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nooos lnstclcçõcs .

A Agência do INPS de serviços que presta BOS

Jllraguá do �ul, à partir seus filiados, que o AgeD
do dia 26 de agosto de re Albércio Wippel se viu

1974 está em novas ina·. _obrigado a escolher uma

teleções, segundo comu nova· depeadêncta. Bstl
niceção feita ao público fo i encontrada nos 2 pa

pela imprensa escrita e vtmenroa do prédlo ôchel
falada. Instalada ha mais Ia, na rua Rio Branco. 72,
ou menos um ano, a lIgên- nesta cidade, rendose
eill de Jaraguá cresceu da verifícado li transferêncill
forma exrreordrnérte nos- DO sábado passado,

Candidatos
Os candidalos ao 00

vemo do Estado, - ôene
dor Antonio Cerlos. Kon
der Reia e candidato ao

senado Ivo Silveira, de
verão visitar JaragulÍ do
Sul, no dte 2ã de outu
bro de 1974, ocasião em

Que devsré ser realizado

da ARENA

Para assimilar a rein
neuguraçêo da Agência,
foram convidadas as au

tortdades locars, empresé
rios _ li imprensa, fazen
do-se OU-Vir na oportuni
dade o sr. Albércto Wip
pel, Agente local do INPS,
o er, Okír de ôleno, Ins
petor Chefe do INPS- em

Slinia Catarina e o sr..

Prefeito Municipal Prof•.
Eugênio Strebe.

um comício politico nll

cidade, pelas 19 horas
daquele dia. NCI mesma

data, a Comitiva de een

dldetos, entre eles os can

didatos, a deputados Ie
derels Pedro Colía e Ade
rnar Garcia Filho e ean

drdeto ia deputado Eslll-

visitarão Jaraguá
duel.Octecüto Pedro Ra
mos, deverão visitlllr ias
10 horas o município de
�chroeder e as 12 horas
O municípío de Corupé,
onde será realizado almo
ço•.
Aliás no último dla 29

do corrente, cumpriram

progrema de vtstte ao

munterpro de Guereml
rim, tendo IIntes visitado
Barra Velha. No período
da tarde vístrerem às 17,30
horea o município de Ara.
querí e Säo Francisco do
Sul, onde se deu o jantar.

Turismo' cumeça a preocup'ar
autoridades municipais

Muito embora 8 Lei D.
205 de 12 de dezembro
de HI6S criada pelo então
prefeito - Viclor Bauer,
c o n 8 i d EI r a d o um dos
maiores polítíeos 'da re

gião norte em tod08 08

tempos, somente agora
na gestão' do prefeito
Eugênio Strebe e do vice
João Lúoio da Costa, é
qu e o turismo oomeça a

ter a preocupação que
realmente mer:ece. (ó
pia8 da lei foram distri
'bulda8 a pessoas influen·
tes do municipio e 8 im
prensa visando d8spert�r
nestas pe8soas, I;) intere8-
se pelo ineremento do
turismo em nossa cidade.
A lei poderá sofrer algu·
mas modificações, visaD
do se dar" perfeita auto
nomia ao J)l:jpartamento
Municipal de Turismo,
visto inclusive que Jars
guá _do Sul, foi incluida

pela ROTUR como uma

das cidades integrantes
do seu programa para o

ano que vêm. Sendo as

sim, eom um departa
mento de Infarmações
Turlsticas em funciona.
mento, mas sem os dados
necessários para divul�

gar melhor o município,
muito St! espera da co·

missão que será formada
dentro em breve e que
poderá ter na 8U8. presi.
dencia o Sr. Edgar Bau
mer, pessoa bastante re� ,

lacionada no municipio.

N",stes últim08 dia8,
provando qUt! realmente
há intereslile no in6remen
to ao turismo,3 reuniões
foram realizadas, todas·
no DIT, esperando-se en

contrar soluções no de

correr das próximas ho
ras para li formaçll.o
efetiva do DMT,

OslO Mais-do ICMemJunbo

-70 Chapecó
8.0 Loncó,dlCl
9 o Curitibanos
10.0 Itaja( .

16.372 125 04
11 429954,38
870018086
3 389 �09 7ã
3,368603.88
3168'812.12
2"87.151,72
3.28 t .145.08
2.197,266.14
2 143.128.86

Arno Seara é candidato pela ARENA
.

A r n o Soe a r á é
atualmente vereador
pela A R E N A

\
na

Câmara Municipal
de Vereadores "de
Florianópolis. Em
recente Convenção
do Partido, o seu'

nOIDe foi lembrado
para integrar a cha
pa de candidatos à

Deputado Estadual,
devendo ter con8a

gradora votação .no
próximo pleito de
15 de novembro de
1974. O sr. Arno

Seara, postu
lante a uma cadeira
Da Assembléia Le
gislativa, usa em sua

campanha a máxima: "Quflm
servir não serve para viver",

não vive�p8ra

25�07 26-03

1 1

8 9

7 3

6 4

N.· 2.800 Capital Bul amerlc:oaa do motor

VESTIBULAR
Aos Cursos de Licenciatura Curta de

Matemática e Ciências

monetária, aos primeiros
35 cenuídatoa elaasíttee
dos.

O PREMEN fornecer'
bolsa de Cr$ 530,00 a08

restantes 35 eandídatos,
qu erfuneíonáríos ou não.

Maiores informações
poderão ser obtidas pela
Divisão Técnica da 05
Coordenadoria Regional
de Educação, em Joín
ville.

Como não dar "uma bola fora"

De' 16 do corrente até
4 de setembro de 1974,

A nove A g ê n c i a do achem-se abertas a8 in.
INPS tem cerca de

-

400 eríções 80S Cursos de
m�. de ãree, dlvldtde �m Licenciatura Curta de
dOIS pevtmenros, poss�n- Matemática e Ciências
do agora HS ínsreleções Da Universidade Federal
��equadaa 1I0 bom

�at��� _ de Santa Catarina, curso
d.,mento do�_ prevrdênclé- promovido em convênio
nos da regrao, • o m & Secretaria de

---......- ......,;_---------------.------------------- Bducação e o PREMEN.
A Secretaria de Edu-·

cação. garantirá todas. 88
vantagens, funcional .;

o Diário Oficial do Bstlldo de Sanla Catarina,
edição de 31 de Julho, publicou, como o faz m�naal

mente, o quadro da posição de todos� os munic(p!?S
catarinen.es nll Arrecadação do Imposto sobre CIr

culação �� Mercadorias - ICM - no caso, referen�e
o mês de junho de 1974. Eis a relaçäo dos 10 m.uDl
C(pios de maior arrecadllçäo do ICM e seus respecllvos
valorea, no citado mês:

1.0 Joinville
2.0 Blumenau
3.0 Lages
4.0 Criciáma

_
6.0 Florianópolis
6 o Jaraguá do Sul

Gíorgío Gemberíní, da
ANSA, de Paris, envia
observações de como os

turistas devem-se compor
tar pera serem bem rece

-===-===�===,=================9, ,bidos em qualquer luger
e se edapter a menrellde
de de seu. habitantes.
Hoje vamos nos referir à
Grã Brelanha: Acostume-se a

ser tão reservado e apa
rentemente frio como OI!

britânicos. E lembre SI

que nenhum inglês vai lhe
Reforma de ofl·cl·al·sdar a mfnima bola se não

o conhecer. A menos que
você ('esteja num navio' 1J77 oficiais foram re

prestes a afundar... O formados por éro do pre
aperto de mão é reserva- sidente Ernesto Geisel.
do para as grandes cere Bntre estes, encontram-se

mônias. É considerada o generlll Em(lio Médici,
uma grande falta de edu- general Orlando Geisel,
caçäo falar sobre II pró- geoeral Aurelio de Lira
prla saúde, e pôr as mãos Tavar-es, mareehlll Paulo
sobre a mesa durante a8 Torres, e general Juraci·
refeiçõea. Se você fôr Magalhães. A reforma
hospede em alguma casll e atingiu' aindll 11 generllis
estiver sentado jl.lnto à la- de Exército; 116 de Divi

reirll, n/ouse locar li lenha, aão e 72 de Brigada; 41
a menos que conheça os coronéis, 25 tenentes-co·
dODOS h6 pelo menos uns ronéis e 107 magores.

Obras da mnnIDlftcn]1}at�ftdialde
lDf([})Sscgnnem em· ritmo acelerado
o prefeito EugêDio Stre

be informou, que todas as
frentes de trabalho, que
ealäo sendo levadas li ce

bo por equipes dll pr�fei
tura jaragudense, lIpresl!n·
tarn ritmo bastante satis
falÓrio. O crolçameoto li

paralelep(pedos dll rua Rio
Branco por exemplo, já
ultrapassou os 6- mil me
tros quadrados. podendo
mesmo eslar todo conclu(
do antes do prazo previs
to para seu final de licor

do com organograma de
trabdlho. Tão logo o cal
çamento fique pronto na·

quela arléria," equipe de
calceteiros será deslocada
parll a rua Procópio Go
mes de Olivei"l1 prJfa o

calçamento d�s 700 me·

tros quadrados reSlantes

da mesma até. ponle que

liga a localidade de Ilha
da Figueira.

De outra parte o 1.0 pi
lar da ponte pensil, qUI
eslá sendo construfda nll

Ilha da Figueira para dar
pllssagem a pedestres,
prinCipalmente operáriOS
das indústrias localizadlls
na rua Joioville prosseguI
sendo construida, Depois
de conclu(da será de enor

me valia para a classe
operária pots encurtará
em váriO. qUilometros a

distBncia da IIhd da Fi�
gueirll· à rUli Joinville.. .

Ninguém - pode igual,
menle reclamar que li atual

,

administração publica não
colabora com o esporte

.
amador de Jaraguá do
Sul. Tanto é que máqUl
ni!S e operários dd prefei
tura municipal executam

A mais bela
Mobralense
da área
ComeMorando o Dia

InternacioDal da Alfabe·
tização e -o 4 o aDiversá
rio do Mobral, os muoi
cfpio8 de Jar8guá do Sul,
São Bento do Sul, Rio
Nt'grinho, Corupá, Pome
rode, Ma88sraoduba e

8cbroeder, realizarão no

dia 7 de setembro de
1974, DO SslAo Cristo Rei;
Desta cidade 8 eleiçAo
da mais Bela Mobralense
da Áre8, às 19 horas,
st'guindo-se às 22 horss
baile comemorativo.

trabalhos de aterros e ter�

raplenagem. Os clube. be
neficiados foram o Acara(,
um dos mais antigos di
Jaragtiá do Sul e o Bola
fogo dll Barra do - Rio
Cerro.

des lInos .. Evite COD .

versar sobre temas htetö-
.

ricos que posaam lembrar
oe tempos do lmpérlo. B
esqueça que Napoleão
existiu. Em compensação,
se alguém dleser à sua

mulher que o,s "Ilitin le
vers' sâo rtdlculos, ache
• meior graça do mundo.

Como vai

a.Poluição
atmosférica
Esla é uma constante ,

iodBgação nos dias de
- hoje, principalmente noa

grandes Cen

tros urbllnos, Numa recen

te publicaçäo Od Revista
alemã - Scala Internacio
nal, a polulçäo na Ale
manha ocorre pelos se

guintes agentes: 8% das
Centrllis térmiclls, 12%
da indúslria, 30%· das
chaminés domésticas c

50% pelo tráfego de Ve(
culos É .. , está na hora
de a gente passar li con_-�

.

ferir a nossa poluição,
para ver onde e em que
ambiente ae verifica a

maior polUi9äo, fonte per
manenle de preocupaçäo
das comunidades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Senhures Contadores"CORHflO DO POUO"
fundação: flrtul' Muller - 1919

CGCMF 84..486.591/001

·1974. •

Diretor
furênio Vitor Schmöckel

�SSINATURA:
Anual .... Cr$ 25,00
Semestre .. Cri 18,00
Avulso . . . . Cr$, 0,50
Número atrasado Cri 0,60

ENDER�ÇO:
Caixa Postal, 19

Rua �, n.· 130 - Fone: %023
jaraguá do Sul - S. Catariaa

Aniversários
Fazem anos hoje
- A srts. Yvone Ali

ce Schmöckel;
- o sr, Tareíeío Sa-

tler
- o sr, 5iegmar Ehlert;
- o sr. José Bäumle;
- o sr. Lauro Adenir

Bortolínl;
- a sra. Hilda Heus

ehel Brunner, em São
Paulo;
- o sr. Rudi Neí dos

Santos.

Fazem anos amanhã:
- O sr, Man f r e d o

Fock, em Corupá;
- a menina Sandra

Maria Anacleto.

Dia 02 de setembro
- O sr. Willy Germano

Gessner, em Corupá;
- o sr, Rude Bruni:
- o sr, Laerte Stein;
- a sra, Romilda Pe-

dri;
- O garoto' Walter

Germano, filho de Ger
mano e (sra. Mi ld 8)
Behrens Jr.

Dia 03
- A sra. Irene H. Soei

ter, na Alemanha;
,

- <) sr. Waldemiro
Nsgel;
- o jovem Narciso

Morbis.

Dia 04
- A sra. Karoliaa

Burow Bühler;
- o' S!'. Waldamar

Van Vossen;
Dia 05
- O sr. Pedro Borges,

em-Corupá;
- a jovem Eliany

Hornburg;

Dia 06
- A menioa Lenita

Malheiro, filha do ar.

Waldemar e Alajera Ma-
Iheiro;

,

- a sra. Euclair Pe
reira Lima Hinsching;
- o sr. Hugo Hoepf

ner;
o sr. João Hoepf-

ner;
a IIIrta. Eloni Bor-

ges:
o sr. Arnoldo, Pal

qualini:
- a sra. Traudi Kanz

ler, 'em Schroeder:
- 8 srta. Esmeralda

Ferrazza;
- o ir. Rui' Romero

Bauer.

"Correio do Povo"

um Jornal

a Serviço do Povo

I'

Registro Civil Associação do Aço Atenção'
promove concurso

lo, filho de Luiz Andre
ghetoni e de Anna Andre,
ghetoBi.

Ela, brasileira, solteira,
induslriária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Ribeirão
Molhai neste distrito, filhd
de Augustinho Bassani e

de Nllza Junckes Bassani. Oomunicamos que a partir de 28 de agnsto de

E para que chegae ao co-
1974 o SR, rARLOS SERGIO PERINJ deixou de

nhecimento de todos mandei eXercer as fun.ções de AGENTE AUTONOMO que
passar o presente edital que �esempenhavll Juoto a esta Instituiçí)o Financeira.
será publicado pela imprensa
e em cartório onde seré Melhores Informações poderão ser obti1as na
afixado durante 15 dias. Se ORTEC de ROLANDO JAHNKE. em seu novo en-

�����':nt�ou:::s��oaI::: u::; -

' dtoreço, a AV. GETÚLIO VAROAS, n.o 97, nesta ci-

fins legats. dade.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Oficial

A Associação do Aço da Região Sul, com
sede a rua dos Andradss, 1234' (Edifício Santa
Cruz I, conjuntos 1907 e 1908, em Porto Alegre -

RS, acaba de lançar interessante concurso destí
nado a estudantes do 2.0 grau, dos Estados de San
ta Catarina e Rio Grande do Sul.

Ö Ooncurso faz psrte das comemorações do
"biênio da colonização" focalizando o sesquíeente
nárío da imigração alemã no sul do Brasil. Além
disso vísa "reconhecer os valores do trabalho e de

fato�es economícos que concorrem para odesen
volvímento da região sul", coloeseão do elemen
to colonizador no conjunto das indústrias metalür
�icas e mecânicas da região e homenager os fi
hados da AAsociação descendentes dos pioneiros
Alemães

-

O concurso subordína-se ao tema "Informa
ções Sobre os Primórdios das Indústrias Metalúr
gicas e Mecânicas Devidas a Colonização Alemã
na Região Sul do Brasil, deve ser datilografado em

espaço 2 e não deve exceder de 4 laadas de pa
pel tipo almaço. Em papal 8 parte o concorrente
deverá informar sua identidade, curso que frequen
ta processos usados na eleboraçãc do trabalho e
a8 fontes de informação.

Os trabalhos deverão ler entregues no endsre.
ço acima até o próximo dia 10 ds Outubro.

Aos primeieos colocados serão conferidos os

seguintes prêmios: Primeiro colocado - Cr$ 3000,00
segundo colocado - Cr$ 2.000,00 e terceiro colo
eado, CrS 1.000,00.

Quaisquer informações adicionais sobre o

concurso poderão ler obtidas na sede da Associa
ção do Aço-da Região Sul, em Porto Alegre.

Documento , Extraviado

o Posto da Reoeita Federal desta cidade co
munica que serão realiz ados cursos sobre Oorreção
MODetAria do Ativo Imobilizado, nas oídadss de Ita
[aí, São Bento do Sul, Oanoíuhas e Rio do Sul. ,

Datal dos cureos:

Itajai - 29 e 30/08/74
São Bento do Sul - 04 e 05/09/74
Oanoínhas - 11 e 12/09/74
Rio do Sul - 18 e 19/09174

Horârim du 9 às 12 -e das 13,30 às 16,30 ho
ras

Os interessados deverão in!oreger-se em qual
quer dos órgãos da Receita Federal, aonde recebe
rão maiores e�clarecimeDtos.

A frequência serä ob.tgatõeia em todos 08 pe
rfodos.

Itajaí-Açu (final)

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

Catarina, Brasil.
Faz Saber que oomparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
'afim de se habllltarem para

,

oasar-se

Edital n, 8594 de 22/8/74
Ireno Koepp e

Dorly Liesenberg
Ele, brasileiro, solretro,

costureiro, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e restdeute em Rio Cêrro
II, neste dtsrruo, filho de
Clemente Koepp e de A'u
gusta ôchroeder Koepp,

- Ela, brasileira, soltetre,
do lar, natural de Pome
rode. neste Estado, doml
ciliada e reetdeute em Rio
Cêrro II, neste dietríto Il
lha de Irma Liesenberg.
Edital n. 8l;95 de 26/8/74
Cópia do Edital recebido
do Oficial de Gueremírtm,

neste Estado

Hugo RlJmlhun e

Cecilia Marques
,
Ele, brasileiro, soltelro,

torneiro mecaaico, natural
de Jarllguá do Sul, domi
ciliado e residente nesta

cidade, filho de loêo Ram
thun e' de Ida Iensen
Ramlhun.
Ela, braáileira, aolrelre,

do lar, domiciliada e r.

eldente em Guaramirim,
neste Ealado, filha de Ioão
Marques e de Idalin8 Braz.

Edilal n. 8.696 de 26/8/74
Merino Soares e

Normandi Nehla
Ele, brasileiro, solteíro,

mec:anico, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente à Rua Emilio
Piazera, nesla cidade, fi

!�o de Morais M,anoel
Soares e de Anita Krueger
�oares,
Ela, brasileira, sobeira,

do lar, nalural de Pirabei
raba, neale Estado, domi
ciliada e residente à RUI
Emilio Piazera, nesta ci
dade, filha de Bwaldo
N e h I s e de Elfzabelh
Nehls.

Edital n. 8.597 de 27/8/74
Jolio Maria Corrêa e

Maria Scaburi

Ele, brasileiro, soltefi-o, .

lorneiro, nalural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residenle em Jdraguá- Es
querdo, -nesIe distrito, fi.
lho de Jos'é Corrêa e de
Louraine da Silva.
Ela. 'brasileira. solleira,

induslriária, natural de
Massaranduba, nesle Esla
do, domiciliada e reaiden
Ie à Rua Eugenio Nicoli
ni, nesta cidade, filha de
Angelo Scaburi e de Ana
Scaburi.

Edilal D. 8698 de 278/74
Valdir 'Lessmann e

Lourdes Hafemann

Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, n(lIural de Jarll
guá do Sul" domiciliado
e residente à Rua Tljucas,
neate ESla<!o, fIlho de Er-

'

neslo Lessmann e de Ber
Ia Horst Le.smann,
Ela, brasileirll, 1!>0Jreira,

industriária, natural, de
Massaranduba, neste Es
lado domiciliada e resi
dente em Francisco de
Paula. neste dlslrito, filha
de Fellppe Haiemann e

de Danuta Cisz Hafem�nn.

Eu Elvira Dombeck Maestri, braeileíra, calada
doméstica resídente e domiciliada à Rua Carlo�
Hardlich, nesta Cidade de Jaraguã do Sul SC de
claro para os devidos tíne, que foi extraviado' o se
guinte documento:

Carteira de Habilitação - N.· 202271.
JBraguá do Sul, 31 de julho de 1974

ELVIRA DOMBECK MAESTRI

Sternschnuppen
,Endlos graue Haeuserzeilen,
Graue St�oeme von Asphlllf,
Forl ios Freie musa ich eileo,
WO'" was Gruenes gibl, zum Wald.

Froehlich gehe ich und schaue
Durch den lichlen Buchenhain,
Bis das Himmelslichi, das blaue,
Weichl dem goldnen Sternenschein.

Und ich Irete aus d�n Baeumeo
Auf dös naechl'ge weite Fold,
Ploetzlich aus des Himmels Raeumen
Siern auf Siern hernieder faellt.

Wie Leuchlk�fer auf der Wiese
Gluehn sie ueber'rrJ dunklen Tal,
Als ob mich der Himmel gruesse
Mil deo Funken aus dem All•..

Aus urallen grduen Tagen
Eine alte Maer erzaehlt:
Deine Wuensche musst du sagen,
Wenn ein Siern vom Himmel faellt.

Und wie schon in Kinderzeiten
Ich es hab' so oft gemacht,
Schick' ich io des Himmels Weilen
Meine Wuensche in die Nacht.

Einen Wunsch nur zu lewlIehren,
Flehe ich zu Goll dem Herrn .•.
Lautlos aus des' Hfmmels Sphaeten
Faellt hernieder Stern auf SIern.

lurlll de Timbó, neste Es
lado. domIciliado e resi
denle ém Timbó, nesle

ESlado, filho de Berlhold
Ewald e de Helga Éwald.
Ela, brasileIra, soileIra,

illdustr1árla. nalural de Ja
raguá do Sul, domICiliada
e resinente em RIO Cêrro
I, neSle dlslrilo. filha de
Alidor Rassweder e de
Edlle Raduenz Rãssweiler.
'Edital n, 8.600 de 28/8/74

Ivo Andreghetoni' e
Olga Bassani

Ele, brasileiro, solteiro,
se'vente, nalural do Co
rupá, nesle, Estado, dom i
cIliado e residenle em' Ri-

'

beirão Molha, nesle distri-

Menção honrosa no II Festival
de Inverno de Itajaí - 1974

ALBERTO BARBOSA
(para a Maria Eunice)

IX

Para trás deixem serras verdeíeates,
Quais Boa Vísre. Mtrador, Faxinais
Que lá acenam cos seu chorosos als;
Dos que oarearem etlíres namoredes
lodo os amados pré rincões dístenres.
E o Serra do Espigão, Ião' inconsolado,
Co essa ponta, do Taio, tenro isolada,
O. vendo parttr, Irisles, lIngusliadas,

X

Oh! Ilajaf-Açu belo, qua. Ia cultura
ClJrr�gas pera o mar ne lua turva água!
Confeaso-te grande inveja, uma mágoa,
Por não aeber eu sondar ne Geístörte
(Que essa Terra é uma formosa Escritura)
Como tu o fazes, com tanta largueza,
Páginas lendo da Mlie Natureza,

, Colhendo no 1010 Ioda a sua hislória.

Edital n, 8599 de 28/8/74
Nelson Ewald e

G Ida Rassweller
Ele, brasileiro, solieiro,

,tluxllusr, de escritório, oa-

XI
Lá das bandas de Taió lu rec�beste
Os arenitos finos, granulosos,
e lambém oa.folhetos arenosos
Da carbônica Série Tubarão,
Que te Iraz por presenla O lIajaf do 'Oest.;
Enquanto esse ltajaf do Sul, do Arqueano,
Para li traz o antigo chão algonquiano,
ígneas rochas doa lempoe que se vão

XII

E tu mesmo, lijo voraz estudante,
Devorando vais ti pedra cambriana
Na vonlade de aprender que Ie irmana
A Iodos rios maia, leus irmãos ou pais,
Dedicados ao saber incessante.
Vejo te a cavar fósseis seculares:

Cr!1stáceos. peixes, plaD!as vasculares
Que nos, humanos, gão veremoslmais.

XIII

Nas rochas qúe de Câmbria Irazem nome
Descea valente, coas águas lambendo
As pedra:s lisas, e assim vais sabendo
O que existiu no anlanho neate inundo.
E ,nesIe livro que já !Se consome

Tu logo alcanças' este Quaternário:
AlUViões, lili!08, chão taoto vário
E os IWImbaquis do humano Ião fecundo.

XIV

Ohl lindo Ilajaf Açu: como compreeDdo
A tua calma face nossa correria,
Passando tu' em Blumenau dia por dia,
Ou por Gaspar, IIhola, Hajaf ainda.
É que estás em milênios aprendendo,
Trazes em ti o sabor da lUla dura.
Trazes em ti esse caldo de culrura
li nós, humanos, mal nascemos inda.

COMUNICADO

Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 1974
CREFISUL S/A - Créd. FinaDc. e Invest.

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

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Requerimentos Despachados pelo Senhor
Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul

A vista da Informação como Requer
Ewaldo VO!S, requer licença para construir

uma casa residencial Oswaldo Murara, requer li

cença para reformar sua casa residencial. Francis

co L de Oliveira, .requer vistoria e hablte se. Bo

leelau Koeloskí, requer licença para construir uma

casa residencial. Mário Petry requer licença para
construir uma case residencial. Nair Enke, requer
licença para reformar a pínturaríe sua casa resi
dencial. Lauro Alves Correia, requer vistoria e ha
bíte-se. Francisco Horongoso, requer licença para
construir uma casa residencial. Iniberto Wendorf,
requer vístoría ti habíte-se. João Bosco Meurer, re

quer vistoria e hsbtte-se Osní José Vase], requer
licença para construir uma casa residencial. Alois

Zipf. requer vistoria. e habíte-se. Ataíde H. de Mello,
requer licença para construir uma casa residencial.

Tercilio Belarmino, requer Iícença para construir

uma casa residencial. Otávio Nicochelli, requer vis
toria e habíte se. Oscar Harbs, requer licença para

, construir uma garagem. Elias Ramthum, requer li
cença para construir um galpão. Alirio Víeira do

Prado, requer vistoria e habíte-se. Manoel Ademir

dos Santo , requer vistoria e habíte-se. Dair Alteu
, Bogo, requer licença para construir um muro de

fronte sua propriedade. Heinz 'I'odt, requer licença
para oonstruir uma casa residencial. Renato Stei

lein, requer licença para reformar sua cesa resi.
,

dencíal. Ferdinando Píske, requer licença para
construir um allcerçe para futuramente levantar
um muro para cercar a residencia. AntOnio Teixei
ra dos Santos Junior, requer licença para construir
um muro em frente sua residencia. Manoel F. da

Costa, requer licença para construir um pucbado.
Bruno Stringari, requer, alinhamento para confiltru
ção de um muro em sua propriedade. Nascimento

Mendonça, requer vistoria e habite-se. Werner

Scheller, requer vistoria e habite-se. José ArcAn

gelo Gretter, requer vistoria e habite-se, Cilio Fusi,
requer licença para construir uma casa residencial.

Genésio Marcelino, requer licença para construir
um aumE'nto n08 fundos de sua C88a residencial.
Laura Muller, requer Iioença para construir uma

e8sa residencial Norberto Lafin, requer licença pa
rll demolir sua casa residencial. Arlindo Maffezzolli,
requer licença para construir um puchado nos fun
d08 de sua casa residencial. Sebastião Parma, re
quer licença para construir um rancho•. Marino

Schioohet, requer licença para construir um muro

em frente 8ua propriedade. Mitra Dioce8ana de Jo

inville, requer vistoria e habite-pe. Ind_ Textil Jari
ta S/A, requer vistoria • habite-se, Cândido' de

Paulo, requer vistoria e habite�8e. Ari Grossklags,
requer licença pl demolir e reconstruir um rancho

,
de madeira, Livraria e Gráfica Jaraguá Ltda, re

quer vistoria e habite-se. Valdir Pincegher, requer
vistoria e habite-se. Irineu Patsch, requer licença
p/ fazer uma reforma em lua casa residencial

''l' Gerd Edgar Baummer, requer vistoria e habite S8.

EstofadOR Manne8, requer vistoria e habite se. We
raldo Wetsphal, requer vistoria e habite-se, CADdi�

do de Paula, requer vistoria e habite· se. CAndido
de Paula, requer vistoria e habite S9. Cia. de Me:"

lhoramentos de Jaraguá do Sul, requer vistoria It

habite-se. Amauri Dunker. requer l�cença para
oODstruir uma ca8a residencial.

Certifique -se

Helmulh Kienen, rfilquer por certidão si ore·

querente acha-se cadas�rado nestll Prefeitura. Pedro

João Pedrotii requer uma oertidão de impostos.
Edle Ersching, requer uma certidão de sepultamen
to de SßU pai. Hilâdio Chiodini, requer orna certI

dão de baixa de suai atitidBdes. Walter O. L. Rox,

requer uma cutidão de sepultamento do Sr, Car
los Lindemann. Vilar Gutzaki, requer uma c9rtidão
de construçllo. Sihestre Stoinski, requer uma cer·

tidão de construção. Serviço Naoional de Aprendi�
zagem Iuduatrial Senai, requer uma oertidão nega-

Escritório

A COMERCIAL
ADVOCACIA - CO.'ABIUDAOE - SEGUROS

80b a direção do economista e contador:

Eugênio Vitor Schmöckel
CPF U04�54229

Rua I (Mal. Deodoro) 122/130
Fone 2021 - Cx. Postal, 19·

Jaragui do Sul ,
Santa Catarina

Recursos Ilscals e admlntstrativos - ContabWdade

Serviço de marcas e patentes - fotocópias
Legtslaçlo trabalhtsta e INPS - Segurol em geral

Serviços aéreos Varl�
Desde 1944 A serviço do progres8o de Jaraguá do Sul

Uva Jaime B. Correia, requer uma Icertidão negati-·
Va. Sidônia Zilz Gielow, requer uma certidão de
baixa de suas atividades comerciais, bem como o

reinício dHs atividades. Adelina M. Gaedke, requer
por eertíuão de que a requerente exerce � profis
são de Representunte Comercial Autônomo. Oficina
de Tôrno Wolf Ltda, requer por certidão a baixa
de suas atividades. Maria de Lourdes Sagaz, requer
por certidão a baixa de suas atividades. AntÔoio
Cabral Pinho. requer ama certidão de eonstrueão,
Walter Lemke, rrquar uma certidão de sepultameu-

.

to de sua mãe. Kohlbach S/A, requer UOla certidão

negatiea. João Belarmino da Silva, requer uma

eartldão de impostos.

Conceda-se
,

Carpintaria Pereira Ltda, requer lícença para
estabelecer-se com o ramo de carpintaria. Jaime B.
Correa, requer licença para estabelecer-se com Pos
to de medicamentos sito a Estrada Itapoeuainho.
Aladin Augusto Raitz, requer Alvará de Llcença
para estabelecer-se com o ramo de Bar e Armazem
da sAcos e molhados. Adelina M. Gaedke, 'requer
AlvarA de Licença como Representante Comercial
Autônomo. Lanchonete 2,002 Ltda, requer Alvará de

Licença.

Averba-se A Baixa

Oficina de Torno Wolf Ltda, requer baixa de
!!IUSS atividades do seu estabelecimento. Maria de

Lourdes Sagaz, tendo encerrado 8S atividadeB da
Bua firma, requer a respectiva baixa. Walmo Fis
cher, requer licença para encerrar 811 suu atitida
des como motorista autÔnomo de pasl8geiros (táxi).

Como Requer
Construtora SerIa Ltda. requer baixa da res

ponssbilidade técnica da obra do Sr. Luiz Narloob,
bem oomo uma oertidão da detida ocorrêncta.

Conoeda-se a Reserva de Vaga
Arnoldo Jochero, requer reserva de ponto de

tAxi, na oportunidade em qoe tiver tags. Osmir
Porate, requer reserva de vaga para estabelecer'u
com táxi. •

Ao Diretor do D.F. Fornecer r;>eolaração
Baseado nos Dooumentos Apresentados
João Erdmann - Leopoldo Belarmino e An

tônio Btringari, requer por oertidão si OEr reque'
rentes exercem atividades ruraiil oeate MUllicfpio.

Jaragui do Sul, 27 de agosto ds1974:

Federação· do
Comércio lem

nova diretoria
Fpolis, 20.8,74 - A partir de hoje. a Federa�lo

do Oomércio do estad6 de Santa Catarina tem nova

Diretoria eleita no último dia 13 para um mandato
de 3 an08, sob a presidência do 8r. Charles Edgar
Moritz.

As principais metas da n�va Diretaria. segun
do informou o Presidente Charles Edgar Moritz,
podem ser resumidas na integ!'açäo da eoonomia;
estreitamento da cooperação com os poderes públi
cos e demais setare! empresarias; elitimulo ao es

tudo das oondições que possam favorecer a �xpan·
ção do comércio, notadamente a export8çãO; am·

pIo apoio ao movimento pró BR � 282 porque
"por onde passa uma estrada existe progresso,
comJ)leto levantamento das D�cellsidades de mão
de.obra em que se baseará o prograllla de traba
lho do SENAQ e. o inoremento das atividades tiS·

portival na área de atJ,lação do SESC.

O Sr. Charle!!l Edgar Moritz. fundador e Presi
dente. da Federação do Comércio de 1948 8 1959,
nasceu em Florianópoiil1 no dia 21 de Dovembro
de 1912 � o dir�tor-Presidente da firma João Mo
ritz S/A.

Duas 'obras,
duas joias

Arnoldo Alexandre

ESle mês tivemos • rarl! Ielteídede de receber,
por generosas ofertas de amigos, duas verdadeiras

jóias.
A prtmelre nos foi obsequleda pelo Mestre Os

weldo Felippello e se trata da opere "O GUARANt",
obra com meís de 400 pállinlls, edírede pela Impren
sa Nacional de 1936, no governo Getulio Vargas.
Esse monumento da cultura musrcel brasileira é uma

adaptação de entorta de C. Paulo Barros segundo o

orig'Dal italiano de Antonio ôcelvtnt. Em obra impres
se pela Imprense Nacional "a Prefeitura Municipal
de Belém do PlIrá na edmtntstreçêo do Prefeilo AI
cindo Cecelle adquiriu os direitos desta e d I ç ã o e

mandou ilustrá�lft pare comemorar o primeiro cenrenä
rio de nascimento de A. Çerlos Gomes, ex diretor do
lnstttuto- de Musica de Belém, cidade que recebeu as

últimas memíesreções de seu Gênio e bêrço de Car
los Marinho de Paula Barros, eurer de verçäo brest
letra e da adaptação rnustcel". Contem ilustração 'de
Alvaro M. ôerh, Carlos Chambelland, Certee Osweld,
Nestor Genelícro, OdelJe Cesrello Brenco, Oswaldo
Teixeira e Raul Pederneiras com eepe e desenho
mereloeres de C. PlIula Barros. "O Guaranf" é uma

opere belle em quatro atos inspirada no romance que
lhe emprestou o nome do consagrado José de Alen
caro Essa obre hoje de dificil aquisição é nosso pen
samento doa-Ia a uma instituição de Cultura Musical
do nosso querido Estado. ôe houver íareressedo nos

so enderêço é rua Pedro Ivo. li7, apto 2, caixa pos
tal 6265, Curitiba.
I A segunda obra n08 foi brindada com a seguin
te dedícerórte; "E de Laguna pernu um dia a expedi
ção que: iria fundllr o ·'Forte de Sacramento" tornan

do possível consequentemente li criação do Estado do
R. Grande do Sul. Ao lagunense, bom amigo e verda·
dei ro irmão, como lembrança de nossa viagem ft Por
lo Alegre, oferecem II José Mftria Vieira Raggio e An
tonio Maclln".

TraIa se da obra de Wolfgang Hoffmann Har
nisch" RIO GRANDE DO SUL - A Terra e o Ho
mem :..... com o tflulo original da edição alemã "DIE
GE5CHICHTE EINER REISE" O autor possue CI

laurea da Universidade de Frankfurl, foi docente da
Universidade de Berlim, onde lecionou no Institulo

dos Estranlleiros e no Instituto de Ciências Teatrais.
Ao obra é uma consequência da "convivência de :OD

gO'5 meses cÇlm a paisallem físico e histórica do Es

lado, com sua vida econômica e cultural, com o pen
samento e a arividade de seus homens". Este livro
Dão daremos, nem emprestaremos, certo,de que não

é crime nem pedido se deixar de devolv�r um bom
livro.

Esla nol@ é uma espéCie de IIg�adecimento 80S

nossos bons amigos.
'

"

Renúncia de Nixon tem

Repercussão no Senado
Brasflia (SDIRP) - O Senador Eurico Rezende

(ARENA/ES) declarou que 08 episódios que culmina�
ram com II renúncia do Pre�idenle Richard Nlxon
exaltam "IIS virtudes, a vigilância e II missão hisló
rica do grande Congresao norte americano, em defe
sa das instituições democriíticas·· ..

O representanle da ARENA capixllba acrescen,

tou, contudo, que os aluais aconlecimentos verifica

dos nos Estados Unidos, "não invalidam nem afe
tarn a neceasidade de deslacar os' rrande. serviços
preslddos li causa da humanidade pelo ex Presidente
Nixon".

.

, Papel Histórico
O Senador Eurico Rezende é da opinião que o

Prel!!id.nle NixOD "edificou na aua vida pú�lica prin
cipllimente na Presidência da República, uma luz mul�

lo forte que se Projelou pelo mundo, o qual, ate então
nos dava a impressão maldita de um conflito de con

sequências imprevisíveis".
Asaim concluiu o Senador Eurico Rezende seil

pensamenlo, • respeito da renúncid do Presidente dos
Ealados Unido.:

- Hoje temoa L'I cerlezL'I de que o mundo Dão se

encontra à beirL'l de conflito, graças ao plIpel histórico
del!!empenhado por Richard. Nixon, que agora vai en

frentar aos incertezas e os perigos do juillamento da

opinião pública.
Em aparte, o Senador José Sarney.(ARENA/MA),

8centuando que a glória polft1cL'l é efêmerd, lIflrmOU

que a renúncia de Nlxon signifiCftrií "a lIfirma�ão dos

Parlamentos e constitui exemplo para Iodo o mnndo".

�--'(I� -'O ....-..o_......,-��
Dr. Refnoldo lIupara 1

==="="=ADVOGADO II i
Ellcrlt6rio ao ladO da Prefeitura i

L�_i"}.'��=�o::L•._._�

Dr. Fraacisco Antonio Piccion8
:IH: :2 .D -.:co "'" c.Ja.:H. :(:%

(C.P.F.) .M.o 004384379-

. I
Cirurgia 8 Clíoica de Adultol • Criao981

Parto! - Döenç81 de Senhoras

HOSPIT.A.L JESÚS DE NA.ZARÉ - OORUP..{
Residência: Dr. N.reu Ramos, 419

co_uP.lt.. - .ANT..... CAT.A.RI::MA
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Manoel f. da Costa S.A. · .In�. 8 Com. "Operação Nacional XV"- • Inscrições Catequese
A Coordenação Estadual de Santa Catarina do

Projeto Rondon comunica que estä em andamento em.
os preparativos para a 15.8 .Operação do Projeto
Ronden, esta em âmbito nacional. A mesma pro
move o intercâmbio de universitãríos das diver
sas regiões do pais. a fim de permitir um maior
conlÍecimento da realidade brasileira, através do
trabalho de ação integrada.

C.O C. (MF) 84.431.816(0001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo preaenle' ficam coavtdados os Sra. actonts

las deste sociedade para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária ii reeltzar-se no diCl 16 de eetembro
de 1974, as 9 horas, ne séde soctel ii ESlrada ltapo
cuztnho, laregué do Sul -SC-, a fim de dellbera
rem sobre a segutnte Ordem do Dia:

1.°) - Exame, discussão 8 votação do relalório
da dítetorla, balanço geral, parecer do conselho fls
cal e contes referentes ao exercício de 1913.

2.0) - Eleição da Dlretoria
3.° - Eleição do Conselho Fiscal, e seus su-

plentes.
'

4.0) - Aseuntoe de tnteresee Social.
.

Jarlguã do Sul, 17 de agosto de 1974
Manoel F. da Cosia

Diretor Presldenle - CPF .,- 104021369

As inscrições estão abertas desde de 20 de
de agosto à 20 de setembro deste anó, no seguinte'
endereço: Travessa Ratclif, 14/16 - Esquina com
Ruà João Pinto.

A,ve· Maria
Fausto Pinheiro

"ATe", começa o Anjo SIUdllndo à Maria. A palavra latlne
é uma tradução do termo grego que 8igoifioll "Ale
gra-te", que corresponde

à

saudação "Shalon", paz,
dos semitn, Provavelmente, H. Gabriel empregou a

fórmula hebraica "Sehlon leka", que quer dizer a paz
'fleja contigo. Esta é a aaudaeão usada muitas vezes

por Nosso Senhor e por São Paulo,· que prevaleceu
na liturgia católica tradicional: Pax vobis

St8. TomAs de �quino considerando a Anuncia
ção. cometa que nunca S8 ouvira falar antes que
um Anjo reverenciasse a uma pessce humana. E dá
tr�s razões principais. Primeiro quanto à dignid.de O
anjo sendo de natureza' espiritual, é incorruptível,
enquanto o homem, quanto ao 8"U corpo, é eorrup
tível. Em segundo lugar, quanto à lamilillrldade com
Deus. Pois o anjo li familiar a Deus, enquanto o ho-

- mem é um estranho por eausa do peoado. E em
terceiro lugar, o anjo fie sobresaí pela plenitude do

,

§
esplendor da Graça dirina, e portsso são sempre radlautes

ß\r' llUlU· 71 - A po tß de luz Já o homem só participa da luz da Graça em
llJ)

.

o . /L \\111.\" �JI pequena proporção e com certa obscuridade. Assim,
--------------- não era decoroso que um aDjo reverenciasse a um

ADVOGADO o ser humano até que na humanidade aparecesse al-
o. guém que excedesse aos aDjos nesses três pontos.

Av. Franklin Roosevelt, 23 _, Grupo 303 B é este, precisamente, o caso da Virgem Maria.
- Assim, para signifioar que Nossa Senhora sobrepu-

Fone, S2-1894 - ZC-39 - Rio de Janeiro-GB. java a08 anJ.os em dignidade, Iamtlíartqade com
Deus e esplendor da Graça diviDa, o Àrcaojo S,
G�briel quis reverencia la, dizendo: Ave, eu te saúdo.
(ABI - Agência Boa Imprensa).

AVISO: Achem-se ii disposição dos ôrs.. ecío
nislas, no escritório da sociedades os documentos u

que se refere o err 99, do decreto-let n.o 2 627 de 26
de setembro de 1940.

Documentos Extraviados
e

Eu, JOSÉ STEINDL JR., brasileiro, casado, .mo
torista, residente e domiciliado à Rua José Theo
doro Ríbeíro, 450, nesta. cidade de Jaraguá do Sul,
SC, declaro para os devidos fins e efeitos que foram
extraviadoR 08 seguintes documentos:

.

Carteira,Nscíonal de Habtlítação (Pr,ofi8sional)
Carteira de Identidade
Carteira de INP8
Carteira de Saúde
Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 1974

José Steindl Jr.

Eno Teodo Wanke

Não há em Jerusalém mais triste ,ia
Que aquela onde, sofrendo em amargura,
Jesus, letando a cruz, sentiu a pura
preseOQ8 dolorosa de Maria

Senado adia multa
.para o patrão que)
retem carteira

• o pranto que nos olhos dela via
iluminando em luz, a ,iela sscura,
o consolou da trágica toriura
que a maldade dos homen. lhe infringia-

c

Mal!l, anta o sofrimento que enlouquece,
Mariil dominou-ss e, em sU,ave prece,
calou seu desespero e se fez forte ...

'Não há rua mais triste e dolorida
que aquela onde Maria ,iu a vida'
leVllndo a or_UI ssngrimta. romo à morte!

Br8sUia (SDIRP) - A
requerimento do Senador

\ Vi r gii i O T á vor a

\'(ARENA{CE), pela, Maio
ria, o plenário adiou
para 5 de 8etembro pró
ximo - a di8cusllão do
projeto que institui mul-

.' ta ao empregador que
retiver a Carteira' Pro
fis8ional do empregado,

em geral, especialmenle
Gaita e Acordeões

Completo sorrimento com 8 a 120 baixos
Bandoneon

Pianos: «Fritz Dobberta
Grande Variedade de modelos

Harmônios «Bohnlt .

ORGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS
Guitaras e Amplificadores

InSlrumfDlOS para Orquestras, Bandas
.

e
. Conjuntos Modernos:

Violinos - Violões, - Bandolim. e �anjol
Flautas - Clarinetas - Pilltons - Saxofones
Trombones - Baixos e Baterias complelas
Pandeiros - Chocalhos - Maracas e Afuchês

MélOdos - Cordas e Palhêlas
o

.--.._,

Inslrumenlos pI Fanfarras: Bombos - Tamborea - Pratos e Corneias
Para Músicos Profissionais forneço lambém Instrumentos Estran
geiros: Viohnos, Flautas e Clarinelas, lipo «BOl>hm». Pistons, Trombone.

Saxofones,
.

bem como Bocais e ßoquilhas eslrangeiras.
'

Para. maiores Informações, cons�.ltem a

ElPEOICAO· "LYRA" MUSICAL DE PAULO lOBS
, RUll Jorge Lacerdll. 242 - Caixa Postal, 39

São Bento do Sul 'Santa Catarina

após o término ou res
cisão do contrato de tra

.
balbo,
Ao encaminhar a vota

ção do rtlquerimento, o
Senador Nelson Carnf'i·
ro (MDB(GB), autor do
projeto, reclamou contra
o adiamento; salientando
que a proposição já re

cebeu parecer favorá
vel das Comissões Téc�
nicas 8S quais foi distri-
,buidas. Em resposta, .

o

Senador VirgUio Távora
disse que o pedido de
adiamento é uma facul
dade de que o partido
diilpõe e dá qual não
abre mão.

i

seu lar
"HONRAR PAI E MAE"

Eu sei que há Jovens que não goslam de ou
vir o 4 e mendemento 'da lel de Deus. Tenho pena de,
les, porque o sei que não vão ser Ielízes, Deus não fll.
lha: o que prometeu fará: abençoa os bons filhos e

castiga os maus (Veja o livro do Exodo 20. t 2 21,17).
Mas a conversa é com voce.

Consideremos dois ecoateetmenios bíbltcoa dia
metrelmenre opostos:

- no A. T.: Absalão
- no N. T.: Jesus

, Quem não conhece 8 trlse história de , Absalão,
filho de Davi - htstörte eonrsda no II Livro dos Reis,
cep. 16 li 19?

O jovem Absalão, tngrato e ambicioso, leve II
ousadia de reunir um exército e armar uma guerra
eontra seu próprio pai, paro destrona lo e .reinar em

lugar de Davi. E leve o fim que merecia. Vale apenas
transcrever o texto bíbllco: "Absalão encontrou se de
repente em presença doa homens de Davi. Montava
numa mula e esta enfiou-se sob a folhagem espessa
de um grande carvalho. A cabeça de Absalão pren
deu-se noa rolhos da árvore e ele ficon suspenso en
Ire o céu e a rerra.

.

Ioeb general de Davi tomou rres dardos e plan
teu-os no coração de Absalão••.

Depois, tomarem Absalão e jogaram-no em uma

grande Iosae no tnrerlor da floresta, erguendo sobre ele
um enorme monte de pedras" (2Rs 18,9).

Bem diferente é a história do OUlro filho de Da
v.i (descendente) Jesus Crialo, narrada pelos evange
.Jistas. Conslderemça epenes uma breve passagem,

, comede por aão Luees - Cap. 2,61-62.

"E desceu com eles (são José e nossa Senhora)
e veio para Nazaré e lhes era submisso.•. Jesus cres

cia. �m sabedoria, ídede e graça dtenre de Deus 8 do�homens". I

Meu jovem amigo, é cerro que voce -

Dão quer
pertencer ao lime dé Absalão e sim ao de Jesus. Des
Ia forma voce rembém "crescerá em sabedorla é .

Ide-
de e"graça dianie de Deus e dos homens":' "

Continue assim e... boa sorle. (Alieis nem é
preciso desejar, pais o 4 ° mandamenlo é o único que
lem promessa. Deus é fiel).

Maria A. Ghisleai

F ACIT,
Máquinas de escrever, somadoras,
calculadoras mecânicalJ e eletrônIcas,
máquinas de contabilidade e oduplioa
dore� a ldcool (manual, elétrico e

automático)_

Planos especiais de financiamentos
Revendedor para a região

Sociedade Gráfica Avenida Ltda'.
G?nsulte-nos, pessoalmente ou pelos

telefones: 2069 ou ,2243

·A·
\

,III O B I L I A R I A
de Lino BaraUo

I

. Agora em suas novas e modernas insta�ações para melhor lhe atender

Modernos dormitórios, Jo�os de fórmica; tapetes,
estofados, colchões e móveis pI escritór.Íos em geral

Tudo em 10 m'esel sem Bcrescimo

Av. Mal. Deodoro, 601
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Manoel F. da Costa S.A. Com. e Ind.· Programação Por quê o Fogo Simbólico?
R I törí d 'D· t

.

' da Semaoada. . .

e a rIO a Ire orla
.

p
,. ,

o civismo que ora alimenta 8 grande msrona

atrla sera dos bra�ileiros, n�cessit�. �e quando em vez, um

Senhores Acionistu: fortalecimento. uma revltallsação.
Atpndendo disposições estatutárias e em cumprimento à lei a diretoria d f·

.

d
. Nossa Pátria, com a chegada do dia 7 de SE-

da firma MRnoel F. da Costa S.A, Com. e Ind, com satisfação apresenta It VOB- e 101 a· em TEMBJ:!O, evoca anualmente a memória do feito

sa apreciação o balanço geral enoerrado em 31 de dezembro de 1973, conta de que já se distancia muito no tempo; eis que 152

luoros e perdas bem como o parecer do conselho fieoal, .

. próxima a008 passaram desde a joroada 110 Ipiraoga, desde

Pelos documentos apresentados ficarão os senhores aoíouístea perfeita- o grito de "INDEPEND�NCIA OU MORTE".

mente inteirados ap'resentados a situação da sociedade, bem oomo seu desen- reuníãn da o patriotismo que aprendemos desde crianças

folvimento, ficamos entretanto, na séde sooial 8' dilposiQão, para OB eSGlareci- e ora transmitimos, carece de motivações que o

mentes que nos forem aolicítadoa,
-

cemíssãn
revigorem e o atualizem no contexto de um BRA-

Itapocuzinho JaraguA do Sul, 17 de agosto de 1974:
SIL GRANDE.

O ideal nacionalista continua despertando em

Manoel F. da COIta - Diretor Presidente - CPF 104021369 ergaaízadera nós a confiança num futuro tranqüilo e progressís-
Wanda A. H. da Costa - Diretora Oomsretal - CPF 104021369 ta; robustece o entusiasmo eívíco, enrijece o earä-

. Balanço geral' encerrado em 31 de dezembro de 1973 ter; tonifica 08 corpos e tempera a8 almas.
-

Num ensontro que con- Nossa paz no trabalho fecundo, nessa segu-

.&. T I V O tou com a presença do rança na felicidade profunda, nossa colaboração no

prefeito Eugênio Strebe, progresso incetado e nossa dedicação ao dever eí

tenente José Bahia dele- víeo vêem naquela chama votiva da Pátria, um

gado da [unta do Serviço apelo para sermos dignos dó Brasil que herdamos

Militar de Jaraguá do Sul, politicamente livre e economicamente Iívre o que
e de outras autoridades remos tornar, figurando entre os países maís de

municipais, asauntos rela- senvolvidos.
17.113,33 cionados oom os preparall Esta tmensa Nação Brasileira não é ainda o

lOS iniciais vísando ao cum nrdadeiro BRASIL; 152 anos de Independência não

primento de programa bastam para que a substancía humana tão hetero

durante a Semana da Pá- genea em 008sa Pátria, elabore a verdadeira alma

tria em n08S& cidade to- do povo brasileiro; ainda é cedo para extrairmos

ram tratados. Depois de do n08SO mundo confuso e palpitante, 8 soberana

definidos os problemas força e o soberano fulgor da nacionalidade brasí-
. atínentes a formação de leira. .

uma 'Comissão: esta ficou O FOGO SIMBÓLICO crepita íneeseantemente

encarregada de ellJl;lorar num hino de eontíeuça e amor; os homens de hoje e

Í71.419,87 proximamente a progra- aqueles que amanhã dirigirão n08SO destino bacio-

mação a ser cumprida. nal aoendam e reacendam seus ideais cívíeos no

ealor dessa CHAMA que uniu milhões 6l milhões

Tal comissão é integra- de Brasileiros através das 37 Corridas já realíza

da pelos senhores Aetstí- das.
des Manoel Gonça]_ves, NÓH te saudamos, fogo exuberante

coordenador local de edu- Nös te exaltamos, chama peregrina
cação, Doleídeo Menel, Porque é em honra da Pátria neste Instante

inspetor de ensino e Zig Que ostentas esta luz clara e peregrina
mar Lucht. vice presíden- Percorre esta planíee, galga a serra,

te da Comissão Municipal-Exibe teu fulgor no lítoral;
de esportes respondendo Brada ao mundo afinal, que esta terra

interinamente pela presí Se ufana da Unidade nacional.

dêncía da CME. Dentro Até o próximo dia 7, J@,ragu& pode contemplar
do-decorrer da8 próxima' aquele FOGO SIMBÓLICO que arde em. frente a

159.226,76 horas haverá uma. reu Prefeitura e dele tirar mai. uma inspiração ci,vica.
níão definitiva. quando (Irmão MarcUio Cassarotto)

20,00 lerá dada • conhecer a

programa,Ao a ser-cum-

27 730.33 prida.

1'0

Disponlvel
Boo. do Estado da Sta. Catarina
Bco. do Brasil S.A.
Boo. Sul Brasileiro
Bradesoo S.A.
Oaixa

IJllobilizado
Moveis e Utensílioa
Ferrament..
Máquinalil 8 Motorel
Veíouloi
Im6vsis

" Benfeitorias
Semoventes
Ativo Imob. cl reualiaçiio

480.00
16418
066

8.598.04
787045

2730.67
95879
368,47

�7 313.20
1511

48385
1746

139532.32
171419.87

RealizAve'
RN D.E.
Sudene
Dec Lei 157
Sudepe
Taxa Melhoramentos
Adioional lei 14:74
Petrobräs
Ooop. Elet. R. Ronelo Bram
Obrigações Trabalhist81
Letr81 a Reeeber
Dep, Obrigo Trabalhista
Obrigo EletrobriB
Imp. de Renda Retido na Font.
Meroadôria8

'

conia Compensação
.4çõel Oaeoíonedae
ResullldDS Pendeall

Laorol • Pardas

61.00
544.20
88,00

108,00
470,37
81 BO
160
15.00

240,00 .

805.14
33457
766.00
310.27

155900.00

20.00

27730.33

P.&.SSIVO

lia Exlgllli
OapUal
Fundo de Reler.á
Fundo de Des8nvol,imento
Fundo de Indeniz. de Trab.
Fundo de Reserva Especial

• - Fundo para InstalaQão
Fundo Esp. Aumento de Oapital
Fondo de Previsão
Fondo de Depreo. o/ reauliação
Fundo de Depreciação
ExlgiUI

Contas a Págar
ContaB Correntes
LuoroB l dispo da Aasembléia
TituloR n Pagar
Funrural

'

Prev. Social a Recolher
Imp. a PAgar
CDnll. compelSação

Cauqão dll Diretoria

57.000,00
78908
352.78
574,57
200,83
352,78

107.826.37
352.78

1.704,60
3.284.81 172.448,40

1.1113.68
72.512,72
16.314,33
94314.25

24831
1.577.82
16890.78 203.051,89

200021'1.80
375510,29

Demonstração da Conta de Lucros I Perdas em 31 de dezembro de 1973
Cr'dllo
14079,28

131.670.91
27.730,33

DébilaCantIs
Luoros e Perdal
Mercadorial
Luoros e Perdas (Prejuizo Varif.)
Pr8fidênoia Social
BalArio Família
Despes.. Gerais _

Pia

7.631.38
2174,97

162263119
141018

.173480.52 173.480,52

Itapocuzinho, Jarsgui do Sul, 31 de dezembro de 1973

Manoel F. da Oolta - Diretor Presidente - OPE 104:021369

Wallda Á. H . .:iII Oost. - Diretora Comercial - ,OPF 104021369

Engênio Vitor 8chmöokel - CRC-SO n.O 1.605 - OPF 004354225-87

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo 88sinlldoe membros do Oonselho Fisoal da Firma Manoel F·

da Coeta S.A Oom. e Ina!.; tendo examinado o balanço geral, as oontal de lu

cros e perdas e dem.i. dooumentos de eiiorituraçi�. declaram te! encontrado

os mesmos em perfeita ordem, e recomendam por lilO I 8plova,ao da Assem

bléia Geral Ordinária.
Itapocuzinho-Jaragul do Sul, 17 de agosto dfl 1974

Guilherme Neibel
Ootacilio Pedro Ramol

Waldflmi. o Alojdes Trapp

EM P R E S Á R I O Sr T U R IST A S
a VARIG sente-se honrada pelo que pode fezer pelos seus ne·

gócios- 8 passeios. VARIG 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

Jaraa-ue do Sul - �C

Viage VARIG V ARIG VARIG

Veode-se-
Llme casa de metertel e

terreno, e demais benfeite
rias.
Ver e trater à Rua Join

ville, 1649.

Campluhl de Educação
eivle.

O haslamenlo da
Bandeira e o canto
do Hino Nacional s60
obrigatórios, uma vez
por semana, em Iodos
os estabelecimeDloa
de qualquer grell de
enlino, públicoa ou

particulares

Motorista, não

faça do seu

Carro uma arma.

A vitima pode
ser você.

\

Começa hoje o Torneio di Integração
Operária _

em Jaraguá do Sul
Numa louvaul inioiatiu do ,ioe prefeito Joio

Lueio Jia Oosta, teremos o d9ldobramento. oom ai

partidas sendo reslizadai no EstAdio João Lueio, na
looalidade ds Iapocuamho em Jaraguá do Sul, do
Torneio de Integração OperAria, reunindo equipes
representativas de empresal da cidade, como é o ca

BO do Grêmio Recreativo Jarita. Eiltofadol Manél,
Prefei'ura MDnioipal. Jaragoã "abril. Marisol 8 Jara

guá Veíoulol.
A competiQão seri realizada em dois turnos.

podendo na final huer lima super decisão. entre OI

primeiro. oolocados, sendo um jogo para Ie apon

tar o campeão e outro pata o 3· lugar.. Ao cam

peio .erã ofertado o TrofélJ João Lucio da Oosta.
Uma comiSiiio Organizadora e espécie de Jun

ta Disciplinar foi eBoolhida tendo na presidênoia
Joio LucÍ(� da Costa, jornalilta Geraldo José oomo

auditor e OI seguintes membrol, Renato Dreschsel,
Oido Doering. Luiz Fagundes, Nioacio GonQalvf.s,
Ooi Oampos .. Claudio Winter. Sempre que preciso
elta comissão S8 reunirá para aprflciar caBOS e,itan
do oom isso que lurjam oomplicações ao longo da

competição.
A tabela já delineada preve a realização da

primeira rodada dia 31 vindouro, ,sábado a tarde
.

C9lD dois encontros,
14 hora. - Prefeitura x Jarita
16 horas - Manes x Jaraguá Veiculos, folgan

do Jaraguá Fabril e Mari801. Segundo o r('gula
mento, poderio serem efetuadas li substituições,
mais a do goleire. Espera-se grande compareci
mento do público quando da r�8lização das _par
tidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Festividades da Semâna da Pátria em Jaraguá . do Sul
.A eomtseêo formada pe

los eenhores Dolcideo Me
nel Inspetor de Ensino,
Aristides Manoel Gonçel
ves, Coordenador de Edu
eeção e Sigmar Lucht,
presidente Interino da
CME deu a conhecer o

programa de futividades
a- serem levadas a ffeito
Quando diS comemoreção
da Semana dê! Piifria, cu

jal fealividadea terão seu

ponto culminante' dia 7
de Setembro.
Pere o dia 1.0 tendo

como local li Praça Co
ronel Emilio Carlos Joe
den, defronte li Prefeitura
Municipal, teremos o des
dobramento do selluinte
progreme:
!nicio 8 horas: Abertura

da Semana da Pérrla com

hesreemento das Bender
ras, Necíonel, Estadual e

Munlctpal, reepectívemen
te pela. seguintes autori.
dades Dr. Alvaro Wandel
li l"'i1ho DD. Juiz de Di
reito (assumiu recenl.
mente em IUllar do Dr.
Nelson de SOUZl.l Infeld
que foi promovido) Pr.
feito Eugenio Strebe, Pre
l5idente da Câmara Muni
cipal José Clirlos N�ves.
A Guarda de Honra será
formada pelos gllrotos do
Grupo de Escoteiros Jo
eoritaba. Presença lIinda
de todas as delegllções

dos colérios e escolas
básiclls da eídede, segute
do Oração Ecumentca e

saudação oficial pelo Dr.
Juiz de Dlreuo Dr. Álvaro
Wandelli Filho.
As 9 horas, será aberta

oficialmente a Segunda
Exposição Fotogréftca,
promoção da Sociedade
de Cultura e Arlfstica de
Jaraguá do Sul, cujos tra

balhos mostram li arte doa
profissionais e emedores
que exercem tal atividade.
A mostra permenecerä

aberta até o dia IS de Se
tembro, quando se espera
que granda número de
pessoee ii víslre, como

aconteceu ano passado
em mesmo período.
Do dia 2 1I0 di. 6 de

Setembro, duaa escoles
por dia reelízarão féstivi
dedes eluslves a ôemana
dll Pátri •.
No díe 7 de Setembro,

lia 6 horlls Alvorllda a

cllrgo dó C o I é g i o sao
Lui., e salvll de 23 tiros
a cargo da municiplllidll
de. As 6 horlls, hllstearr.en
to d.s bllndeirllS Nacio
nal, Estadual e Municipal
a cargo do Juiz. de Direi
to, Prefeilo e Presidénte
d. Câml.lrll, COIll presen-·
ça de autoridades e povo
em geral, parll às 8.30
horlls ter -iníCio o desfile,
que será inicilldo oa Ave-

No BB 21 mil cruzeiros
pl aquisiçao dE? uma

ambulancia, Doaçao
de Pedro,Colin

O deputado federlli Pe·
dro Colin, candidato a

reeleição .recebendo apôio
da execufiva I o C li I da
Arena, endereçou telegra
ma ao prefeilo Eugênio

, Strebe, comunicando que
já se encontra nll agência
local do Banco do Brllsil,
uma verba de 21 mil cru
zeiros, que' desfina·ae ti

aquisição de uma ambu
lãncia que ficará a cargo
do serViço de Assislencia
Social do município•.or
gãõ ligado a prefeilurll.
A lImbulância será de

grllnde valia, tendo em

visla que somenle 05 hos- .

pilais JarllgúlÍ e Sill> José
possuirem tal veiculo, e o

a e r v i ç o de ASlislencIa
Social da municipalidade
recebe quase que diarill
mente pedidos; de pes
SOll8 mais carentea de
recursos que precisam Ie
var doentes a outrlls ci
dlldes mais próximas, sem
ter meios para lanto. C()m
a liberação dll verblI, es

pera.ae li aquisiçãu de
uma ambulâncill para as

próximas horllS.

t �f�!!DECIMfNTO
LEOPOLDO MEYER,

profundamenIe· consternada com o seu passamen
to, veriflclÍdo às 2 horas da madrugada do dia
26 de agosto de 1974, qUllndo conlava 82 anos,
Õ meses e 18 dias, vem por este inlermédio
agradecer ,a Iodos os parentes, lImigos, vizinhos
e conheCidos que o confortaram duranie o .d,ficil
trllnse, que apresentaram expressões de pesar,
que lIc0mpanharilm o flliecido até o Cemilé
r o MuniCipal de Jaraguá e 'que ofertaram flOres
e corolIS. Agradece especilllmente às enfermeiras
do Hospital e Maternidade Jaraguá, ao dr. Erich
Kaufmann, lIO Rev Pastor Egberto Schwanz, pe
las COllstllntê!6 Visitas e ao Re" Pastor Hariber
lO GUlknecht, peilIs palllvras conaoladorllS profe
ridas em casa e perante o IlÍmulo.

Convite para Culto

OUlrossim, cODvidll pa'tll o Culto em inten
ção de sua alma, li se realizar lImanhã. dill 1.0 de
setembro de 1974. às 830 hordS. no Igreja Evan
gélica Luteranll de Jarllguá do Sul.

.

. Por mais esle iilo de Fé Crista, lIgrlldece
'.

A fllmflill énlutàda
Jllraguä do Sul, Agosto de 1974

Pelo presente EDlTAL, fioam intimado8 para
pagarem no prazo legal, os titulos que se· acham

O cl fi cl
-

em cartório para protesto8 os Senhores:

5 "'SpOI'l 05 0- Adelaide Stinghen; Aloides Modroe; André de

..., \.I Souza; Antonio Onório de Lima; Carlos Antoniö
LiebeI: Eduardo M. A. Maçaneiro; Frederico da
(Josta; Bercilio de Oliveira; Iracema Borges Spézia

Dr Pr"'f"'l·to Toinazelli; Maria das Dores Pereira; Maria Marle-

• _ ..,..,.
ne de Souza; Mari� de""Fátima Dia8; Mario Plolzai;
Olnir Winter; Osvaldino Belarmino de Mira; Rena-
to SOUZ!:l; Sezinho Ernesto Campregher; Walter Fis
oher; rellidentes nesta cidade; Art8ma ttda; Panifi
cadora Indiana Ltda., estabelecidas ne�ta cidade;
ATenor José Tomaz, resid�nte em GoaralDirim e
Padro José Loterio, residente em Guaramirim.

Jaraguá do Sul, 29 de agosto de 1974
Gulslene Müller, pI Escrevente.

nlde Mareehel Deodoro
esquina das rUlla Coronel
Procopio Gomes de Oll
veira e Getulio. Varllas,
1I1e d Prllçd Paul Harris,
ficando o PlIlanque Ofi-

cial armado defronte li

Igreja MlItriz. As 18 hores
as Ieatlvtdeues serão en

cerrada. com li palavra
do prefeito Eugênio ôtre
be..

A memória do mestre
José Raln.hll

Sempre dlsle que meu meltre PAULO MARANHÃO nlo
morreu, pols, hA poucos dias com ele conversei - é claro,
em sonho. A nossa vida é quase toda um sonho, e lonhamoa
ainda mais acorda<l.os que dormindo; sonhamol· dormindo. e
deliramos acordadol. ' .

Nós temos o prazer em Sonho, e a Dor em realidade.
A Felicidade, a Glória. a Uberdade sonham-se mall do

que se gozam, e cada dia nós embaroamos para o Pais doa
Sonhos, embora um Dia possa vir em que não voltemos.

O mestre Paulo Maranhlo, trajando um terno beige ela.
ro, descia as elcadas de certo lugar, em minha companhia,
conversando lobre algo que não deletou, recomendando·m.
que narrasse o assunto que ventilava.

O homem com talentos superiores, vive ainda depoil da
Morte. Pergunteí ao seu fllho, dr. Clovis Maranhlo, se o dia
17 de fevereiro tinha alta slgnHlc.çll.o na Vida do Meltre. Era
aniversArio da Morte de sua veneranda espolia, D. Antonia, de
quem fOra antes profelsor, porque os amantes podem amar
se antes que se conheçam. mas OI esposos devem conhecer
se antes que se amem.

O Meltre est' vivo na minha Imaginaçlo.
Em Ele aprendi a não ter Kêdo dos Poderosos. Enai;

nou-me a defender-me, porque õ Poder arbrltário, matando
&1 Leil que o contralram, a si meamo se mata, e a esquecer
a Fraqueza.

_ EnsInou-me a cultivar a verdade. que é oomo o Sol, que
um ecliple pode escurecer, mal não aniquilar.

Na última vez que «tele me despedi no ÓPIDO, que é a
FOLHA do NORTE, deixou seu gabinete, e trouxe-me ao topo
da escada, que ele pisou muitos anos.

.

E nunca mals O vi, lenlo agora, em sonhos e lonhar 6
viver

Visita· honrosa de "OS· Leões"
O Az de Ouro Boliche Clube, filiado ao

Clube Alético Baependl, deyerá receber na

tarde de hoje a visita do Grupo de Bolão
"Os Leões", tradi.ional e aguerrida .equipe de
bolão; filiada a Sociedade Princesa dos Oam
pos, universalmente conhecido como "Clube
Verde", ag!'emiaçlio Iundada por descendente.
de alemães, gozandó maior conceito Da socíe
dade pontagrossense e no Paraná, com cerca

. de 4 000 aSlociados. 08 contátos iniciais foram
mentídos pelo "Foquinha" Nelson 'I'arnawsk],
engenheiro da. Eletromotores ,Jaraguá S. A.
prevendo-se uma disputa lenBacional .

para a

noite de hoje, lotando completamente a can

eha baependtana. 0 Grupo de Bolão I'OS Leões"
via 8 de onlbus especial, trazendo a bordo ou-

.

tros elementos da simpática cidade cognomi
nada de "Princela d08 Campos". todo8 desejo
BOS de conheoer o nordeste de s.anta Catari
Da, Da qual se inelui a "Pérola do Vale do
Itapocú" retorDando a Ponta Grossa com uma

visitli a Camboriu, Cabeçudas, Itajai, Piçarra8 ti

Barra Velha. O PrPlidente Rainer Wi@le e

sua tlquipe aguardarão 08 visitantel ns divisa
com o município de GUllramirim, à partir dali
16.�0 horaR. Um Regundo jogo Já está previsto
entre as duas equipes, deTendo realizar-Ie na

cidade de Ponta Grosila, no dia 14 de letem
bro de 1974. "Correio do Povo" apresenta a08

membros de "Os Leõel", as sua8 boas vinda8.

Jovens da classe de 1956 submetidos a

inspeção de saúde na região
A Oomislão dA Seleção

Volante do 62.0 BI de Jo
inville, aqui representada
pelos senhcres JOlé Bahia
e Oaerio Klein, raspscti
umente delegado e se

cretArio da Junta de Se,·
'iQo Militar de JaraguA
do Sul, realizou trllb"lho
de inspeção de sa(lde em

oerca de 1.100 jovem nu

eidos no ano de 1956 e

anteriores. Antes dos exa
mes em JafaguA, esta
comtsaâe deslocou-se ai

cidades da Campo Ale·
gre, Corupá, São Bento
do Sul, Guaramirim e

MUla,anduba. A inlpe.
ção em oossa cidade te-

•

te oomo loc81 o POsto
Agropecuirio no periodo
de 21 a 24: do oorrente.

Muitos leitora. tem nos elcrBo, per,untando o

que é feito dos despaohos do Dr. Prefeito e Ie i810
não' leria alguma invanQ�o da redação.

Em "spolta temos a informar que não existe
nenhuma invenção nos despachos que são. reaia
como é realo personagem que as cria e as &raos
porta para o proce8SO e da 'divulgadoll quinzenal
mente pelo BIOPI, orgão informativo da prefeitura
Municipal d. ItoacarR, onde o dr. Carlos, Moacyr de

. Faria Souto é.o seu ilultre prefeito.
E. para pro'ar que OI delpaohos continuam.

.amos tranl.rever mail doi!!:

"Proceuo n.· 834 - Nori,al MArtins. Pede pa
gamento por ter ferrado o muar da Prefeitura. Pa
gue-Ie. Devemos tratar belD' os enimais. e 8 ferra'
dora sjuda o quadropecle na execuçio dos serviços,
Ilém de protPjer-lhe IlS pattls. Ademais. tenho pena
'dos burros-animai •. Digo aninais para que não haja
oonfusão. M�I comO' dizia, tenho mail pena do burro
do que do boi que quando mOere sua carne vira
carne·de Vsca. Por que? Porque o burro é inteligen
te, e, entretanto, quando desejamos depreoiar uma

pelsos jUBlamente pela sua pouca inteliginois, cha-
msmo·la de "borro". O qlle tem a ver o pOlir!, burro
animal inteligente com 88se apelidO p' jnrativo?
Melhor se chamal18 o homem sem inteligência de
"baleia", mamífero qUA todoa os anos, oa. mesma

épooa,' passa pelos memoslugares; solta jstOB d'água
aSlin I n 10 oIide eSlá e espera o arpão ou o tiro de
canhão que lhe oeifa o que seriam 1000 anos de
,ida na imensidão inesorutável dos mares,"

"P"OCPIISO nO 482 - Sebutião Ferreira. Pede
ajuds � pobre. � triste. �, magro. Tem Fome. Bllm,
ele não dilse, mss butou me olhar p,trS SAU rosto.
Pediu-mil qoe o � judasse, pelo,smor de Deus. Dillss·me
qus. se lhe arr8l1jass,e vinte "pratas" ell estaria "Ihe
dando s' mão". Flxei·o no semblante e.i qoe IIOU

pálpebras tremiam. Senti que tinha que ajudA lo.
Quando autorizei a entrega da importância. SU8S

pllpebrss pararam de tremer. Na minha f eot", po-
- brs, triete, mag'O e com fom!', ele' não me dislIe,
mu, bastou me olhar para seu rosto, 8.ebastiio Fer·
reira, antedeu me, em agrRdecimento por ter "dado
a mão'.'. por lhA ter �judado ... 8 mão esquerda. Â
direita .•. ele não a tinha.' 'Estava amputsda. O dl
n·heiro .ra para i.r a Niter6i, reoeher mão mtcâ·D1oa."

Voltaremol.

Mário Tavares da Cunha Mello
Tabelião de Notas e Protestos em Geral

E O' I T A L

Nas Clme n t o,s
Dia 18

"ackson,.filho de Rudhardt (Rollna) Kroeger
. Dia 19

Anderson Fabio, ßlho de Julio César (Luola Vieira) dos San
tos
Crlstlane Simone, Wha de Ivo (Anita) Brandenburg

Dia 21
•

CaBslana filha de Aloeu (Maria WlIvete) Colln
Claudemtr Roberto, fllho 'de Vadtslau (Teresa Alloe) Ubinskl

Dia 22
Glovani José, fllho de SUvtno (Maria Madalena) Ruda

Dia 28
_

Charles Pluo, flUlo de José (Carmen Sueli Brunhago) Siemen-
tlcoskl .

Ola 24
'

A}flxandre, filho de Geraldo (Rosimar Fischer) Jung
Dia 25

Maria José, Wha de Zeuo Antonio (Maria F.Jsa Am) DeU'An
gello

Dia211
OdUet Luts, ßlho de Bernardino (Odete Slssl) BreIsani

Dia 27
Jackson, filho de Osmar (Maria Iracema) Grimm

"Os cumprimentos desta folha ..

Fale/cimentos
Noticiamos com pesar o falecimento das seguintes pes-

loas:
Dia 16

Angelo Pedrf, nelta cidade, com 41 anol
Dia 21

Eleonora Winter, Desta cidade, oom 60 anos
Dia Z2

Rudolf Wolgt, nesta oldade, com 60 anos
Ola %S

Augusta Gelssler Kashe, nesta cidade, com 77 anos
Dia 24

Anna Kanills Marquardt, nesta cidade, com 80 ano..
Joaquim Angelo G1rolla, nesta cidade, com 91 fUlOS

Dl. 16 .

·Leopoldo. Meyer, nesta cidade com 82 anol
Dia 27

. R1cardo Baumann, nOlta cidade, com 63 anos
"CORREIO DO POVO", apresenta aos enlutadol lual

condolênclal.
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