m. e a ó8ste com 24,34 m.

Arl. 2.° O imóvel referido no artigo 1.°, dasti
Dll-se a construcão de uma Unidade Sanitária.

Art. 3 °
- Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas 8S disposições em

contrário. .

Paláoio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 29 dias do mês de maio de !974. .

Eugenio Strebe," Prefeito Municipal
A present" Iej foi registrada e 'publicada nes

ta Diretoria de, Expediente, Educação e Assistência
Social, a08 29/dias do mês de' maio de 1974.

W'sldemiro <Bartei, Diretor

DECRETO N.305/74
Abre Crédito suplementar.

Eugenio Strebe Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul Estado .de Santa Catarina, no uso e

exercfcio de suas atribuições, Decreta:
Art 1.0 - Ficam suplementadas, por conta do

excesso de arrecadação do correJ;l.te exercício, no

valor de Crt 55000,00 (Cinquenta e cinco mil cru

zeirOl;), as seguintes dotações do orçamento vigen-
te:

.

' '

3 1 30-11/22 18.000,00
31 20-06/67 4.000,00
4 1 4 0-30/99 3.000,00
4 1 n 0-27i131 ,15000,00
3130-11/144 15.000,00

Total DÓ.UUU.UO
Art. 2:D - O presente decreto entrará em vigor

ns data de 'sua publicação, revogadas 8S di·posi.
ções em oontrário.

Palácio da Preftlitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 31 dias do mês de maio d� 1974.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente. Educação e Assis
tência Social; aos SI dia8 do mês de maio de 1974.

Waldemiro B�rtel, Diretor
•

Portaria N. 11/74
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Estado dE' Santa Oatlldna, no,uso e exercí-
cio de SUb8 atribuições,

..

R E S O L V E
'

Conceder 60 (sessenta) dias de lic�nca para
tratamento de s!lÚde, a AUELIA PRADI FLORIANE.
ocupante do 'cargo de Professora do. Quadro poico
do Municfpio, de acordo com o artigo 13t. § 6°, da'
Lei n.O 344. de SO de março de 1912, a. cuotlir dt;
1.0 de junho de 1974. ,

Comunique-se, Rl'gistre-se e Publique se

Palácio da Prefeitura Municipal de' .Jaraguá
"9 Sul, 80S 03 dia8 do mês de junho de 1974

Eugenio Strebe, Prefeito Muoicipal

- -PAGINA

(Ação de Usucapião)
O Doutor Nelson de SOUZIi Iofeld, Juiz de Di

reito da Gomarca de Jarllguá do Sul, Estado de
8anta Catarina, na forma da lel, etc.

, FAZ SABER, a todos quantos o pr�sentll edi
tal de cítaçäo, com o prazo de trinta (30) días, vi
rem ou dele conhecimento tiverem e tntaressar
poesa, que por parte de ALFREDO- FlETZ. brasi
leiro, viúvo, lavrador, restdeute e domiciliado nes

ta cidade, na Rua CeI. Proeöpío Gomes, s/n" atra
vés seu bastante procurador, advogado dr. Max
Roberto Bornholdt, foi requerida. uma Ação de
Usucapíãe para aquisição do imóvel com' a8 se

guintes caraeterfstícas: "UM TERRENO, fazendo
frente para rua CeI. Procópio Gomes, nesta cidade,
com 25 m .. , confrontando de um lado com terras
de Antonio Vegini ou quem de direito, com 50 m.:
de outro lado COIlJ terras de Hercilio Fernandes
ou quem de direito, com óO m.; fundos com terras
da Rede Ferroviária Federal S.A .. com 25,50 m.; con
tendo a área de 1 262,50 msz."

Na refer:ida ação foi proferido o despacho do.
seguinte teor: "Vistos, etc. I - A justificação de
ffs. não obedeceu o disposto no novo CPC. Assim,
declaro nulos os atos praticados a partir de fls. 8.
II ,-- Designo nova data, o día 16 de julho, às 14
horas para a audiência de justificação. Cite-se na for
ma requerida, por manêauo e por editais, este com o

prazo de trinta días. Cientifique-se de conformida
de com o que dispõe o art, 942, § 2.0 do CPC.
Ciente o Ministério . Púbiico. l-se. Em, 05/03/74.
(a) Nelson de Souza Infeld, Juiz de Direito."

E, para que chegue ao conhecimento <te todos
Intereseados ausentes, incertos e descoríhecldos,
foi expedido o presente edital que será publicado
na forma da leí e afixado no lugar de costume, na
sede deste Juizo, valendo esta citação para todos
os atos do processo, correndo o prazo de 15 uíss,
para contestar, da intimação da decisão que ds
elarar justifica.da 8 posse, 80b pena d� não sende
contestada a ação, Se presumirem como verdadei·
ros, 08 fatos articulados pelo requerente. Dado e

passado nesta oidade � de Jaraguá do Sul, aos oito -

dias do mês de março do ano de mil nQvecentos
e setenta e. quatro. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escri-
vão, o subscrevi.'

-

Nelson de Souza Infeld, Juiz de Direito

EDITAL
(Ação de Usuoapião)

O Doutor Nelson ds Souza Infeld, Juiz de
Direito\!> da Comarca de Jaraguá do Bul, Estado de
Santa Catarina, ná forma da lei, etc; ••

FAZ SABER, a. todos quântos e' presente edi
taI de citaçio, com o prazo de trinta (SO) dias. vi-

,

rem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por parte de FERNANDO JANKOWSKI,
brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado'
à Estrada Itapocu, município de C0rupâ, desta Co�
marca, através !IIeu bastante procurador, . advogado
dr. Reinoldo Murara, foi requerida uma AÇÃO VB
USUCAPIÃO para aquisição do 'imóvel com as se

guintes caraoterfsticas: Uma. área de terras com
71.100 metros quadrados, situada. à Estrada ItSj)OCd,
municfpio' de Corupá, desta Comarca, fazendo fren
te na . re,erid� Estrada Itapocu, fundos com o Rio

. Itapucu, extremando de um lado com 812 mptrolt.
em terra.s de Alberto Hock e de outro lado com o

Rio Itapocu ti terras de La�ri Koerner.

Na referida açio foi proferido o dellpacho do
seguinte teor: "Vistos, etc. A justificação não obe
deceu a. dIsposições do novo CPC. Assim, declaro
nulos 08 at08 praticados a partir d� fls. tO Desig
no nova data para a audiência de justificação, o

dis 15 de julho, às 14 horas. Cite-se por mandado
e por editais, na forma requerida, com o prazo de
SO dias. Cientifique se de confórmidade com o que
dispõe o art 942, § 2.°, do CPC. Ciente o Ministé
rio Público. I-se. ßm, 1-3-74. (a) Nelson de Souza
Infeld, Juiz de Direito." \

E, para que chegue ao conhecimento de t.
dos interes!ilsdos aus8ntes, incertos e desconheci
dos, ,foi xpedido o prtlsente edital que será publi·
cado na forma da lei e afixado no lugar de costu
me, Da sede deste Juizo, valendo esta citação pa
ra todos os atos do prooesso, correndo o pr8zo de
15 dias, para c on t e 8 ta r. da i n tim a ç ã o

da deci8ão que declarar justific8da a posse, so}>
pena de não st>ndo contelltada a ação se pl'e8umi
rem como verdadeiros, os fatos articulad08 pelo
rl'que:,ente •. Dildo e passado nesta cidade de Jara
gua do � uI, 80S oinco dias do mês de março do
Plno de. mil novecent08 e setenta e qu�tro. Eu,
(a) Amadeu MahfUd, escrivão, o subscrevi

(a) Nelson de. Souza Ilifeld, Juiz de Direito
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A Opinião
Rudolf Hirschfeld - 01000 - São Paulo

"Sehr geebrter Herr sohmoeckel, gerade erhalte
ich die No. �785' des Correio do Povo und ersehe da
raus das fuer Sie und ganz Jaragué so wichtige
und bedeutsame Ereignis des 55 jaehrigen Beste
hens des Blattes 55 Jahre ist wahrlich eine schoe
ne Zeit fuer daR Bestehen einer Zeitung wieviele
Blaetter erreichen ein so hohes Alter? Ich be
glueckwuensefie Sie zu diesem' Jubilaeuru und
hoffe auf eine recht lange gute ZU8a(!lmenarbeit
mit Ihnen und Ihrem geschaetzten Blatt. Ich be
gruesse Sie und Ihre Mitarbeiter, fr@und8chaftlic.b
Ihr - 'Rudolf Hírschíeld,'

José 'Rainha da Costa - Rio d. Janeiro - GB.
"O vernáculo, a Iíngua de casa, está sendo

, eseríto e falado abaixo da critica, isto é, deturpa
do. Agora mesmo, veio' às mínhas mãos um reci
bo firmado pelo odontólogo IRURÁ de SOUZA
essím grafadu: "Recebi de .•. cento e cinqüenta
eruzeíros por serviços proftssíonaíe PRESTADO-
LHE" .' ,

"O Prefeito de Itaocarll-RJ elltá de parabéns,
porque vem admíuístrando muito

.

bem a região
flumíueuae que superíntende, haja visto o que a

imprensa amt'ricana publicou á respeito, 8 que
remeti BO Correio do Povo a 27-5,"

"Minha máquina eitá velha: tenho-a desde
1948, dai haver emenda, rasura, borrão e entteli

• nhas nba 8eU8 escritos, além do que tenho o hábi
to de escrever uma letra sobre outra, o que deu
margem que, na minha Crôulca d04 25·5 apareces
sem "erros", como em "A Jaraguá" e "Maranhão,
quando, em verdade, não há eraae em liA Jare
guá" nem virgula em Maranhão."

t'�J::.�.d e ci m e n to

ALBERTO BAUER,
pe18r08a comunicá o 8eu pa8Saml'fito, ooorJ;'ido
a 1 hOl."a do dia 29 de maiu de 1974, quando
contava 68 8n08, 4 mêaell e 17 di8il de idade.

Por este intermédio desejs agradecer àr
enfermeira8 e à direção da Cass de Saúde
Dons Helena, de Joinville, ao dr. Jacob Calixto
Zattar, ao dr. Tufy Dippe, à direçAo do H08pi
tal e Maternidade' Jaraguá, pela oel'lsão da
ambulância, às enfermeiras 8 direçAo do Hos
pital e Maternidade "Sio José", ao dr. Alexan
der Otsa, ao Rev, Pa8tor Hariberto Gutknl:1cht,
pela8 con801adoras pa)anas proferidas em ca8a
e perante o túlilulo, ao COro ds lJomunidade
Evangélica Luterana, ao destacamellto policial
e às telefonistas da C O T ES C e a tOd08 os

bons parente8, amigos e vizinhos qUtl nos au
xiliaram durante o dificil transe, que acompa
nharam .0 féretro até a última morada, que
enviaram flOres e corOa8 e que' manife8taram,
seu pesar pelo lutuoso acontecimento.

. Jaraguá do Sul, Maio de 1974
.

A fam1lia enlutada

t !��!a�.���g��,n�.����s��n=
Gott dem. Herrn gefallen hllt, meinen

lieben Mann, unseren guten Vater. Gr08s und
Schwiegervater, Bruder und Schwager

ALBERTO BAUER,
fim 29. Mai 1974, um, 1, Uh!', .im Alter von 68
Jahren, 4 Monat",n und 17 Tagen aus diesem
Leben abzurufen.

An dieser Stelle danken wir allen Ver-
. wandten. Nachbarn, Freunden und Bekannten
die un8 Hilfreich in den Schweren Stunden
zur Seite st8nden die den lieben entschldenen
das letzte Gt:>leit gaben, die Blum n und Kränze
spendeten" die uns Telegramme und Beileids
karltm sandten.

Besonders ·danken wie die Schwestern
und die Direktion des Helenstifts, aus Joinville,
dr Jacob Callxta Zattar, dr. Tury Dippe, dem
Hospital e Ma.teruidade Jaf'agllá, ruer das Lei
hen der Ambulanz, die 8chwetltern und Direk
tion des HOl'pit!l1 e Matf'rnid8de "São José".
dr. AleXRnder Otsa, Ht:'rro Pastor Hariberto
Gutkneeht·luer die Trolltwortf' im H" use und
am Grabe, dem EV8ngdillclÍ-Lutht'rillcheo Chor,
die Polizeiliche teiln!lbme und die Telefonisti
nen der COTESC.

JH8guá do RuI, Mai 1974
Die trauerorien Hintf'rblit,peoen

o leitor que não se Idenüficou' .

Leitor "ass1duo" eserevenos, estranhando o

artigo "Parabéns, Correio do Povo", publicado na

3e• página da edição de 01-06-74, "maís parecendo
uma suto promoeäo.

"

( lc)
Tem razão o leítor, quando fn essa afirmação.

Mal não é auto promoção. Aoonteceu que, quando
da composição, a Sociedade Gráfica Avenida Ltda.,
que imprime ncsso semanário, "comeu" a parte de
cima do artigo, cujo titulo era [ustameute "A Opí
nião do Leitor". O artigo "Parabéns, Correio do Po
vo", é a transcrição de um gentil trabalho elabora

.

do pela Assessorte' de Imprensa que trabalha lado
8 lado oom o Prefeito Municipal de Itaoeara, Esta-
do do Rio de Janeiro, dr. Carlos Moacir de Faria
Souto -

, publicado DO BIOPI, de 15 de maio de
1974, edição nO 28.

.

. Aliás, diga-se de passagem, o Prefeito de Itao
eara 8stá em grande evidência em todo o Brasil e

no exterior, pela maneira eomo admínlstra 8 sua

comuntdsde. O �'New york Times" publica um des
pacho, sob o título "Can't Go Yet" --, "ITAOCARA,
Brazll (AP) Mayor aarlos Faria Souto approved a

woman's request to buy a plot in the municipal
Oemetery, prais8d her forethought in securíng a

plaee to "sleep in peace" and add",d: "Soon I shall / I

Iollow the exemple 01 this petítíoner. Right now I E��o custa ao INPS dois r:n"h<:;es de

C&D't, because Pm making payments on It. car." oruzeu-oe - No Oearã, 8YlinçOU III invadiu os ter

"Realmente é a glória" escreveu o JORNAL renos de Amadeu Barros Leal III laa esposa. O T.F .

DO BRASIL d. 12/05
,.

.
.'

- "e Recllrsos m�nteve a sentença do Juiz Federal do
A nós só rSlita agradecer tanta gentileza. Eltado Nordestmo.

.

t �f!f�.�,deCimento.1
I " Christina Marcatto,

viúva de João Marcallo, pesarosa, comunica o
-----,.--------------..

,
seu passamenlO, ocorrido à� 23,15 horas do dia

16
de Junho de 1974, em 8ua residência à Av

. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.179, quando conra-
va 75 an08 de id!lde.

,

Convite para Missa
Convidam·se parertes, Bm'gos, vizinhQs e

conheCidos para a Misso de 7.0 Dia, a ser cele
broda às 19 horas do próximo dia 13 de Junho
de 1974. na Igreja Mlltrlz de

.
.são Sebastllio.

Por mais eale dto de Fé Cristã, agradece
A Fllmflill enlutada

Jarllguá do Sul. Jonho de 1974.

do Leitor

�eira Rio Clube de Campo
Neceaailll para admisslio imediala

Secretário Executivo
Requisitos: Datilógrafo - redllção própria

Desembaraçlldo - com iniciativa
Ofereç,mos Ótimo ordenado - amplas possibilidades

de progresso.

Enoarregado do Bar
Requisitos: Facilidade DO traIo com· o público

.

Deaembllraço
.

...,... Prdtica de atendimenlo
Oferecemos: Ordenado fixo - Ótima comisslio .

Candidalos deverão apres.l!nldr·se Da Secretaria
do Beira Rio Clube de Campo no horário comercial.

. Concílio Distrital
o Distrito Eclesiástieo

Jaraguá do Sul, dá Re·
gião Eclesiástica II, mem
bro

.

constituinte da Igre .

ja . EV'lngélica de Con·
fissão Luterana no Bra
siI, realizará no 'próxi
mo fim 'de semana no

Salão da Comunidade
Evangélica Luterans de
Rio Cerro II o seu 1.0
CODcilio Distrital Ordi·
nário sob o tema "Igre
ja missionária em novas
áreas".
Participarão deste Con·

cilio dois lIelegados das

Paróquia8 'de Jaraguá
do Sul, Barra do Rio
Oerro, Guaramirim, 00-
rupá . e Säo. Bento do
Sul. além de tod08 os

pastores ativos no Dis
trito e representantes
dos Iletores de trabalho.
O Concilio é o órgAo

máximo do Distrito e se

r e ú ne ordin&riamenttt
uma vez ao aDO, tendo
como órgão executivo o

Conselho Distrital. cuja
presidência atualmente
é exercida pelo Pastor
Egberto Scpwanz.

It Alberto Bauer S.A. Ind. � Com.
cumpre o dt'v'tlr de comunicar o fa�ecimento
de 8eu fundador e, diretor-presidente

Alberto 'Bauer'
ocorrido a l' bora do dia 29 de maio de 1974,
quando C'ont8va 68 anos, 4, mêses e 17 dias de
idade.

It êapri' lud'ustrial S. A.I
comuoiCR com pesar o falecimento
iO!'lliqueciv'el diretor-adjunto

Alberto Bauer '

de leu

ocorrido no dia 29 dOll mAio de 1974

CRÔNICA CARIOCA
,

José RAINHA
, ,AdveDgados presos..... Eles, JO!!� Everal

do .Leítão Oamera, Pedrb Fonseca Almeida, Rodolfo
Peres Ferreira Polvol e' Leonild .

Cípníuek - crime
- falsificBQão de proceSS08 - Local - S. Paulo -

Tiveram 8U88 pri!;õe8 preventivM8 decretadas pelo
Joiz da l!Le Câmara Criminal. Fortav.m proeeseos,
levando-oa à 0888 de Detenção, onde o "perlto' o

falsArio Ulisses Álevedo alterua despachoe dOI jol'
Zel, livrando oe daa penas aplíeadas (G - 285).

DNER Indeniza dono de carro - O
T.F. de Reoursos decidiu que o DNER, dever' pa
gar Ort 5.723,87 ao eidadão Inácio Alve8 de

:

Souza
pelos danos oe uaadoa em leu automóvel e ferimen
t08 em seus ocupantes, em virtuds de eelísão COOl
urna pedra deslocada psra o leito da rodovia; em ;

1971, no Paranä, negligenciando, pois não fez a de
vida inspeeão sob sóa rd8pclDsabilidade, alegada ps
lo seu motorista (G - 285).

,

Tr. Eleitoral ...;. Ceará - As eleições de ne

.embro serâo presididas por uma 'mulher de 62 anos

de idade, a desembargadcra Auri Moura, eleita a
27 - 5. Viúva 8 mãe. de 4 filhos, é uma das mais res

peitadas personlilidadel do Estado, galgando todos
os postos por merecimento (J - 285)

Escritórios de Contabilidade - Elltä
montado o esquema, que 9isa dellmÇlntÁ los em to
do o Pais. Por que? Especializam-se em lesar o fis
co. A campanha inioiar-se-ã na primeira semana de
Junho.

Fraude Eleitoral - Se nos USA, 08 polítí
COI "recebem doações", no BrssH o eleitorado fan

.

tasma é um fato. Agora mesmo, a fraude benefi
cio:o 40 politicol DO Piaur, envolvendo mais cle cem

p8ssoai (política8 e até desembargador.i).

(Bm Minas-Gerais com .a fraude muita gente s.
elegeu.) Todolil os deputadol federais da ARENA fo
ram por ela beneficiad08, O GLOBO de 28 5 publi
ca em de8taque, a re8peito, amplo noticiário ema
nado d. Terezina.

� II ADTOGADO 1/ i
l Ellcritório ao lado da Prefeitura i
L._��.:o'::L.._��
BANSULVEST

Banco' Industrial de Investimento do Sul S.A.
Blumeoau, 05 de junho de 1974

ÁO
Oficiai do Cartório de Protesto de. Tltulos
JARAGUÁ DO 'j:)UL-SO

Pr�lado Senhor: I

REF: - ODO-1350/115 de Ronaldo S. Webster
, NPs. 19 e 20 no 91r. de 354,28 cf um

Solicit.amol'l SUSTAR protéstó e entregar livre
de pagsmento, so Sr. Ronaldo Simões Webster, as

. promi ••óriu em referência, nos debitando' ai des
pesss de protesto.

,

Atenciosamente
.

'

BANSULVEST - Banco de Investimento S.A.
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