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.

Argumentando que é "antigo o ebuso que ae verifica ne utilização dos
earroa oficiais em nosso País", o Senador Vasconcelos Torres (ARBNA-RI) apre
sentou projeto estabelecendo medidas rigorosas para utilização desses veículos.
Vrerure oficial depols das 21 horas fica proibido de 20. - o 6a. - feira. Aos sá
bados, domingos e feriados, a proibição de 24 hora•. Há exceções e. os portado
rés de serviço outorizado.

Franco Montoro (MDB-SP), apre
sentou-projeto de Iel tomando obrigató
rie a numeração de díecos e demels
gravações de obras arl(sticea ou clenrí
ficas com o proposlto de "estabelecer,
em favor dos artista., compositores e

doa demats lnteresaedos, um Instrumen
to eficaz de fiscalização de seus direi
tos". Reedite emenda já epresenrede,
mas que recebeu vero do então Presi
dente da República.

"As multinacionais constituem, hoje, um 'poder perelelo o. supertor aos

Estados, dentro da economia mundial", declarou o Sen. Franco Montaro na Co-
'9 missão que inve.tiga o problema e a atividade dessas empresas no pois. As mul
tinacionais são acusadas de: uso irregular do poder econômico, como domínio de
mercados, elímínaçêo de concorrência, exploração da mão-de obro necionel, aub
ou super faturamento, imposições de preços e condtções contrárias ao Interesee
público, trenferêncla írreguler de lucros, juros e "royelnes' e assistêncill técnica,
ínrerlerêncla políríca manobras perturbadoras de sistema nacional, etc." A Subco
missão do Senado é presidido pelo Sen. MlIglllhães Pioto (ARENA.MG) e deverá
resultar em sérios debates pelo que acontece no País nesse sentido. Vdmos aa-ullr-
dar o desenrolar des acontecimentos.

Ficam dispensadas do depéslto pe
ra o FGTS, relactonedo com a opção
que vieram a mentteerer, as prefeituraa
municipais e as entidades filantrópicas
reconhecidas de utilidade pública que,
dentro de 180 dias da data da publica'

ção da lel, optarem peraate o BNH por
qualquer das elternerlves previataa nos

itens 1 e 2 do Drtigo do Decreto-lei n.O
194/67. Projeto do dep. Wilmar Dalla
nhol (ARENA-SC):-

Domingo passado um forte, vendaval abeteu ee sobre toda regieo do nor

deste cetartaense, íncluindo em seu roteiro II noese cidade. Seriam 16 horas quan
do nuvena

\

negras ameaçavam com uma tormen a. Logo em segulde, um forte ven

to destelhava caslIs e quebrava (lalhos de árvores, arrancava luminosos e cente
na. de entenee de televtsão. Em ltepocuzteho a restdêncle do Rei do Tiro do
C. A. Beependl, ar. IIson Nolreueo Bastos, genro do Vice-Prefeito, sofreu danos
de monta,

Morreu dia 11 do corrente, nll Clí-
"
nica Sorocaba, o ex-Presidente da Re
pública -'- Mllrechal Eurico Gaspllr Ou
tra, quando mlli. grDv� ae llcentuaram
as complicações respirlltórias que haviam
determinado, inclusive, um. aparação

de traqueotomill pelos tr.édicos Luiz
Feijó e Gustavo Fraga Filho. O Mare
chal Outra morreu DOS dez minutos do
dill 11 de junho de 1974, com II idade
de 91 ano•.

O Dproveillimento dos recursos do mar, para fina pacfficoa, será um dos'
temlls centrais de milhares que delegados de 1&1 países dillcutirão em Caraca., ii

partir de 20 do corrente, na III Conferência dll8 Nações Unidas sobre Direito do
MII�. O projeto La Rlince representa importente vitória do homem Oll busca de
aplicaçlio prática para a imensll forçll de gravidade que a Lua e o .501 exercem

lobre o. oceanoa e maréa da Terra.

Carloa Zipperer SobriBho, um dos
maia destacado. e proeminentes indus
Iriais do vizinho município de São BeB
to do Sul, filleceu no domingo último,
após internamento no Hospital Sagrada
Famflill. O extiolo foi prefeito munici-

pai de São Bento, 00 perfodo de 1966
a 1961, com IIl1sinalação de inúmera.
óbras para a cidade, inclusive uma que
nos loca muito de perlo - a Rodovia
São Bento-Corupá, hoje II SC-36..

UIlO Tognllzzi passou algumaa semanas em Faenzll, nlls filmagens de "Permelle,
si(lnora que ia ami sua figlia?" (Minha senhora, posso amar aua filha?) U'mll
películll diria-ida por Gian Luigi Polidoro, e na qual o fDmoso atar cinematográfi
co italiano protagoniza o papel de sósia do "Ducce" - Benito Mussolini. O títu
lo refere.se à pergunta dirigida à mãe de Clarella Petacci, quando comunicou o

seu amor pelll filha.

o Brllsil posllui Q qUllrto rebanho
bovino do mundo, 97 milhões cabeças,
IUperodo apenas pela índia, 176 milhões;
Estados Unidos, 1 t7 milhões, e Uniõo
SOViética, 102 milhões. Estes dados são
do Anuário da Sanidade Animal da FAO

e dll Organizllção Mundial de Saúde
(OMS), relativos ao perfodo de 1972/73.
De acordo cClm o M.A., o rebanho bo·
vino do Pafs está em ,orno de 80 mi
Ihões de cabeças.

e preferivel desempenhoU o papel de palhaço com arte, pela nossa

vontade, do que s�r (lalã pelll vontade dos outroa, e fazer papel de plllhaço.
R. Stanganelll

João Havelange é O novo Presidente da FIFA
Havelanga é o novo

presidente do órgão má
ximo do futebol mundial.
Ele derrotou o ingles
Stanley Rous, nos dois
eacrutíníos, por 62 eon
tra 56 e 68 centra 5% vo

tos. Todos vibraram com
• rttôrta, a primeira pre
sidência conferida a um

sul amerioano, des d 8

1902. sempre ocupado
por europeus.
Bspera-se que Joio

Havelange fará uma boa

admtnístraeão, tendo em
vista 8 sua atuação à
frente da Confederação
Brasíleira da Desportos.
Havelange oom 58 snoa

e ROU8 com 79 anos,
abraçaram se demorada
mente, depois que o re
sultado foi anunciado
A presidência anteríor

mente à Rous. em 1961,
coube a08 seguintes. to-'
dOI europeus: em 1904
ao francês Robert Gue
rín, em 1906, ao inglêl

D. B. Woofall e mais
tarde ao conhecido Ju
les Rimet, a Rodolhe W.
Weelsdrayers, da Bélgí-

. ca to Arthur Drewy, da
Inglaterra.

Na última 5.II-feira, ti
veram início, pela déci
ma vez, 08 jogos da Co
pa da

.

Mundo 1974, em
que participaram as squí
pes do Brasil trí-esmpeãc
� a Iugoslávia, sem aber
tura de contagem.

Os fortes ventol! que
se abateram sobre diver
lall cidades catannensee
também 88s010u nessa

cidade, deixando um pe
queno rastro de destruí
ção.
Telhados de residência

foram levados pela fúria
dos ventos que segundo
08 maís entendidos al
cançou Yelocidade supe
rior a 80 km. horários,

� bem como velhos barra
cos f·oram derrubados,
'ryore. tiTeram galhos
destruidoll como foi o

caso dRS exlatentes na

praça defronte a Ro
doviária. Antenas de apa
relhos de TV Iora, leva
das a grandee dístâncías,
letreiros luminosos dai
eesas de comércio e 10-
ja8 também foram dani
ficadas, sendo que na
última segunda feira foi
comum notar-se mui
tas pessoas eonsertanuo
telhados, 08 maís atingi
d08, Na agência local do
Banco do Estado de San
ta Catarina, a fúrill do
vento quebrou uma das

[enelae laterais. Bem no
entanto acontecer maio
res problema•.
No prédio que abriga

o Supermercado Miner,
ruiu um andaime que
servia para os pedreíros
executarem S8US traba
lhos.

Na vizinha cidade de
Blumeneu OI Teotos fi
zeram o mesmo tipo de
estragos sem eauaar en

tretanto maíores danos
ou qualquer outro fato
maíe des8gradáv�1.

Atividades Esportivas do SESI
de Jaraguá do Sul

Está mercede pllra o

próximo dia 24 do corren

'te a relllização da já tra
dicional Provll Rúslica
São João, promoção do
Nucleo Regionlll do Sesi
desta cidade. As empre
SIlS de n08sa cidade já re

ceberam uma circutar tor
nendo-aa cienle. da reali·
zi!ção da prova no senli
do de o Sesi copseguir
maior námero de partici
pantes.
Esta promoção de pe·

deslrienismo, já vem sen

do reolizada há alguns
anos com ioteiro aucesso,
dela pllrticipllndo grande
número de aficcionado.
desta modalidllde esporti
va. As empreSlil até o

próximo dia 22 do corren

te poderão fazer II inscri
ção de seua representllnles
DO horário das 11,30 ho
ras. Aos primeiros tO co
locados na provII vão re
ceber medalhas e premioa
pela classificação,.e pode
rão se inscrever aomenté
elemenlos liglldos as em

presas com número inde·
rerminado d. participantes,
sem qualquer onus.

A saída ser6 aa 19,30
horas do .,próximo dia 24
defronte ao Seai e seguin
do ainda o aeguiote itine
rário Bar Catarlnenae,
Marcos Dalpra, Marchitex
e Retorno ao Sesi, óum
percurso já 'conhecido dos
lImlintes desta modalidade
que estão sendo especilll
mente convidados para o

acontecimento. O regula
mento da prova está pron
lo e a mesma terá um

Associação de Pais e Mestres.
"Colégio São Luís"

Promove festa JUDiaa, dia U(29")
Aproveitando li temporada de festlI. juninas,

a APM do SÃO Luís e oa Estudantes do 3.°
Colegial Diurno, organizaram uma promoção fes
tiva e alegre Pena O próximo diö "29", junto às
dependêncills daquele modellIr EstabeleCimento
de Ensino.

Desde jêi, nossos amáveis leitores; preparem
seu fim de-s�mllna e fim de-mês junino sem es

quecer e FESTA JUNINA DO. "SÃO LuIs".

percurão total de I) mil
mlltros e os melhores pe
deslrillniafas da cidade de
verão estllr em ação. Le
ve você também seu apoio
eos parlicipantes e pro
motorea da competição.

De ou,ra paf,e no últi·
mo dia 6 de Junho acon
leceu r�união do Conse
lho Desportivo do Sesi,
sob a p r e .1 den c i li da
Milton Stange. Em des
raque assuntos referentes
II Futebol de Salão, for
mllção da seleçiio que VIIi
a Säo Buto do Sul par
tic1par da Chave 4 do
estlldual da modalidade e

que será comllndllda por
ZeclI Lanznaster. Jaraguá
do Sul vai "brigdr" pela
classificação dillS 27 e 28
de Julho na centenária
São Bento, conlra esta cl
dade é mais Canoinha. e
Rio Ne(lrlnho.

� O certame Municipal de
Bolão Masculino Classe
Operária foi oulro assun

lo que mereceu especial
alenção por parte dos ele
mentos daquele conaelho
com a presença do res·

ponsável pelo modalidade
Dr.- Ivo KaufmDnn. O cer·

lame deverá ser iniciado
nos últimos 10 dias desse
mês de Junho.

Motorista, não

faça do seu

Carro uma arma.

A vitima pode
ser você.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

Rua' 2, n.· 130 - Fone: 20U
Jaraguá do Sul· S. Catarina

Aniversários
Fagem anos ho;e

I

- A ara. Marcill Tilva
res de Souza e Mello, no
Rio;
- 8 sre. Hella Fuck

Seidel, em Oorupä;
- o ar. logo Lsmke..

Im Rio da Luz;
- o dr. Manuel Kllran

filho, em Ouritiba· PR;
- a Ira. ,Adélia Zapel

la Leone;
- 8 Ira. lageburg Gef

fert Sprung.
Fagem 'anos amanhã
- A jMam Roaane

Beatriz, filha do sr. Eu
gênio Vitor, e Brunhildl'
Schmöckel.
- O sr. 8ant08 Toma

I.m;
- a ara, RoaaUa Lo

r.ncetti Nicolini;
- • sr. Pedro Corrêa,

Im Rolândia-PR;'
'_ A Garota ilaria do

OarOJo, em Jaragu8linho.
D.ii117
- A Vitiu li'a.!Aman

da d. Ooata;
•

- • garota Iri. Maria
Petri;
- agarot. IIca Weil

ler;
- 'o Ir. FeUx HeDn

NI,to;
- aio"" BmiHa

Malfezzolli.

Dia 18
.

- O Ir. Polibio Braga.
- Õ Ir. AlUno Baratto,

,

im Nenu RAmos;
- a Sfa. Nilda Engel

mann.

Dia 19
- Alrta. Ursula Sfa

ata;
- o Garoto Roberto,

filho do sr. Joio Claudio
e Janete B r. g a, 6m_

Fpolilil.
_ o -jofem .ihir Mt

Iheiro'

Dia 20
- O Ir. Rafael Toma

lelli;
- a Ira. A8ttid' Ku

chenbecker ichmeuch:
- a sra. Irene.Wa8ch;

. -� :t
• �,

- o Sf. Ingo' WlIgner;
em Jarti-.bati.

Dia 21

"
- O ar.-Julio lIaUez

zolli, Coletor Federal;
I o fotem Leonel
Stein; _

" - o sr. Alois Schmidt,
em Jaragoazinho:

,
- o sr. Anselmo Hom

tnerding, em CoritibH' PR:
a sra. Maria Gadot

ti Ocker, e'm Nereu Ra-

"Correio dó' P�vo"
um Jornal,

a Se�ço:do
- Po�o

.

Registro

E para que chegae ao co
nhecimento de todos mandel
paasar o presente edital que
será publicado pela imprenaa
e em cartório onde ser'
'afixado durante 15 dfas. Se
alguém souber de aigUIn im
'pedimento acu.e-o para oa
lIna legaia.
AUREA MüLLER GRUBBA

Oficial

Código outra vez

adiado'
A Câmara aprOTOU o

projeto de lei de inicia
tiva do governo que
traosfere ,de 1.0 de julho
de 1974 para 1.0 dejulho
de 1975 a 'entrada em

Tigor do nov,o Código
Penal, instituido pelo de·
ereto lei 1004, de 1969,
N!o foi acolhida a

emenda d .. plenário, apre
sentada pelo deputado Jo
sé Alves, da AreDa ala..

goans, defendendo' o

adiamt'nto para 1980
do inicio da vigência do

Códig,l,·
'

'José Alve" ("bservou'
que seria prê'erivel que
se admitisse que "essel
Código não presta e Be:
encarreg8sBê uma comis.,
são parlamentar e de
téonicos - Qão ellfles,
que (II II tAo 'desde t�69:'
com o ,pr.(ljeth no Minh,-:'
té,l,io d� JUlltiça ,- para;
elaborar um Código Pt'_'
-DaJ como o Pats mereée".

L'

v "�J'" "-A\(,J,
/ 1 &-08�74... 1«

,,- P�A Q'I,N ,A M ,2

P I L ci E R F A H R T .'.

Kein Wohnrecht heben wit. in diesem Leben, i'
Den Pilgern sind wir, auf der Erde gleich, �
Die t.rdenlage, die uns GOII gegeben,
Sie sind die Pruefungszeu zum lindern Reich.
Durch elíe unsre Jahre mahnt es leis;
Wir s'ind nur Pilger éuf der erd'�nreis'.
Ein ruheloses WlIndern 'ist dein Wallen
Auf írd'schem Píed, ein ewig' Wechselspiel.'
Leb' allen deinen Naecheten zu Gefallen,
Bedenke, Menschenkind, dein endlich' Ziel.
Des Gute solhU du tun euí diesem Stern,
Wiê bald stehst du vor'm Richlleratuhl de� ,Herrn.
."" ,.'

,)

Aurea Müller Grubba, Oficial .

do Registro Civil do I. Dia-
, .

trUo, da (omarca de,aararui U •

�!( pedido"'da FAO, ä ;O'rg�niz8ção mundial.da
do . Sul, Eatado de Santa AUmentação a Central de Doêumenteção dll En .. r-Catarina. Braln., .

A O
.'

t' ld d C nt lie PesquíeaFn Saber que oomparece.. gla t nuea, em a lVI 8. e no
.

.e �o_
ram no cartório exibindo oa Nuclear de Kerleruhe. sssumtu mtseoes que vão'
documentoa exigidoll pela leí além do seu vernaueíro-, ea [Jlpo de trabalho Em
anm de ae habUitarem para colaboração com outros, plli8"S_l membros dt4 FAO,casar-ae

ela desenvolve um sistema de informações unitário,
edital n � ö12 de 7/06/74 de funeíonämento mundial, que abranja tod'as as

MlIrio I CeSlJ� Kühn e publicações dos setor". da alimentação. sgrtcultu-
d d d ra Ilorestamento e pesca, segundo títulos. gruposSan �� s����eqi. fI;,., especializados II autores. O material deverá lIer

armazenado em computador e aseím colocado maiaEla. braatletro, solteiro, rapidamente do que até aqui à díspostção. Um es-,. bancário, I nescldo em
tudo britânico em 1969 evidenciou que quase 700Brusque, nesre' Esrlldo, repartições no mundo inteiro colecion�m publicadorntcíltado e residente ne
ções eíentíttces da agricultura e da alímentseão: aRUll Josef Fontene, nesta
oria,ão de um sistema de . informação único, de

etdede, filho de Mario
amplitude mundial pareceu por isso imperiosaKühn e A'ltina Eva dos
mente necessária A central de documentação daSantos' Kühn.
energia atõmíca, com o Internettonal Nuclear In-Ele, brasileira, soiíetre, formation System, já desenvolveu um sistema de

esrudenre, nesctda em Ja- informação que comprovou na prática a sua ceparaguá do ôul; domiciliada cidade Iuncíonal. Os métodos e experiência.' come residente na Rua Emí- ele adquírlnos foram colocadoa à disposição dolio Cerlos Jordan, nesta nOTO .Intemational Information System for ths
cidade, filha de João lrl-

Agricultural Scienoe and 'I'echnology, a ser criado.
neu de SOUZlI It EriClI Lo. Em pouco tempo pôde-se 888im elaborar os dados
pes de Souza. de cerca de 7.000 publíeações .. apresentar o "nú
Edital n. 851ã de 7/6/74 muro zero" de um "Agrindex", a ser publioado Te-

Marctlto Pinter e regularmente li partir d. 1975. Com isto foi encer-

k rada a primeira fase do projeto. A segunda trataMaria Arlete Ktarkows i
da introdução na prática, do sistema de informação.

Ele, brasileiro, solteiro, Futuramente ele deTerá ser pressuposto essencial
lavrador, nascido em JlI- para que os problemas da alimentaçtt.o nos p!l(sesraguá do Sul, domiciliado em desenvolvimento posBam 8er 1Delhor soluclOna
e reaidente em Garibllldi, dos atr�vés de medidas objetivas e aplicação cer-
neste distrito, filho de Lu ta dos meios financeiros.
dovico Pinler e Helena
Mllthias Dinter.
Ela, brllsileira, solreira,

do' lar, naàcida em Coru
pá, neste EStlldo, domici
lillda e residenre em Ga
ribllldi, neste distrito, filhll
de Floriano Killtkowski e
Äna Kiatkowaki.
,

'

\ J ..

Editlll n. 8.614 de 7,06/74
CellO Luiz - SlIlvailor' e

Terezinha Knial

Elê, brasileiro, solreiro,
operário, nascido em In
daial, neate Estlldo, domf
ciliado e resi'dente"no Mór
ro dll BOIl Vista, neste

, distrito, filho d. F'ridolino
Joaquim Henrique SlIlva
dor e de IZllurll Salvador.'
Erll, braaileira, 'solteira,

industriárill, nllscida em

Jaraguá do Sul, d>-nmici
Ihlda e residente no Mor
ro da BOll Viata, neste

di8trito, filha de Sebastião
Knisa e Maria MlIlheiro
Kniss.

Com' dados contra a' fome

Und eines Teges, wenn der Weg zu Ende,
Wenn droben vor dem Hrmmeleror wir srehn,
Empfangen una des Hetlends -Segenllhaeride,
Dann duerfen wir des Himmels Freuden sehn,
Dan .ruh'n wir von der Lebensreise aus,
Wir sind am Ziel, wir lind im Varerheue,

Rudolf Hírachfeld, São Paulo

Edital de· Praça e Leilão
O Doutor NelsoD de Souza InfeId, Juiz' de Dí

reitó da Comarea de Jaraguá do Sul"Estado de
Santa Catarina, na forma da leí, etc,

FAZ SABER a quem Interessar possa, que o

Sr. .Porteíro dos Audi(ó·rios deste Juizo, levará 8

público pregão' de venda e arrema.tação, a quem
mais der e maior lance oferecór acima da !_espec
tiva avaliaçio, no próximo dia 25 de junho, às l(
horas, o bem penhorado a Wilfredo e Erwino Schulz,
na ação executiva que lhes move o Banco do Es
tado de Santa Catarina, S.A., abaixo descrito:

a) - Uma MOTO-SERRA, marca Homolite,
cor vermelha, N. X L923, com 5,5 H.P., usada, a\'8-
liada em Cr$ J ,850,00.

Não havendo licitante p�ra a prl1ça, fiqa des·
de já designada a data de 09 de julho p, vindouro,
àa 16 horal, para o leilão do mencionado bem, que
poderá ler arrematado pOl' quem mais der .e �aior
lance oferecer, independentemente de avallaçao, E
para que chegue ao conhecimento de todos e inte
ressar possa, foi pa8Bado o prelente edital que se

rá afixado no local de. costume e publioado Da for
ma da lei. Dado. "passado nesta cidade de Jara
guá do Sul, a08 vinte doil dias do mê. de maio do
ano de mjI nOT8c.ntol e setenta e quatro. Eu, (a)
Amad�u Mahfud, escrivão, c lubscrevi. '

(Il) Nelson d. Souza Infeld, Juiz de Direito

,Marisol S.A. Indústria do Vestuário
O.G.O. 84.429 75:!/OOOl

Jarlgui do Sul

A V.II S o
Santa Catarina

'Contidamo. OI senhorel acioni8tas dellta socie
dade, a exercerem leU direito de preferência na

lubllerição de açõea ordinária. Oll comunll, do au

iDento de capitd autorizado pela AB�embléia Geral
Extraordinária realizada a SO d. abril do corrente
exercício na' proporção de 1.Ii ."ÕI. para, oada uma'
anteriormente poa.oidl.

O direito de 8ubsorição dnerli ler 'exercido na

lede da 80ciedade, à Rua Mal. Floriano Peixoto,
128/136, Im Jaragui do Sul (SC).

Jlregaá do, Sul, 27 dI maio de J974-

Pedro Donini Diretor Gerente

Homens interessados no

ressurgimento da SeAR reuniram-se
Oom a prelença de boa parte dos- elemf}ntol

integrante. da diretoria da Sociedade de Cultura e

Artistica de Jaraguá do Sul, novamente elteve reu"

nida Da noite de quarta feira a novel entidade pa,
r. apreciar diTersos oa8011 pendentes e no ,aguar
do de uma solução.

Como já. tivemoB oportunidade de noticiar em
vezel anteriores"a criaçio de um Coral era o

a8lunto predominanttl entre 'aqueles qUtt dir!gem a

SOAR. Bata queltão foi longamente deblitlda na

reunião de quarta feira ti podemos informar que
dependendo �e .uns pequenos acert?s f.inais den�ro
em breTell dIas acontecerão os p!lmelrOs ensaIos

do Coral da Sociedade de Cultura fi Artfstica de
Jaraguá do Sul, graças aos esforços de homens
abnegados e que acima de tudo 9uerem' Ter �m
incremento TalioRo com o rel!l8urglmento da, ROCle

I dade em nosso meio cultural e arttstico.
. Muito embora 8eUil componentes '8t'jam Da

maioria empresários I industriais com di:Verllol
,

afazeres, ainda encontram tempo para dedic8:,,-se a

SCAR tentando rtoativar as antigas promoções no

meio cultural artíatico,
Por outro lado, a criação deste CotaI' dR So

eiedade de Cultura e Artística de n08sa cidade, se
rá integrado de .. lementos gabarjfados, �proveitan
do-se única e exclusivlimente do potenCIal de TO-

I:8S aqui existente.
,. .

Além da criação do Coral da 8VAR, cUlll prI
meira apresentação dependendo ,dos ensai08 'pode
rá acontecer ante8 do final do ano, teremos. no ,dia
7 de Sett'mbro o 2.0 Salão Jaraguaense de Arte,
qU,e vai rpunir na Bibliot�oa Pú�}lica � uni c i pa!
"Rui 'Barbosa", 08 trllb,dhos dos f"tógraf�s amado
r:ea ,e profissionaia .. c,ujli primeira apresentação tan-
to IUcepso aloançou ,no aoo passad(>� ,

"Correio do POV()" felicita estes braV08 senho
re,B, qu�. nAo m�de,[Jl ,esf,I/rçoll, pa,ra. torn�r � ,re�sur..
gimeoto da, SeAR COIIIO u':ßa arrancada ru�o �s
grande" prom,oçõ...s ,no meio cultural e artístICO \10
difundidul nos (lia.s atu!lis, e em boa hllra, quando
vultam08 ,a, rept-tir, quando muit� ,se �al!1 em torno
de comemoraeões do CentenBrio da Cidade.

(3röniaa
'

C3arioa'a
Certidão falsificada invalidou mais de

quinhentos casam'entos religiosos com
efeito civil _ Lucal - Recife - Pernambuco -

Segundo Oficio Pri'f8tivo áa Famllia - Época-
De 1969 a Outubro de 1973 _ As certidões não fo
ram transcritas no livro de inc:-içõ@s. A HARPIA
era .a elcrennts' CRLI RIBEIRO DA SILVA, qU8_
expedia certidão de habilitação para fazer o ca8a
mento religioso com base no pedido dos calai., e,
depois, pela certidão do m�trimônio' religioso,
preenchia � certidão-do, C8samento. civil, fal�ificaD' �

do a aesinatura da escrivã, sem transcrevê-la no

livro de inscriçõel e sem. prestar contas do dinhei·
ro rec6bido, Maria JOlé Martiniano Lins, escrivã,
descobrindo em uma gaveta do Cartório uma cer

tidão com sua assinatura falsificada, fez a de
núncia. Cláudio Américo de Miranda, juiz correge
dor auxiliar de teroeira entrância, vai julgá-Ia por:
a) falsidade ideológica, b) apropriação Indébita, c)
procedimento oriminal Os "casadôs" irão cumprir
a Lei 1110? A HARPIA CELI praticou fraude até
conira sua fam1lia, não registrando o c8Bamento de
sua prima ClENILPA M A R I A FERREIRA.. ,

8

20-XI-1971, com Deninldo Joio, Moreira, Ela "co·
meu" 30 mil erzs. desviandO as taxas, O comer �

ciante Alberi do Oastro Barros descobriu ter' sido
lesado 2 Vt'zes, casaodo se em 1971 (dezembro)
com Edileus8 de Castro Barros morta em março de '"

1973, e, em julho, casou se cbm Eliete 'Albuquerque,
não havendo nt!n'hum registro nos livros, o que sig�
nifica; "em termos mais claroll, que Albert casou,
enTiuvou. casuu novamente e verificou que está
Bolteiro". '

VINTÉ pessoa� aproveii�r8m li fraude para f,i
car solteiras, sepbrand,o Be, de T�Z. O easo maIs
tri8te foi ,o (je uma "vi(l:va que, casara em 1972. que
constatou depoil qUe seu ca��_mento nio existia e

qU� ,à ctlrtid'ão eSlá, irrt'gular e, é ag�rl! solteira,
sem direi,to aOI,bens do) marido". falt'.,?ldio"e� 19!3,
Já em Belém dI) Pará, o n o de del!qUlteli é lIuperwr
ao,dos casamentos, do. quaÍs 53 apreBeot�lios po�
muiherel.

'

.

.,.
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t Agradecimento
A Famílía de

Affonso Bertel,
profundameute consternada, comunica o seu
infausto passamento, ocorrido no dia 6 de Junho
de 1974, às 4 horas da manhã. em Curitiba,
quando contava 47 anoa, 10 mêses e 5 dia8.
falecimento que se deu no Hospital São Frau
eíseo, em Ourttíba.

Por este intermédio deseja agradecer aos
médicos dr. Ed80n Sehulz, dr. MarIo de Sousa,
dr. João Biron, às irmãs e entenneírss do
Hospital e Maternidad. Jaraguä, assim como
o dr. Hermes Paciornik e às enfermeiras do
Hospital São Francisco, pelos seua couatentes
atendimentos.

Agradec" sensibilizada a08 querídos vizi
nhos, parentes e conhecidos. que a conforta
ram durante o dificil transe. Um agradécimento
espeeíal ao Rev. Pastor Hariberto Gutknecht
pelas viRital e pelas palavras de conforto pro
feridas em cSlla • perante o túmulo, aSlim
como ao Rev. Pastor Egberto Schwanz e 80
Coro da Igreja Evangélica Luterana e ao Rev.
Pa.tor Blümel por luas viiita. no Hospítal.

Agradese ainda o envio de esrtõee • te
legramae e OI que enviaram florel e coroas e

que acompanharam o extinto até lua última
morada.

Jaraguá do Sul, Junho lIe 1974
A FaGlUia enlutada

I
NACHRUF

Wer weil! wie nahe lDir mein Bnde,
Hingeht die Zeit, her kommt der Tod,
Ach wie geschwinde und beende, kann kommen
Meine Todesnot! Mein Gott, mein Gott, ich bitt
durch Chrilti: Blut, machl nur mit meinem

Ende gut
ltuhe Saftl Steht ihr einst an meinen Grabe

Stoeret mich nicht in meiner Ruh!
Denkt wae ich gelitten ha.be
Gönnet mir die ewige Ruh!

t TOd������i:'�hu.��!a�I�����!�
i4,.;;.i\-� Ratlehlu_s, meinen Ih;ben Mann, uni. ren
lieben Vater,. Schwiegervater und Grolavater

Affonso�Bàrrér
Ér Itarb am 6ten. Juni. morgens um 4 Uhr,

im Alter von (7 Jahren, 10 Monaten und 5
Tag�, nach kurzem schweren Leiden, in Curi
tiba, im Hospital �ão Franeillco. � ,. c;e,-""

Ä-�Ia erst8r Stelle danken wir die rzte dr.
Edson Schulz, dr. Mario de SOUS8, dr. João
Biron, die Schwestern des Hospital II Materni
dade Jarsguá. Ebenfallil danken wir dr. Hermes
Pllciornik und die Schwestern des Hospital São
Francisco in Curitiba für ihren liebenswürdigen
beistand.

Wir danken auch Herzlich unlileren liében
Nachbllrn und Verwandten und Bekannten. die
uns Hilfreich zur Seite standen, auch Herzlich
danken wir Herro Pastot Hariberto Gutknecht
für die besuche im Hospital, die Trostworte
im Hause und am Gl'abl� Danken auch Harrn
Paliltor Egberto Hchwanz und dem Kirehechflr
für di" schöoen Lieder im Hause und am Grabe.

Nochmals herzlicheo Dank für Kart.n, ·und
Telegramme und die d.n lieben Entschlafenen
Kränze und Blumen lendeten und allen die
Ihm das letzte Geleit gaben. Wir danken auch
Herrn Paltor Blümel für die besuche im Hos·
pital.

Jaraguá do Sul, Juni 1974.
Die tieftröuernde Gattin Terltza Kupas

Bartel und Familie
Tochter Irmgard Bartel - Cláudio Winter
Sohn nllrri Bartel
Sohn Waldemar W. B.rtel
Tochter Waltraud Blutel
2 Enkelkinder Silvana u. Simone Winter,

l�!�OG��O §mnza I
Av. Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

Fone 52-1894 - ZC-39 - Rio de Janeiro·GB.
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Falecimenlos
Noticiamos com pesar o falecimento dai S8-

guíntes pes 088:
Dia 06 de junho

Ohrístína Eoricani Marcatto, nesta cidade, com 74
an08 ,

Adriano Pradi, nesta cidade, com 74 anos
Affon8o Barrel, nesta cidade, com 47 anos

Dia 07
José Luciano Silveira, nesta cidaâe, com 04 anol

Dia 08
,

Adolfo Strelow, nesta cidade, com 66 enos
Adão Ploaazaí, nesta cidade, com 47 anos
Adriana Menegotti, ne.ta cidade, com 02 meses.

"Correio do Povo" aprelenta aos enlutados
suai condolências.

_Nascimenlos
Dia 30 de maio

Roberto Ademir, filho de Adlmar (Noemi Bertoldi)
Henn

.

Dis 0:1 de junho
F.rnanda, filha d. Olegario (conetäneía Ana) Vit
koskí
Alexandre' ,TOI', filho de Geraldo Jo�é (Clara Hil
ll.hein) Fodi

Dia 04
.

Rogério, filho d. Hudi (V.rOnica Rahn) Grallmenn
Dia 05

Bidl:lei Marcol, filho d. Gilmar (Etelvina Vegini)
Hornburg -

Luciane Dírlíse, filha de Adelino (Lina) _Pintar
Dia 06

Marli, filha de JOBé (Analtaeia Ssbel) Pereira
Jecelia, filha de Narcilo (Veronica) Sn.gnani

Dia 07
Wandeelei, filho de JOI' (Ivone VaieI) Geraldo
Roberto, filho de Fritz Henrique (Maria Erdmann)
Weller

Dia 08
Adair José, filbo d. Simplicio (Briea Gerent) Frei
bergpr
Elis Estela, filha de Onaldo (BIria Mohr) Tomal.li

.

Dia 09
Luciano, filho de Paulo (Maria de Fatima) Dutra
Claudete, filha de Arnoldo Manoel (Anezta Balla-
neU) Ramol -

"OI cumprimentos desta !olha"

Estado •• Sinti Cat.lol

Prafaitura Municipal da
)arlUld di Sul

A

I

Novidade I..iterária e "Folcl6rica

Trova Popular

PORTAR!A N. 12/74
Eugenio Strehe, Prefeito Munioipll de Jangal

do Sul, Elltado de Santa_ Qatarina, no uao I n:.roi
cio de 8UII atribuiçõe8, RI_olv.:

Revoga': fiCI revogada a Portaria n.O 0917., d.
22 de maio dI 197(.

Comunique-IP, Rigiltre-u e Publique-II.
Pallcio- da Pr.feitura Municipal de Janga' do

Sul, aOIl 12 diu do mAI de junho de 1974
Eugenio Str@be - Prefeito Municipal

PORTARIA N. 13/74
Eugenio S,,.ba, Pufeito Munioipal da Jangu'

do Sul, Eltado d. Sante Cltlrinl, no U80 e exerci
cio de lilas atribuiçõ.. , Ralolv,,:

Nomlar, Dr. FlorisVIII Enk., englnheiro citil,
carteira do CREA nO 863-D - R.g. 3.414 - 10.
ngião e Dr. Marcia Hermann, eoglnhliro civil, car
teira do CREA n.O 4420-P - 10 a região. para ti.
toriar RI .dificaçõu do município du Jaragul do
Sul, de conformidad. do Art. 277, Capitulo "X", do
C6digo de Con.tru�õel adotado no Município d. Ja
ragui do Sul pelo Decreto-Lei n.O 73 de 12 d. OQ

tubro de 1940.
ComuDlque-u, Regi.tre Ia 9 Publique-se.,
PalAcio da Prefeitura Municipal d" Jangbá do

Sul, ao. 12 dias do mês de junho de 1,974.
Eugenio Strebe - Prefeito Municipal

Documentos Extraviados
Eu, Renato Utpadel, brll8ileiro, ca8ado, moto

rista, re8idente e domiciliado em Corupá, à rua

Duque d. Caxial, 113, dech!ro' para o. devidos fin,s
que foram extraviadol 08 seguintell documentol:

Certificado de Proprilildsde n.o 518663 - Car
teira Nacional de Habilita�ão - Bilhete de Seguro
- Cadaltro do Tru, do Velcylo Marca Volk8wagen
ano 1971, - Placa - CO - 0288, cOr azul pavão,
capacidade 5 pe8soas, - Tipo Sedam T4, " Cilin
dro., 65 HP, Chaillil n.o BF � 037500

Corupá - 12 de junho de 1974.
Renato UtpadeJ

Em a TROVA POPULAR, Ena Teodoro Wanke
demonstre li penetração e. o elcence, surpreendente
mente profundos, de quadre settsstlébíce nos dornínloe
folclóricos. Tão profunde e nature; é a trove popular,
que ninguém li nota. É como o ar que se respira, do
qual li genie não se lerrbre 1I0 descrever uma paíse
gern É um verdadeiro posruledo folclórico, que nin
guém explica, mas que lodos eceitem.

Apesar de ser o segundo de uma trilogill, ovo·
lume. pelo assunto, (folclore). pode ser lido lndepen
denremeure dos outros. Contém facelas inúmeras, den
tre lIS quere, por emor à brevidade, destacamoe.

Uma hisíórill e uma penorêmtee do fenômeno
trove l'opular em todas as leutüdes e longitudes, es

'peclelmenre do mundo ibérico, incluindo a Espeahe;
peísea de íele casrelhana da América e desteeendo
Porlugal - onde ee estuda Províncta por Província
- e, neturelmente, o !:Srasil, Ealado por Estedo.
- Mail d. mil .rroves populares documentem e en-
feitam aa descrições e lia pesquisas. Só elas já da
riam um livro volumoso e precioso.
- Os fenômenos villlis [neeclmemo, vida e morte) da
trova folclórica. Sua ulilizllção ._.. E quanta IIIi1idade
insuapeitada deseobrlmos!
- Origem e hialórill dll. cirudas, infanfil e adultas.
- Como foi que sc lmplaetou, espectslmenre no Bra-
ail; o nome t r o II parll designar a quedra selissilábicil.

Tudo em linguagem clera, Simples, dtrete, acom

panhada de ebundente bibliografia Um volume de
424 (quatrocentos e vinte e quatro) páginas, cepa d.
Dlmítrí Uomllriz, plasfificada, em cores, impresao pela
Editora Pongettí em npo muito legínl, em ólimo pa
pel, (epeser da crise).

.

A TUOVA POPULAR não será vendida elll li
vraria. mas epenas diretamente, pelo euror, Eno Teo
doro Wanke, R. General Gllcério, 407, ap. 602, Laran
jeiros, ZC-Ot, Rio de Janeiro, GB, ao preço de
Cr$ãO.OO o exemplar. O leitor só paga depois c;le re
ceber o livro, podendo devolvê-lo. Ie não gostllr.

Finanaiamenfo
GaIaáréo

de

Lembrando que "(4,3% do território agricultá·
vel de Santa Catarina tequer uma oalagem maior d.
calCário que a estipulada por circular do Baoco
do Brasil para concessão de empréstimo. neste
sentido", o deputado Angelino Rosa disse que "o
limite máximo de financismento para 6 toneladal
de calcário por hectare não confere COQl a reali
dade total do solo agrlcola estarinanse e que os agri
cultorel de noslo Estado lerão prejudicadol com a
medida do Banco do Brasil baixada através de circu
lar". �este sentido, o parlamentar apresentou re·

querimento a Meaa Diretora da AI8embléia para o
envio de mensagem telegráfica ao pre8idente do
Banco do Bra.H bem como ao diretor da 6 II Região
que abrange o n0880 Estado. A mensagem telegrá
fica requerida pelo deputado Allgelino Rosa foi
aprovada pelo plenário e consta do .eguinte teor:
"A8sembléia Lt!gillativa do Eltado da SaDta Cata
rina acolhendo propo_içAo do deputado Angelino
Rosa dirige a vos.a Bxcelência patriótico apelo no
lentido de que leja tornada sem efeito a circular
deale banco, que limita financiamento agrícola pa
ra calcá!'io como máximo 6 toneladal por hectar.,
encarecendo que o Banco do Brasil financie a

quantidade de calcário necessária e indioada por
análise de SOIOI, para perfeita oorreção dOI mel
m08. Tal medida incelltivará o aumento da produ
tividade agrícola • oonsequentemente melhoria d.
Dtul de-vids do homem do meio rural. Saudaçõel
deputado Zany Gonzaga - presidente da ASSlm
bléia Legi81ativa do Estado".

Noite
B-rasileira

Vende-se
Propriedade c[ 1.MO

m2 coatendo c a s a d.
material e doil ranchos.

Local: Rua Exp: Joã.,
Zapella, 136 - .8quina c[
Rua Frsncisco Fischer.

Informaçõel c[ Sr. Ro
berto Keiser - Rua Preso
Epit. P.slloa, 798 - nesta.

Com 8 apr ....otação do
filme "Ritmo, do Bruil"
8 uma churrucada na

aede di Inter Natione.,
em BODn Bad Godelberg,
políticOI alemh. e jor
Dlli.tu .strangeirol cre
denciadoll em Bonn tive
ram 8 oportunidade d.
tra•• r contato com a mú- . -----.----

sic!", a alpl{ria a II comi-
da brllllileira, bem oomo
d. tomar conb_oimento
do atual desentolvimento
Cla nac,ão lul-auleric8DB,
na deoominada "Noite
Bralileira". O 8nllejo da
feltta foi a comemorsção
dos 150 anoll da coloni
IIIQão alemi DO Bruil.

Vende-se
Um., casa de material e

lemmo e demais benfeito
rias.

Ver e tratllr à Rua Joio"
ville, 1049,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Corupá
Fundo de Participação dos Municípios

51857,03
450,00
635.50

3.400,00

6.500.78
319.50
615.00

33647,20

12.291.60

761,15
252043.96
7g 960,97
172540.68

303,46

252.805,11

252.805,11

em geral, especialmente
Gaita e Acordeões

Completo sorttmento com 8 a 120 baixos
Band ODeon

Pianos: «Fritz Dobberttt
Grande Variedade de modelos

. /'

Harmônios «Bohn>
ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS

Guitaras e Amplificadores
Instrumentos pere Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - Violões - Bendohne c �anjo.
Flautas - Clarinetas - Pistons - ôexotonea
Trombones - 'Baixos e Baterias completas
Pendetros - Chocalhos - Mareces e Afuchês

\ Métodos - Cordas
_

e Palhetaa

Instrumentos »! Fanfarral: Bombos - Tambores - Pratos e Cornetas
Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flautas e Clarinetas. tipo «Boehm», Pistons, Trombones

Saxofones, bem como Bocais e Boquilhas estrengelras.
Para maiores informações, consultem a

EXPEDlÇ10 "LYRl" MUSICAL DE PAULO' KrOS
RUll Jorlle Leeerde. 242 _. Catxa Postal, ã9

São Bento do Sul - Santa Catarina

E M P R E S Á R lOS, T U R IST A S
a VARIG sente-se honrada pelo que pode fazer pelos seus neo

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

.

Peça informações à VARIG
A.v. Mal. Deodoro de Ponsece, 122/130 - Fone 2023

.

JlIrelluá do �ul - �C

Viag� . VARIG V ARIG VÂ.RIG

CampaDba de EducaGão
Civlca

O hestemenro da
Bandeira e o cerno
do Hino Neeíonal SBO
obrigalórios, uma vez
por semana, em todos
oa estabelectrnentua
de qnelquer ,ráu de
ensino, público. ou

perttculeres.

O Prefeito MuniciPJlI de Oorupã-Sfl, torna püblíeo para fins de cumpri
mento do que dispõe a Resolução 118/72, do TaU. que OI reonreos Fundo de

Participação dOI Municípios th'eram 88 aeguintlla aplicaçõae:
I - Resumo dá Aplicação.
Saldo proveníente do exercício anterior
Total arreoadado no exercício de 1973
Total apllcado em despe.. a de capital
Total aplicado em despaaas Correntes

� Saldo para o exercício leguinte
II - Apllcaçãa em Despesll de Capital
a) Ensino Primário
Áquisiçio de madeira, tijolos. tinta para
reconstrução de escolas 847.40
b) Saúde e Baneamf'nto
Aquisição de cimento para confecção d.
tubos par. a oanalização de eSiotol 16.827,50
Aquisição de tubos prontos para eanalí-
z8çãQ de eilloto8 • 4.037.58
AquisiQão de ferramentas (pia e pioaretal) 1.26400

c} Recursos Natureis 8 Agro pecuá.
Contribuição à ACARESC 21.484,49
d) VisQão, Tranlp. e Oomunicaçõee
AmortizlQão de quatro pre�tliQõe. de
1.250,00. reto a compra de olminhõsI 5000,00
Amortização de dez prl8taQõel de S 050,00,
r.f. a IqUilição - de uma pi clrregadei-
ra "yale".. 30 500,00
III - Aplicação e. Dlsp. corriliel
- Ensino J;lrimário
Pagto. de profelsore••unteipaíe, do anli·
DO primirio e mobral e merendeira IICO
lar
Peito. à campanha da alimlntlQão eleolar
AquisiQão de material eacolar
- Seúde
Contribuição ao Departamento autônomo'
de Saúdl Pública, Convênio para a mauu

'anção do Posto de Saúde looal
Pagto. da peasoel da Divi.ão dI Saúde
a assistênoia social
AquisiQão di medicamentos v! indigent..
SurviQos hOlpitalarae a indigentel
viáção Tramp. I Oomunieeoões.
Aquiaição da combuetfvel e lubrificantea
Pagto da .alários do Dsp. d. Eltradu dI
Rod'allm 31.506,78
Pagto du juros da Dívidl Públioa 20.45',90
PeQ8s, Aoesl6riós e recauohu'8lem de pneuI 6_.3_4_5._7_tl
- SeniQol Urbanos
Pagtn de operárioa no DIp, de Seniços
Urbanol
- Bem eltar Social .

Contribuiçio ao PASEP 4.513.69 4.513,69 172.540.68
Declaramos ainda que durante o exerc,jOlo de 1973, não foi alienado

nenhum bem adquirido com recursal do Fundo de Participação dOI Municípios.
.

Prefeitura Munioipal 118 Corupi, am 31 de maio da 1974.
Oro Ernesto Weber
Prefeito Municipal

Wlrner W.ber
Conta.dor

CPF 028661459·68

847,40

22.129,08

21,484."9

36.500,00 79960,97

Leia e assine
l este

10.835,28

91.957,58

12.291.60

, .

semrmcmo

Damos ralar sobre psiquiatria
1 - Os Iogas da oulra Copa Malarlm Genie de Emoção
- Emoção malll - quem não sob�? Emoção

violenta pod� provocer eapllsmo violf:nto das coroná
rias -. possibilidede de exilus leibais. Não .ó emoção
trisIe; grllnd�s 1I1egrias também. Tenllão emocic'\nöl
prolonglldll, por igulIl Não fujdmos ao lI.suntó.

"No fun�rlll do torc�dor muita !lente chorou de
tristeze pelo que morr�u de elellrlll" - menchete d�
jornal curitibano. Em Curitiba, vários' ClI.OS iguaia
foram registrados: numa dll. pllrtidas, quando o jOlla
dor mllrcou um tento contr(l adversário duro. o force

dor, desvairado de alegrill, correu parll a Rua 16, a

principal da cidllde, pllra participar do cllrnevlll da
vitória; a inten•• euforia o matou. Diea entes, outro,
1I0 ser dildo o lIpito dll parfida vitoriosll. teve um

bruto infarto - morreu na hora. Casos e cesos iguaia
em grllnd� número. Imaginem qUllntos por esses Brll
sis em fOfll! Por iaso, por equi •. ,mUitoa procuraram se

defender do e�tresse emoc!onlll, egolindo tranquili
zllntes engrllçado que vespertino do Rio e jornais
pauliafanos avisam aos que sofrem do corllção: "Cui
dlldo! Não torçam tantol". Como se conselhos assim
adiantassem .•.

2 - "O pianeil esl6 aco.elldo de Im ataque di eslupldez"
avislI alarmado, velho articulista de "O Globo" (é de
GustllvO Corção que flllllmos). Entende hllver uma

"depres'são cultural, umll bolha Dli histófill, um buraco
em Vez ,doe um� pedra no caminho do homem". ClIU
sa do deslIbllfo: zanga velhll contra Dom Helder.
DeixII prd 1ft: são brancos, que se eJ'lendam Que hii
uma epidemia de deprelsão em marchlI, lá Isto há.
Falamos a respeito, em arligo elcrito não faz muilo,

Napoleão L. Teixeira

relembrando o excelente utudo, feito por psiquilltra.
na excelenle rvvilta médica americllna "Atitude" (nú'
mero 2 - vale li pena ler). A décadll ce 70, em CQ

meço. será a des811 mais do qu� epidemill' - vardll·
deira pandemia. Os sioais lIf eatão, numerosos. con
tando do sofrimento dll genta da ere noslO.

3 - Clrlos Pllqulliris qUI ·'lrUllm·' ...

Um lIviso, bom aviso por sinlll. Illfdo. há dia ••
�m coluna de divulgação ci�nt(flcll de jornal muito
lido por af: Irale desses indivfduos, tão conh�cidos
nossos, de nós médicos, psiquiatras. lInalistlls e "lina
listes". que se deleitam �m viver eSiravatlJndo feridlll

do PlISSlIdo, camp�lIndo motivações �m tolices lIcon

tecidu na infância, para justificar frustrações dll horll

que passa. Orll, orll São f�teis as rllzões que até

dá vontl!lde de lhes puxar as orelhils. A esse ma·

soquismo psfquico, um �scritor emericlSno chama

"psicllná_!ise de esgoto". "Psicanálise" esta (entre as·

pas) que faz fortune d� muito escritor medfocre. que
viv. IS boIlIr livros "cienffficos" por 1I( Um•• laran

jllda•. Lerllnilldaa fossem. 11IIvez não prejudicassem
fllnto, e a tlinta gente. Razão de hllver-se dito, e bem,
há lempos. que muito livror dito pere ajudar, desaJuda,
c muito, eos pobres infeflzes que o Item.

Cooperativa Agrícola Mista Itajara Ltda.
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
De acordo com o artigo 31 dos Eatatutos So

ciai8 ficam ,convoeados 08 senherea aesocíados da
Cooperativa Agrícola Mi8ta Itajara Ltda. em pleno
gozo de 86U8 díreítos, para a Assembléia Geral Ex
traordinária a ser realizada dia 29 de junho de
1974 em sua sede Social sito à Estrada Itapoeu
zinho - Vila Ohartres, Município de Jaraguá do
Sul Eetado de Santa Catarina, em primeira convo

cação com o mínímo de 2/3 de seus associados
às 08,00 horas: em segunda convocação com o mi
nimo da metade maís um de seus associados àl!l
09,00 horas: em terceira e última convocação àl
10,00 horas com a presença de no minimo 10 a8SO

ciados, na qual havendo número legal lerá discuti
da a seguinte

ORDEM DO DIA
1.° - Reforma do Estatutos Sociai8
�.o - Ratificação do emprestimo para custeio

• de Industríalização contraído junto ao

BRDE com a autorquia das garantial
exigida.;

3 o - Reajuste do preco do arroz em caaca

dep08itado em 1974 I pelos aS8oeiados;
4.° - Aumento do Capital Social e forma ,de

integralização;
6.° - Autorização para contrair empréstimos

bancários para aquisição de Insumol
Modernos e Máquinas;

6.0 - Assunto8 Gerais.
Obs.: Para efeito de cálculo de "quorum" dt!

instalação e8ta CooperatiTa tem 12" a88ooiados.

Jaraguá do Sul, 10 da junho de 1974
Marcelino José Demarohi - Presidente

. Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - COITABILlDAOE - SEGUROS

lob a direção do economists e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
r.PF U04�54229

Rua I (Ma1. Deodoro) 122/180
Fone 2023 - Cx. Postal, 19

Jaragui do Sul Ssnta Catarina
Recursos !tscals e administrativos - Contabilidade

Serviço de marcas e patentes -l. fotocópias
Legtalaçlo trabalhista. e IN PS - Seguros em geral

Serviços séreos Vanll
Desde 19" A serviço do progresso de Jaragui do l!Iul'

I
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Dispõe sobre denominação de vis pühlíca
Eugenio Strebe, Prefeito �unicipal de JaraguA

do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso e exar

eíoío de suas a trtbutções.
Fllço sabsr . a todos os habitantes deste Muni·

eípio, que a Oämara Munioipal eprovou e eu .ian·
oiono a seguínte lei:

,

.

.Art. 1.° - Fica denominado RONALDO GEH
RING '_ 2.° Tenente - a rua 220 - lateral da rua

16, (Barão do Rio Branco], nesta oidade. I

Art. ,2.0 - Esta lei entrarA em ,igor .na-data
de Bua publicação, revogadas 81!1 disposições em

eontrãtio.

Palâeio da Prefeitura Munieipal de Jaraguá do
Sul, aes 11 dia. do mês de junho de' 1974

. Eugenio Strebe, Prefeito Munioipal
A presente lei foi registrada 9 publicada nesta

Diretoria de Expediente, Educação e Assistência
Social, aos 11 dias do mês de junho de 1974.

W ... ldemiro Bartsl, Diretor

LEI N. 496
Autoriza o, Chefe do.Poder Executivo II receber

área de rerre por doação.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal. de Jaragulí

>O( do Sul, Estado de Sanla Catarina, no uso e exer

cícío de suas atribuições.
Faço saber a todos es hebttenres deste Município,

que a Câmara Munterpel aprovou e eu sanciono a se-

guinte lei: '

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo IIU

tcrlzedo a receber por doação 1.369,42 m2., de rerre

destinados pare abertura de ruas do loteamento do Sr.
Frederico Bllrg, aprovedo em 30 de maio de 1974.

.

Art. �. - Esta lei enrraré em vigor na data de
lua publicação, revogadas a. disposições em conrré
rio.

Palácio dd Prefeitura Municipal de Jarllll,uá do
Sul 1I0S 11 dillS do mês de junho de 1974.

,

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
A presente lei foi rellislrada e publicllda nesta

Diretoria de Expediente, Educllção e As�istência So
cial, aos 11 dias do n::es de junho de 1974.

Waldemiro BarteI, Diretor

LEI N. 497
AUloriza o Chefe do Poder Executivo a rece�

ber por dOllção õ% (Cinco por cento) da área líquida
loteada.' '.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal, de Jarl.lgua
do Sul, Estlldo de SaDta Catarina, no uso e ,exercício
de suas atribuições.

.

Faço saber a Iodos OB habitante&! d�ste Mu�tcí·
pio, que a Câmllra Municipal aprovou e eu sanciono

a seguinte !ei:
.

Art. 1.0 - rica ° Chefe do Poder Executtvo au�

lorizado a receber por doação õ% (cinco por cento),
da lírea líquida do loteamento do �r. Frederico Bar�,
sendo 450,00 m2., destinado pllra area do verde pu
blico, de conformidade com a Lei Muaicipal n.o 280,
de 26 de oUlubro de 1970.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publiclIÇão, revoglldas as, disposições em con-

trário.
.

Pdlácio dd Prefeitura Municipal de. Jllraguá do
Sul aos tt dias do mês de junho de t974.

,

. Eugenio SIrebe, Prefeilo MuniCipal
A presente lei foi registrada e publicada nesla

Diretoria de Expedienle, Educação e Assislência So
cial il08 11 dias do mts de junho de 1974.

,

Waldemiro Bartei, Diretor

'LEI N. 498
Antoriza ° chete do Poder Executivo a rece�

ber áreas de terra por doaçlio.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Ja raguá do

Sul Estado de Santa Oatarina, no uso ti exercício
,

.

de 8uas atribui9ões. I'.
Faço saber a todos os habitaQtes deste MUDl�

clpio, que a Oâmara Municipal aprovou e eu san

ciono a .. eguinte lei:
Art. 1.0 - fica .0 chefe do poder EXflcutivo

autorizado a receber por doação 1.45542 m2.
de terra destinado pars abertura de ruag 00 lotell�
mento dos Srs. Alma Kreis Bartei; Heioz Bartel e

esposa l1ga B. Bartei; Use Bartel Kucheobecker e

esposo Silvino Kuchenbecker, aprovs'do em 30 'de
maio de 1974.

Art. 2 ° - Esta lei .entrará eDi vigor na data
d", sua publioação, revo,gad�s 8S �i�posiçõe� em

contrário
" . . . .

Palácio da Préfeitura' Municipal de .Iaraguá
do Sul aOIl 11 dias' do mês' de junho de 1974.

•
, , Eugà-nio Strebe, Prefeito Muni'cipal

'. A prel!ent� lei ffli regist.rada � publlqada_ ne�
ta Diretoriá de Expediente Educação. e A ..�i .. t,�';lCl!\�(lcial, aos 1'1 dillS 110 mês de Junh� de 1974.
W8111 ... mi�0 BarteI, Diretor

SABADO-- 1&-08-74

LEI N. 500
Autoriza o Chefe do Poder Exeouti,o a re

eeber ärea de terra por doação.
EugeniO Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguä

do Sul. Estado de Santa Oatarína. no U80 e sxeref
cio de BU811 a trtbuiçõ- I.

Faço 88 ber 8 todos os habitantes deste Muni
eípío, que a Oämars Municipal aprovou eu sanciono
a Beguint" lei: -

I Art. 1.0 - Fica o Ohefe do Poder Executivo
autorizado, a reoeber por d08ção 11.908.51 m2., de
terra destinados para abertura de ruai do loteamen·
to Vila Menegotti, de propriedade dos Srs. Erwino
Menegotti, Waldemar Rooha. e Sigolf Schünke, apro
vado em 23 de maio de 1974.

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na da.ta
de sua publicação, revogadas as disposiqõls em

oontrArio.
Palácio d. Prefeitura Municipal de Jaragul

do Sul, aOB 11 di&!! do mês de junho de 1974. .

Eugenio Strebe, Prefeito Municiplli
A presente lei foi registrada e publicada Dell

ta Diretoria de Expediente, J!:duclção e Assistência
Social a08 11 dias do mês de runho de 1974.

Waldemiro Bartei, Dirl!tor

LEI N. 501
Autoriza o Ohefe dO Poder Executivo a rece

ber por doação 5% ,(cinco por oento) da área líqui·
da loteada.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de �araguA
do Sul, E.tado de Santa Oatarina, no UIO e exer

cício de suas atribuições.
Faço lIaber a todos os habitanhl8 "este Muni

cípio, qua a Oâmara Munioipal aprovoll 6 eu lancio·
no a eeguinte lei:

.

Art. 1.0 - Fica o Ohefe do Podei:' Executivo
autorizado a receber por doação 5% (cinco por
cenlo) da Area líquida do loteamento Vila MenegQtti,
de propriedade dos Srs. Erwino MenegoUi, Walde
Olar Rocha e Sigolf Sohünke, sendo 3.530,43 m2.
destinado para área do verde público, de confor'
midads com a Lei Municipal n.O 280. de 26 de ou

tubro de 1970.
Art. 2· - Esta lei entrarA em ,igor na data

de Bua public89ão, revogadas BI diipOBiçõl!B em

-contrá rio. .

PalAcio da Prefeitura Municipal de JaraguA do
Sul, aos 11 di.. do mês de juuho de )�74. . .

Eugenio Stube, Prefeno MUOlclpal
A présente lei foi registrada e publicada ne.

tal Diretoria de Expediente, Educação e ASldstência
. Social, aos 11 dias do mês de junho de 1974.

Wddemiro Bartel, Diretor

LEI N. 502
Dispõe sobre denominação de via pública.

•

Eqgenio Strebe, Prefeito fvluniçipal de Jarag�a
do Sul, _estlldo de Sanla Calarina, no uao e exerc(CIO
de auas atribuições. ,

Faço Sóber 1.1 Iodos os hllbitantes deste Municí
pip,que a Câmara Municipal. IIprovou e eu sanciono a

segumte lei: ..

Art. 10. _ Fica denominado LUIZ GONZAGA
AYROSO - professor - a rua 204 lateral da
rua 8, neato cidade. '

Art. '2.0 - ES'II lei entrará em vigor na' data de
Bua publicação, revoiadas as d,sposiçõ2s em contrá
j" " I -.,

r o.
.

dPalácio da Prefei;ura Municipal de Jaragua o

Su), aos 1J_dia� ..�o.m.ês de junho de 1974
, .'. .

. Eugenio SIrebe. PrefeilO MUOlcl�al� �

A presente 'Iei foi .. reg,slrdda ê.� pul)licâdd '.nest'?,
OirÉ:iorid '{Ie. �xpéd,ie.nlt, 1

'1duCêlção e'ASSI51���>la 'S07,

LEI N. 503
I Dispõe sobre' donomlnação de via públioa.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jar8-
guá do ·Sul. Estado de Santa Oatarina, no uso •
exercício de suas atribuições.

• Faço saber 8 todos os habitantes deste Municí
pio, que a OAmara Munioipal-flprovo.u e eu saneio
a seguinte Ieí.

Art 1.° - Fica denominado Isidoro Pedri
Pioneiro - 8 rua 202 - lateral da rua 7, nesta ci
dade.

Art. 2.· - Esta lei entrará em vigor Da data
de sue publicação, revogadas 88 dispolliçõel em
oontrário.

Palácio da Prefeitura Muaicipal de J...aguá do
8ul, 80S 11 dias do m,ês de Junho de 1974. .

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

ta Diretoria de Expediente, Educação e Assítêncía
Social, 80S 11 dias do mês de junho de 1974.

Waldemiro Bartel, Diretor.

Dados técnicos da
Usina de Itaipu

, .

Estado de Santa Catarina

,,'." Prefeitura muniaipal de �araguá do :5ul
.rÓ»

ILEI Nl 495,.<1 '" LEI N ,too eial, aos 11 dias do mês de junho de 1974.
I • I

Waldemiro BarteI, Diretor
. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a rece-

ber ã% (cincoßor dento) da lírea líquida loteada.
,

Eugenio ôrrebe, Prefeito Munlcípel : de Jaraguá
do Sul. Estado de San Ia Cetarlne, no uso e exercícío
de sua. etrlbutções.

'

Faço saber a todos os hebltentes deste Munlcí
pio, que a Câmere Municipal eprovou e eu sanciono
a seguinte leí:

Arf. l' ° � Plce o Chefe do Poder Executivo,
autorizado a receber por doação 5% (cinco por cento)
da área Uquida do loteamento dos ôrs, Alma Kreis
BarteI; Heinz Bartel e esposa liga B. Bartei; lJse Bar
tel Kuchenbecker e esposo- ôílvtno Kuchenbecker, sen
do 290.65 m2., destinado para área verde público, de
conformidade com a Lei Municipal, n.O 280, de 26 de
outubro de 1970.

Arf. 2.0 - Esta lel entrará em vigor na dllta de
sua publíceção, revogadas as dleposlções em contré
rio.

Paléclo da Prefeilura Municipal de Jllrlguã do
Sul, aos 11 dias do mês de junho de 1974.

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
A Presente lei foi registrada e publicada nesta

Diretoria de Expedíente, Educação e Assislência ßocial
1I0S 11 dias do mês de junho de 1974. .

Waldemiro Bartel. Diretor

Custo total US$ 2.212 milhões
Área de drenagem - 820.000 km2
Descarga média - 9070 m3t segundo
Volume �'agua - �9 bilhões mã
Nível de água - 220m de altura
Altura da barragem - 170m
Barrllgem/ concreto _ 7 900 000m3
Descarga de fundo _ 6 000m3/ segundo
14 comportas de 20m x 20m
Verlsdouro total - 68000mãj segundo
14 turbinas de .1.080000 HP cada (jamais fabricadas
no mundo)
14 geradores de 765000 kw cada (nuncl.l aDiei manu�
faturadol no mundo)
Capacidade tOlal - 1'0.710.000 kw (sem aimilar em
nenhum pars)
Eletrecidade total - 60 bilhões kwh (a maior fODI.
de energia da Terra)

FACIT
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânicas e eletrônicas,
máquinas dá contabilidade e duplica
dores a alcool (manual, elétrico e

automático)_

Planos espeCiais de. financiamentos
Revendedor para a região

SOCi8�a�e Gráfica AV8ni�a Lt�a.
Consulte-nos, pessoal�ente ou pelos

telefones: 2069 ou 2243

�""'41. """'(I........ -�-... �........ �
T Dp. Reinoldo )Iurara .1
J' -' II ADTOG&DO II . i

L El!lcrit6rio a.o' lado d� Prefeitura' i
__ ,JARAGUÁ DO SUL " i
�""",-�"",,_���,

. 'I

Dr. Francisco Antonio Picclon8 I,

.

M: � D .. Co - C.lIIiI..:M. 1'7
.

(C.P.F.) N.o 004364379

Oirurgia ti Olínica de Adulto8 e Ori.ançal
PartOI! _ Doenç81 de Senhoral!

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� . OORUPÃ
R"sldência: Dr. Nereu Ramos, 419

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sábado 15 DE Junho DE 1974 N. 2.790

Bodas de Ouro
do casal

Emflia (Magdalena Salomon) da Silva
o dia de ontem, 14 de junho de 1974, marcou a

pesaegem dos bO anos de -cesedo de . doia exponen
cieis membros da famflia jaraguaense. Suas bodas de
ouro, muito raro acontecer nos tempos presentes, não
obstante a nerurel modéstia, transcorreu no seio da
Iemília, onde os filhos deram o merecido desteque a

tão sitfnificalivo evento, honroso pera a grande famí
lia e honroso pera a sociedade Iaragueense, onde o

cesel öre se cobrindo de ouro tem eínda nos dles de
hoje desteceda atuação. Queremos DOS referir ao dts
linlo eesel Emülo da Silvo - Magda:ena ôalomon.
Ele nascido no dle 1 de novembro de 1900, deetes
plagas. filho de Alfon.o Alves de Siqueira e de Ma
ria Llmbeltna, a mulher que lIsai.stiu 1I0 alvorecer de
)araguá, ligada ao colonizador Emílto ' ClIriOS Jourden
por laços de benquerença, está a merecer uma está
lua no dia em qúe passar a sua vida rerrene, pela
sue luta em prol do eolenvídade, Ião poucaa vezes

reconhecida pele ingralll sociedade, com preluizoa de
seus reduzidos veactmenros. Seus filhos. vitorioso.
nos vários setores soclats e eeonõmlcos poderiam
cus�ear aa "sues exrrevegêneíee". E!e, contudo, tendo
sabido educar li sua numerosa p-ole entende que,
também, agora, pode agüentar G rojão, parll por suas

mãos escrever uma grande parle da história de lera
guá, em seu livro "O Segundo Livro do Jaragu''',
conlando paasegens dos primeiros dia. de JertJguá e

dos seLls pioneiros, - a continueção da história ini
ciada por Frei �urélio e que conlou com um grande
somatório de pesquises do nosso homenegeado.

Ma. afinei quem é o EmWo da Silvll, nesc:ido
ns então Tifa Joaquim Frllocisco de PlIula e o que
ele faz? Com muita (JoDra foi Idpateiro e eletrecist.
instalador, exerceu o magistério no tempo do Gover·
nador Cél. Raulino Julio Horn, em 8c:hroeder II,· dia
Irito de Bananal, inspetor escolar ao lempo-, do gover
no de Weldemar Grubbll. Na insllllação do 4.• Circu
lo Eleitoral do Eslado de Sanla Catarinll, como su

plente de vereador secrelariou na instaleção da Egré
iia Câmara de Vereadores os trllbalhos dOI vereado
res Arthur Müller, W li I dem li r Grubba, RicllrdO
Grueneweldl, Emmanuel Ehlerl, �ilvino Piazera, Lino
Piazera e Carlos Günther. Foi fisc:al de Villção e

Obraa Públiclls no tempo do Prefeito Leopoldo Ge
renl Angelo Rubini, Juiz de Paz em exerclcio do Dis
trito de Jaragu6 nomeoU-o oficial de Jusliça, mllis
larde nomeado escrevenle juramenlado do notário Ve
nancio de �ilvll Porlo e Agente Munic:ipal de Estll

IflliC:�, ao lempo do prefeito Le�:lDidas ClIbral J;lerbs
ler d)-retor do Departamenlo de Servi.ços Gerais, 1I0

lempo do prefeito' Arlhur Müller. No maia dedicou Sll

depois de apoaentado, ii pesquisa, c:omo 1I1é hoje, pro�
pondo-ae li editor um I!vro que contenha ös pioneiros
de nossa terra. Muito difrcil será imitar ao sr. Emfliõ
da Silva, que ainda hoje, no sua biciclet., na fallll de
aUll fubica, vai aos mais dislantea loceia em bUIClI de
informações que sejam úteis à colelividade.

E li esposa? - Bem, li espOSll, c:omo boa mãe
teve os enc:erllO!l nllturllis da male' nidade e coleborar
De integral realização do merido. Todos os filhos fo
ram bem c:riedos, dentro dos prioCfpioa Ida tradicional
femflia C:lItarinense, hoje brilhando pelo que apreende
ram das mãos do meslre escola Emflio da �ilva, Ain
de está pare ser escrile li crônica parlI' definitir a

mãe que 8e chamou MOidalena Shreiner SlIlomon
.

dll
Silva. Celedona, sem muito aparecer, botou um mun

do de gente nesle terril, sem nunca reclamllr. IslO aig
nific:a muita coisa. Um dia virá esta data, '

E li prole? Emflio dll Silva Jr., nascido em

Schroeder, orna li gôlerill dos filhos ilustres; Eugênio
José dll Silva, 11Imbém nescido em Schroeder. hoje·
dirige um complexo in�ulrial, li WEG; Edgar, faleceu
em 9-9 28; Eggon João da Silva, i g u li J m e n I e de
Schroeder, é o 1I1uai diretor-presidente da WEG;
Edith, Erica fi Elvira, naturais de laraguá do Sul,_
casadas, forml1m o restlInIe da clã que c:elebrizou
)araguá do Sul. Dos 20 nelos - aendo ó varões e 2
bisnetos varões, haverão de conlinullr li óbrd do ca

aal de ouro,

A celebração no dia de ontem deve merecer

a consideração da coletividade, de onde ele emer

ge como membro exponencial. Uma festa popular
Beria pouco para este casal que tanto lutou em fa
vor de uma coletividade.

Na igreja, ontem, certamente, as palavras do
padre oficiante da misslS devem tt>r, de certo modo,
contribuido, psra estreitar ainda mais ° reeonhtlci
mento de8te casal dentro da comunidade em que
vive e atua. A eSlas palavral nOI aSlociam08 pra·
zeiroBaOJente, certo! de que, a sua tradução impor
tará no reconhecimento do muito que fez em bene-
ficio de Jaraguá do Sul. .

.

"Oorreio do PO?O", abre este eflpaço pars 8e

parabenizar com o callal EmUio (l\bgdaleDa Schrei·
Der Salomon) da SHn. por ocaliAo da pa.lagem
do leu Jubileu de ouro.

Enlace 'Schwarz Boss

r

•

Dois [ovens modernos
Marina Schwarz e Gun
ther B081, de n088a so

ciedade, fizeram voto

público de que são fe
lizes e querem casar.

Ftlhos d. Miguel Schwarz
8 Senhora 8 Ewaldo
BOSB e Senhora, compa
recerão àl dezoito bo
raa na Igreja Evangéli-

ea Lutherana de Jarsguá
do Sul, pars serem aben
coados, na presença das
testemunhas, dOI Iamí
Iíares e convidados pa
ra a ceremõnía.
"Correio do Povo",

apresenta ao distinto ca

sal 08 votos de muitas
felicidades, extensivoslOI
pais e demaís parentes.

JOÃO MONTEIRO CABRAL,
MORREU

Arnoldo ALEXANDRE

"Feliz aquele que leva em sí Deus, um ideal'
de beleza que lhe serve de guia; ideal de arte,
ideal de ciência. ideal de Pátria, ideal das virtude.
evangélioas! Eis ai as fontes vivall dos grandes
pensamentoa e da. grandes ações, Em todas fie re

flete, iluminando as, a luz do Infinito ... (Pasteur)"
De Louls Pasteur transferímoa 80 nosso sau

doso amigo JOÃO MONTEIRO OABRAL que a 20
de abril último, com 73 anel de idade, em Garuva
foi morar na Eternidade.

"

. Falar do velho Cabral é ditar uma lição de
Yida para muitos que vivem apenas ocupando um

espaço' geográfico. -,

A 25 de agosto de 1925, carpinteiro de profía
são, chegava' no antigo distrito .do Palmítal, hoje
muníeíplo. dI' Garuva, Joio Monteiro Oabral que
vme a perder uma das mãos. De imediato cons

truiu na nove terra uma casa de madeira coberta
de aapê ,e fundou ali uma eseolínha com 12 crían
ças, as quail 88 dedicava ao ensíno dai primeiras
letras e da religião católica. Bra também auxiliado
pelo protessor João Jorge Bergersaheusen que tí
nha um pequeno ordenado pago pelos pais dos alu
nos. Essa escola fôra reconhecida pelo município
de São Frrncísco do Sul e Cabral nomeado "chefe
escolar" em 1931. Em 1932 Cabral era nomeado
"Inspetor de Quarteirão" fuação que acumulava
com a d8 "chefe escolar" até 1937 quando então
fOra nomeado Ftseal Municipal em cuja. funçõea
se aposentou em 1952. Em eus folha de .erviço
Cabral ainda apresenta os seguíntes cargos: Inten
dente (1942), Sub-delt'gado de potícía (1959/60), no
umente Intendente (1960/64) A instalação do mu

nicípio de Garuva veio enoontrar Cabral nas tun
ÇÕe8 de Intendente e .nôs, particularmente, Iomos
seu auxilar no- preparo da antiga Int�ndência para
entrega ao primeiro prefeito nomeado, sr. Olivio
Nóbrega.

.

A lição de vida que Cabral transmite a08 vi
VOI é a sua capacidad8 de trabalho. Com uma úni
ca mão ele era carpinteiro, marceneiro, rádio-téc
nico consertava relógiol, máquinas de coatura to-
cava violino, cozinhava, fazia mil coilal.

'

GaruT., inegalgávelmente, perdeu um grand.
homem. Modesto aim, mas influente em tOd08 os

movimentos da comunidade, desde 1926 até ° nas

cjmento do municipio. A Igreja muito lhe deve lomo

um bsluarte na catequeBe e nas . edificações da
própria Matriz e de tantas capelai marteladas por
Cabral.

João Monteiro Cabral dignificou a vida pelo leu'
exemplo da luta e pelo 8eu ideal ao trabalho. QUII
ai geraçõell de Garuva nunca asque,am o estilo
de Yida delse homem que sempre teve em ai Deul
lomo ideal de beleza.

É a nOS8. homenagem ao amigo qua a Eterni
dade agazalhou.

An Ems,i

Gremio Recreativo Jarita
\

Atravéa duta .ilDoR eomunicar-Ihaa que em

2'3-05 74, com a finaUdade de ineentisar II prelerfar
8 prätioe do desporto amador, foi fundado nesta In
dústria o 'GR�MIO REOREATIVO JARlTA, cuja
Diretoria que reger! o' destinoe ds entidade pelo
período ds 1 (um) ano, ficou assim constituída:

\

João Lúcio da Costa
Luiz R. B. Fagundes
Ivaldo Sacht
Erson Oorrea
Nilza I. Bruhmüllar
Terezinha Kienen
Magrit T. Bruhmüllar
Ademir Fischer
Udo Jllhn
Acir dos Ssntol, AdelDsr
Fileher, Rouna Wein.
Ronilda Ruckert
Nilo Geuer
.Afonio J. Senff Jr.
:e:lio Â. Froehner
Valério da OOllta, I1son N.
Bastai. Amszilda d. 001-
h Baatoa
Ed.ltrudeB Schwarz, Loni
Pommerening e Âugulti-
nha N. dOI Sintos

À no.. l dira,ão, OI cumprimentol delt. folha.

Presídente de Hoora
Presidente
Vice· Presidente
SecretArio Geral
1.. Seoret6rio
2.° SecretArio
Te.oureiro-Garal
1.° Teloureiro
2.° Tesoureiro
Diretorel Eiportivol

Guardl Eaporte
Dir. Soei.l e ReI. Públic..
Diretor Exeouti.o
Oonllliho Fiaoll

Suplentel 000. Filcal

o INCRA

ao homem

lembra

Wn musa in meinen alten Tagen
loh mir .on Emai laIBen sagen?
Am Tiaoh wär ich nur halber Mann
Wo blieb die aodre Hälfe dann?
Was f ..hlte denn .on meinem Korpus
Dar �opf, oder worauf man sitlen muss?
Es il!t gelind gAlagt, do('h etw8s gelogen
Dau um di. Schenke ich nur machte BogeB
Versohiedella Male ich an der Theke stand
Und aohau,a zu, wie bei den Andern der Sohoppeo

versohwand
In ainer Ksmmer, 80 ganz .ersteckt
Hab ioh allein am Wein geleckt
Emsi hat mir mit dem garrafão gAwunken
Heimlioh habe ich daraus getrunken
War spricht hier .on besoheidenheit
Wie blähte Bich ela meine Eitelkeit

Eines mir noch im Unklaren ilt,
Dus man 'Ge8chenke naoh dem Verzehr bemialt
Man gibt dooh wohl iDit vollem Herzen
Nicht, dllli danáoh di9 Seele aioh windet in Schmeuen
Die Verae, dIe ioh dem brautpaar saite
Und Aller Ohren dami't plagte '

,

Sie waren nioht von mir gemacht,
Nein, Albert RRhn hat sie dereinlt erdacht
1i:uren sohÖnen Verdienst ward ich Euch auch vergällen
Eines Tages die grosse RAohnune aufstelll1ln

.

AogA um Auge, Zahn um Zahn
Euch zu zeigen, dass ich auch du mltl kann
Ich Warte jAtzt mit froh ..m bangen
Wann die neue Einladung mag anlangen
Wenn wir dann sitzen in froher Ronde
So könnt Ihr hören aus meinem Munde
Wie man den Andern Freude macht
Ein Jeder !ich dann bipge, WAnn er laoht
Wir wolll'n gpgen.eitil unare Zungen wetzen
Doch nicht, um uni mit Worten zu ,erletzsn
Ea d-nkl, der ach nur halbe Mino aUI Corup'
Dem F, eund Emst in den bergen voo Jareru6

Hellmu&h
qorup', im Juni 197'

do campo
Na criação de pintos e galetos, não es

quecer de deixar sempre uma luz aceea pa
ra q ue os pint�B e frangotes possam nas ho·
ras frescas da noite, alimentarem·se, já que,
nai horas quentes do dia, bebem maie do que
comem. A luz acesa durante a noite e na

éqoca quente, evita, ainda, qUt:! os pintos se·

jam contaminados pelo Epitelioma Contagio
so, agente provocador da Bouba, ;ou Varío·
la, ou ainda a Pipoca. Isso se dá porque, com
a luz, Oi mosquitos sempre encontrarão
pi,ntos acordados, que 08' afugentarão ou

comerão, e desse modo o avicultor conta
com tal recurso, para Vencer o período crí
tico de contaminação da Bouba, o que ocor
re durante o primeiro mês de yida dos pin
tos, pois antes dos 21 dias não podemos
vaciná·los, e o restante do mês se destina

. 'para a "pega" da vacina. -Apóa esse período,
com a vacinação imunizando os pintos, está
passado o perigo.

Na cultura da cenoura, os principais
tratoR que devem, obrigatoriamente, ser fei
tos são 8B capirias com enxada entre a8 li
nhas ou à mão Das plantações, feitas a lan
ço, sempre que for necessário a retirada das
ervas dHninbss. Quando as raízes das mu

dss tiverem a gl'oslura de um lápis, deve
ler feito o desbaste das plantas, deixando
ae, somente, uma planta em cada 10 centí
metros de distância. Isto se faz para per
mitir um maior e mais rápido crescimento
nas mudas.

.
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