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Busquemos no passado os carcomidos alfarrábios crédito, a distribuir profecias mambembes.
e os obsoletos astrolábios. Folheemos na História' An- . Acontece que um 29 de fevereiro, embora
tiga os vultos de' Sosígenes e de César. Reportemo- excênertco e 'exorbitante, não deve ter o sentido dê
nos à douta Alexandria do primeiro e à vetusta Roma um defeito, já- que a ele não se pode imputar uma

Ido segundo. Apazi�üemos o descompasso entre o Tem- exceção imperfeita, no envolvimento da regra perfeita,

ri po
e o Homem. Misturemos isso tu�o no cadi?ho do nem encará-lo com vistas malévolas de quem o círcuns

calendário e o resultado qual será? O ano bíssexeo, creve maliciosamente no rol' das extemporaneidades.
ora pois I ' ,Aquel� día excrescente não deve ser, encarado

Ano bissexto ... São quatro anos a menos no tem- como ama sarda a comprometer a beleza do calenda-
po que passou e um día a maís no ano que começa .•• rio, mas como uma violeta que, ma sombra' de sua

Multiplicam se vaticínios de mau agouro. Avolumam- humildade, enternece lOS olhos de quem a contempla,
se predições de adivinhos vulgares e vulgarizadas. na ,pureza que reeratra uma vida - clara e reta.

_

Proliferam presságios de falsos profetas. Falam os as Aquele día a maís. deve ser analisado menos como

tros fatais. Emudece' a crença popular, Está aí mais uma' mancha escura na luva branca do Tempo e mais
um 29 de fevereiro, causando polêmicas contraditórias, como um acontecímento "Singular enroscado' na curva

por parte de horoscopistas desacreditados - se os há ligeira da vida obscura do Homem.
os que mereçam crédito - motivando previsões de

'

Que '1976', .(\no Bissexto e Ano Cem, faça com

declfradores de sonhos perdidos em divagações oníricas. que "os jaraquaenses encarem o 29 de fevereiro como

1976 - Ano bissexto .... 1976 - Ano. Cem... .uma forma de transtormar um dia a mais de trabalho
E a nossa querida 'Jaraguá, envolvida na história do em, "i)poi't�nidade de; eörnar mals bela a beleza de sua

Tempo e do Homem, cotpemora o seu ceneenárío. cidade, màis. hospítalerra a hospítalídade de sua gente.
Fugindo às efêmeras previsões dê origem duvidosa, mais pura 'a pureza dos sentimentos de que todos
quando não enganosa, o que nos poderia sugerir de estamos possuídos em termas de experiências e de
concreto este ano bissexto de 1976, em termos' de . esperanças, a presidir o :nosso • centenáno,
Jaraguá e do seu centenário? Fica no ar a pergunta.... Ano Bissexto... ADo Cem... Acreditamos na

1976 vai ter um dia a mais ,Um só. �xtraordiná- ,dif�tehça; �rabalhando por \i-a>IQriza-la; afastemos 'a' índí
rio entre 365 ordinários. Um dia apenas. Per�� na ferença, lutando por minimizá-la. Conseguiremos?
'multíplícídade' da igualda4e. Constituído diferen�a' so-" .

.

A cada' qual a resposta que jraduzo com º ,

Tcma:" tltJF:;perlódi�29-'&�-'fev�tõ"'par.·'O qu;�I: �,' 'se:9'ulnt� �Ci�.jo, fá que ,1976" a' isso .;(>nos_ conVida?"
voltam tod�s as atenções humanas, mormente dos va-' !':iéstê aJ;iQ bissexto no Ano Cem, aos bons jaraquaen
eícínadores dó futuro, coxos d� �erdade, capengas de se�. a, ��í,{�r.:eIl"ça '-, Aõs' .�ails .. a ipdiferença.

.-i<lJi.,..,.' ....

Ano

a,manhã- a
Como em todos os anos

esta êpo'ca, estará reali
zando-se a partir de ama

hã a já tradicional festa
e São' Sebastão, II qual
onJará\de,sta. feita, com

árias des'taques, fendo em

istã s�r.. e5f� o ano da

c:omemprfi&áp �o pr;meiro
centemirio "d�; mu.nicípio
que lIcontecérra DO próxim9
mes de JUU1.�'" ,As' fesfivi
(fades se- e'steliderão por
oda a semàna, e (, ,ponto
alto dos

. festejos, será a

celebração, 1]0 domiogo dia
18, último dia de {estejas,
d-e Pontific.al solene por,
D. Afonso. Niehus, DO.
ArcebiSpo de Plorianõpolis,
D. Gregório Warmeling,
D. 5ispo Diocesano, D.

t1onorato Piazera, DO. Bis
PC Diocesano de Lages,e
coocelebr'ado pelos Padres
oasciljos em JaraguoíÍ do
Sul e por aqueles que, em
,nos pdssados, trabalha
rHm na paró.quia. Os fes
fejos obedeeerão ao se

gUinte programa: próximo
domingo, como abertura
da festa, 8er� celebrada, às
oito -horas, I Missa dos
festeiros, e àSfreze horas,
será iii vez dé:s crianças,
quando erianças de todo
o município e vizinhanças,
estarão se divertindo na
,Bua, festa, que será DO Sa
lão Cristo Rei. Dia 12,
egunda':feira, início do
.
f:lfneio de BolãO, que fe

ra. ti sua cominuidade. na
terça.feira., Dia 14, às t (;
:horas, lJcontecerá a Missa
4as Çriaoças: para ii qual
eSlão os organizadores da
festa, conVidando à todas

Bissexto

Festa d,e
IS'crianças do Vale· do
lrepoeu, e pedindo lOS

pats, que , Ievem seus fi
lhos para a'l8.istir,em a es

ta Missa, A Miss,. dos jo
vens será reaUzada. na
quinta-h�ira, às 19,30 hs, e

lIPÓS' a mesma. com início
às 20 horas•. haverá um

encontro social nas depeno
dências do Salão Cristo
Rei. Dia 16, às 19.30 ho
ras, s�rlÍ celebrada iii Missa
dos pais, e às 20 hora.,
será o en:cerramento do
Torneio de Bo�ão. Sábado
às t 7 horas, haverá Pro
cissão e bençãe dos veí·
cuIas, sendo que 1I,PÕS ii

prQdssão dos carros :será
.. abertura da fe.sta externa.

Domingo, dia 18, liIPÓS o

Panlifical solene, que terá
início às 8 horas, aconte
cerá ainda' uma homena
gem lOS Bispos visitantes
às 12- horas, e o encerra·

meniO dos . festejos !!lerá
às 20 horas, com enc'ontro
social no Salão Cristo
Rei.
Outro ponto de destaque

desta festa, que já é tradi
ção jaraguaense. será a ex

posição durante toda a pró
xima semana, da, relíquia
trazida do vaticano pelo Pe�
Elernar Scheid, Vigário da
Paróquia. ,de São Sebastião,
em' recente viagem que fez
à Itália.' Trata-se de "ex os
sibus" de São Sebastião,
que será exposta à venera

ção pública no decorrer da
próxima semaria. ,Esta festa
reverte�á em grandes betie
ficios pa,ra a paróquia .. sen

do que já estão' sendo' ope
radas algumas melhorias na.,

no Ano
Prof. Paulo Moretti

Capital 'sul ameriCasa do motor

mantém contatos com

com vistas, a I" FESe
Elemento

, .

empresarlos
José Antôni.o dos San

tos Pereira, está mantendo
vários contatos aqui em

Iaragué do Sul, vlaando
ii participação dls"'emprê
sas de nosso parque fabril
na Ia. Feira do Bstado de
Sagta Catarina, que no
Bstedo recebe e apoio
incondicional da Secreta
ria da Indústria e Comér-

cio. Os eonteroe segundo
es te senhor tem recebido
todo o apoio necesseno

dos empresários, o que
etesta o lnterêsse dos
mesmos em difundir n08-

so município e seus pro
dUIOS, de 13 a 21 de mar

ço, quando da realiza çäo
diJS exposições.

te Tatares Sobrinho na

Ilha da Figo,eira. Após o

término' dêstes trabalhos
seri calçada parte da rua

Guilherme We·ego. O Pre
feito Eugênio Strebe in
formoo que as obras fa
zem pa·rle do pfograJD,a
qoe viu embelezar a ci
dade com vistas 808 fes
tejos do ANO 19.0.

nenteeeredual prestar á ir
restrito apoio frente .ti ex

pensas decorrentes ·cpm
a orga-nização. ": :

A Secretari·a dli�!j Agri
cultura deverá. inaugurar
em nosso município três
balões infláyeis de l.OOO;
m2 cada, sendo

. �é,'g'rande
valia Da mentarem . das

,

exposiçõ!!s. Pretende-s!! na
abertura, dos

.

feslejos, e

com a presençli do go,ver-·
nadar que ficiiltá em Jara·
guá dois dias, 24 e 25 de
julho, inllugurar a SC-30l
ligando Jarllguá-Guarami;'.
rim-BR-tOl,.Palácio dos

, E s po r r e 5, Exposições

Obras na· Procópio Gomes.

prosseguem ativamente

São
"

·,Sebastião lEmJllo§s:at�os membros �31S
" -

. �-. .

comns§(Õ)es . �r� ctlOltcIDlárno

O Dspto. de Obras da
munieípalídade j ara
guaense está ativando OB

trabalhos de continuida
de da implant8ção do
calçamento a paralelipl
pedos ,.na roa Preeöpíe
Hemel! de Oli'eit'à, A's
obrai mim total de 7.500
m2,' abran'le, a roa de'lde
08 cemitérios até a pon-

que�-:i':-���:�z. como por'
'. exehiplq�,:'�)pintu.ra da, mes
,ina:��,u�::"'eonstitui'q; sé ,em
um' gtà,nde. passo para o Foram empossados em
seu. 'ém��lezamerit(), A pró- solenidade simples, os
xima' o/�ta, é a inst�la!ão' me·mbros designados, pelosde reloglos (quas� coneIi.ll�a).,. cl;!:l�es de servl'ço e dêmlJis
�as duas torres, que alem � e');Jidnqu para comporem
de embelezar, tllata �e de "ii:$ aub:comissões que pres
um benefíciQ para a â,�4· "ãt�' cóltboração direta is
niàa�e, e faz com que ,:s�a éóm'isaão Central OrgaMatrIz apresente-se em atI- htzadora dos. feslejos do
mas condições para o even- ,�e�ri,tenário. Reunidos no
tc;> do Centenário. : _'·:."A1uhtötiO �'a AssocilJção

,. :', >. ,C;:�mercial e Industrial o
-------------•. prefeito Strebe eil.ou os

.

�lAnos anter'iores de' sua

a�tJmjQ,tstração atêa promul
. ',I'áçjo da lei 549. criando
'ö ;Sistema' Onranizllcional
dos "Festejos doo/1.° .Cen
tenário do Município, ci
lando ainda que o rover-

Edificação ,de
Escol,a em

pleno andamanfa .�

,TécnicosJá está ,totalme D te

pronto o trabalho l!e im�
plantação do fUD,llamen-
to da futura escola "Erich
BIosfeld" Da locaUda,de
de Águas Ólara8 na Ilha
da Figueira, 'interior ,do Sijotino RiBa e Victor
mllDi,clpio. Os moradOres .'Osmar. Adamczyk, lêcni·
da localidade colabo,fa-.

..

tos 'da ConHssao Mun-ici
,ram com ('s funéionário8 paI ,de Esportes, empreen
da Prefeitura no traba- � derão viagem de 46 dias
lho de demolição, da ao- pelo exterior, aprimorando
tiga e8óo]a de madejra,

.

seus conhecimenloS técn,j
e a obra que S8 CODstros cos no campo da educação
é toda de alvenaria 8' física .

terá o critério de CODS' Bm ßurnos 'Alres-Àr
truçäo qnificadia eql tOdo genti,ntl,' os mesmos parti
o Estado de Santa Cata- cipatão. das VIII JORNA
rioa, segundo fon:t8 do DAS INTERNACIONAIS
Depto. de Obras,da' Pre- DE EDUCAÇAO ríSICA,
feitura. quee será ministrada por

Agropecuária e Industrial
e bem como a ArfísticlJ.
Serão mantidos também
a curto prazo conraro com
o Cônsul da AI'emanha
DO Brasil, "ara que a pro-

, gramação tenha p.nficipa
ção efetiva da colonização
germânica levando em

consideração a grande
desc:endência de germâni
cos na região do Vale do
Ifapocu.
As sub·comissões que

tomaram posse foram:
Divulgação. e Imprensa;'
PMmoção; Recepção e

Hospedagem e por fim ..
ComilSsão e Atendimento
de Urgência.

Janeiro pelas AeroHoeas
ArgentinlJs, devendo em

barcarem para a África
D'O d'ia 02 de fevereiro pe
la Bmprêsa Aérea Colu'm
bia. Retornaria à laröguá'
do Sul, no dia 20 de fe-·
v.ereiro.

,

da � CME farão'
, .

.
.

estaglO' ,no ,exterlor
professores especializados
de divel.sos, países. Da
capUal Argentina, Slnfino
e VicIar' viajarão parlJ ,o
Kênia, na África, on.de
participarão de um, está
gio técn.Lco de atletismo,
cómo professores de edu·
cação tísice.'
Nossos professores ja-"

rag'uaenses, embarcarão
para a Argentina segunda

.

feira; dia t 2, QS �t horas
no Aeröp'orto ln·ternaeio·
nal do Galeão no Rio de

À Comissão Municipal '.

de Esporfes e todos nós
jarag'uaenses, desejamos

.

uma boa viagem e bastan-
Ie sucesso DO decorrer
du jornadas.

.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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domiciliado e resídente
na Rua Alagolls, neste
cidade. filho de Marcíoní
lo Guilherme dos Sanros

.

e de' Maria AlviM da Sil
va.

Ela, brasileira. solretre,
'do lar, naiural de Guare
mirim. neste Esrado, do
mtcílíeda e residente em

Oueremtrtm, rieste Estado,
filha de Ramiro MoreUi 8

de Alice Waller.

Edird'l n. 9.208 de 23/12115
Nelson losé Scheuer e

Régia Maria'
1 Emmendörfer

professor, natural de Coru
pá, nesee Estado, domícílía
do e residente, na Rua Car
los Meier, nesta cidade, fi
lho de Adão Kíatkowskí e

de Veneranda Kíatkowskí e
,

Éla. brasileira, solteira,
balconista. natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na " Rua Carlos
Meier, nesta cidade filha de
Carlos Mílbratz e'· Selma.
Specht Milbratz.
Edital n. 9214 de 30/12/75
Iríneu . Planinscheck e

, -Úrsula Maria Etchínçer

Nelson Klein e

.

Alíce . Maria Dereuí
Ele, brasileiro, solteiro.

tcrneíre, natural de Jara
,uá do Sul. domiciliado,
e residente na Rua Join
,iUe, nesta didade, filhO
de J Qtiiliano, l{lein - e de
Oeeíha Go.rgell.Irlein.

-

Ela, brasileira, Bolt'ilira,
eostureíre, natural de
Mãss8randuba, nesta EB
tado, domiciliado e resi
dente na Roa Jointille,
nesta cidade, filha .de R;i
car�o Dsrettí e de Maria
Derettí.

EdHal n. 9220 de 02/01116
Baldulna Raulino e .

Marister Bernardete I

Banlatí
'

'(CÓpià recebo do Oart.
de Nota Trento, nl
Estado.

,Ele,. braeileíro, solteiro,
natural de Nova Trento,
neste Estado, domiciliado
e .residente' De!Sta cidade,
filho de lIoráci,o Raulino
e Maria Schneider Rau
Iino.

- ,

Ela, brasileira, solteira,
natural de Nota Trento;
neste Estado, domiciliada
e reflidente em Non Trén
te, neste Estad'o, filha de
Emilio Bani.ti e Cordélia
Gulini :BaUistÍ.

J o s é Emmendoerfer,
nesta cidade, filho de
Francisco Manoel C818-
zans e Veneranda Köhler
Calazans.
Slã, brasileira, solteira,

lndustriáris, natural de
Oanoínhas, . neste Estado,

.

domicilida b relidente
na Rua Guilherme Wee
g'a, nesta cidade, filha
'de Nilo Wischral e Rosa'
Oolaço.
Edital n. 9.225 de 05/01/76

Celso Klesowskí 'e
Aita Mari ZanoUo

Ble, brasileiro, solteiro,
índustrtal, natural de
Jaraguá do Sul, domici·
liàdo e residente A Av.
Morechal Deodoro, nes

ta cidade, filho de Edmun
do Klesowskí' e Benta
Maria KoehlerKlosowskí.
Ela, brasileira, solteira,

do lar natural, de Videira,
nsste Bstauo. domíclilada
e residente na Rua Curt
Vase I, nesta cidade, fiiha
de\AUyr Zaaotto e Maria
da Conceição Aatunee
dos Santos ZanoUo.

e residente em Garfbal
neste distrito, filho

: José Berlanda e Ola
Berlanda.
Eta, bi'asileira., solteh

do 18:r natura! äe Jar
guá do Sul, demíeüía II

e residente em Garib Il

di. oeste distrito, filha c

Victor Zaban e· Mart
Niinet Zabao.

Edital. n. 9.228 de 07/011
Adalberto Luiz BortoHni .r

Claudiliaoa Cé

Cópia recebida do es
rório dê Ascura,' ne
Estado

Ele, brasileiro, selten
prolessor, natural de J
raguá do Sul, domicilia
e residente nesta erde
filho de Silvio Bortoltat I

Aoa Math�di Borlolini..
Ele, brasileira, soltei I

professora, nalural
Ascure,' neste Estado. d I

rntctllada e restdeute
Aseure. aeste Esredo,
'Iha de Adolfo Cé e A
Felippe Cé.

Edital n. 9.229 de 07/01/
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,
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ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.· �3Q - Fone: 72-00�1
Jaraguã do Sul - S. Catariaa Ele, brasileiro, solteiro, Ia-

. Ele, brasileiro; solteiro, vrador, natural dê Jaraguá
escriturário, narurel de Ja- do .Sul, domícíiíado e resí
rllguá do Sul, demlctlledo dente em Jaraguá 84;, nesse
e residente na Rua lotn distrito, filho ,de Leopoldo
ville, neste Cidade, filho' Planinscheck e de Izabel
de losé Scheuer e Maria Kienen Planínscheck,
Reiser Sc'heuer. Ela. brasileira, solteira. do
Ela, brasileira, solteira, . lar. natural de Jaraguá do

auxiliar de escrtrurérlo, Sul. domiciliada e.resídenre
natural de laregué do Sul, em Jaraguá 84. neste dis··
domlcllteda e residente Da tríto, filha de Paulo Eíchín
Av. M"al. Deodoro, nesta ger e Carolina Erhardt
cidade, filha de Amando Eíchínqerv .

João Bmmendörfer e An .' .

gelioa Rubini Emmendõr- EdItal n. 9.215 de 30/(2/75
fer. t, Adolf

-

Keiser e

Ivone. Strelow

Sociais

Aniversários
Fazem anos hoie:
- O sr. Mário Nico·

Iíni;
- a garôta Simone

Carla, filha de Adelaide_
e Ingo Lange.

Fa� anoS amanhã
- O n. Paulo Ruis8no;
- a Sra. Olga Schmitt

de Aguiar Borges, em

Fpólis,

Dia 12 Jan.
- O sr. Arddio Fria

debald Fillehsr;
- o sr. Flávio Rubini

(industrial);
.

- a sra. Miriam Wa
cholz Kuchenbecker;
- o sr. Harry Horn

burg
- a Ira. Cesarin4 Aral

di.

Dia 13
- O 81'.

Edital n. 9 226 de 07/01/76 _' Norberro Spredemann
EbJan.di SchmidtEdital n. � 209 de 29/12/15 Marinho . Stahl e

Iraci Hillt!
.Elé, brasileiro, solteiro,

lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e resideote em Gari
baldio neste distrito, fi
lho d. Erich Keiaer e de
Otilia Schulz Keiser.·

Ela'. brasileira, solteira,
industriAria, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente' em Rio
Cerro, neste destrito, fi
lha de Rólando Strelow
e Erna - Koepp Strelow.

Edital, n. 9.216 de 02/01/76
Walter Weller Junior e

.

Márcia Noeli Wunderlich

Ele, b:r�sileiro, solteiro
bancário natura'l de Ja
ragUá do sul, domici,lia
do e residente .a Rua Pa
dre Pedro Franken� filho
de WalterWeller e VsnDy
Rad'1,JeDZ Weller.
Ela, brasileira, solteira,

auxiliar de escritório, na-
.

tural de Jaraguá do Sul.
410miciliada e residente
nB Rua Carlos Maier, nes
'ta cHiad,e, filha de Adenor
Pauló Wunderlich e de
Reinilda Zimmermann
W�nd8rUch;
Edital 0.92,17 de 02/01/76

'Lino Jacomini e
Leonilda Capraro

Ele, brasileiro, viúvo,
agricultor, oatural de Ja
raguá do Sul, domic,Hia
do e residente em Ilha
da Fig-ueira, neste distri .

to, filho de José Jacomi
ni e Henriqueta Pedroti
Ja-eomini.

.

Ela, brasileira, solteira, .

industriária, natrral de
Riu dos. Cedros,- neste
Estado, domiciliada e re

sidente em Ilha do Fi·
gueira: nellt� distrito, fi
lha de Pedro Capraro e

Rosa Capraro.
.

Edital' n. '9.218 de;02/01/76
Mario Ronchi e

Anair Pellin

Ele, brasileiro, soIreh
l'avrado!', natural de jclu
guá do Sul, domicilia
e residente em Ribeir'
Grande da Luz, neste di
rrlHo, filho de RudoU
Spredemönn e Hildll Bae
mann Spredemann .

Ela, brasileira, solleir
do clar, natural de Jarag
do Sul, domiciliada e r

sidente ém Garibllldi, ne

re dislrito. filha de Erv'
no Schmidt e' Wan
Krehoke S'chmidt.
E para que chegue ao ,

nhecimento de todos mand
passa� o presente edital q
serA: publicado. pela impren
e' em cattóflõ onde ser' 'li'
do durante 15 dias. Se algu
souber de algum impedlmen
acuâe-o para' 08 fins leg
AUREA MÜLLER GRUB

Oficial

Artino Berltto e

Lídia Franceschi

Ele, brasileiro, solleiro,
marceneiro, natural de Ja
ré!gl:1á do Sul, domiciliado

, e residenle em Nereu !la
mos. neBle dislrito, filho
de Graciane BaraHo e de
Linda Voltolini Barauo.
Ela, brasileira, solreira,

industriária, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
-e residente em Nereu Ra
mos, nesre distrito, filha
de Alilio Franceschi e

Cecília Cecillo Fraoces
chi.

Ed.itaI o. ?'21O dt'õ,O/12175
Norberto Mohr e

Márcia - Bähr

Ele, br .sileira, soHeiro,
operário, natural de Irupo
ranga Deste Esrado, domi
ciliado e residenre em Cu
ritiba, Paraná, filho de
Bertoldo Mohr e de Ber
rolina Mohr.
,Ela, brasileira, solleirit,

do lar, narural de Jatigua
do Sul, domiciliada e re'
sidéote em Rio da Luz,
neste distrito, filha de
Erich Bähr e· de, Elfina
Völz Bäh,'.

Edital n. 9.211 de 30/12/75
Oswaldir TorineIli e .

Edite Butzke

Ele, brasHeiro, solteiro,
operá,rip, natural de Js
raguá do Sul. domiciliado
e residente em Alto Ga-

08m�r Ilintz e -ribaldi, neste distrito.

Anita Rosalina d,e Borba filho diJ Baltasar Stabl
. 'e Alma Maurissens Stahl.

Ele, brasileto, s6hei::o, EIs, brasileiro, solteira,
operArio, nBtural de Jara- Índustriária, catural de
goá do Sul. domiciliado Pomarode, neste Eatado,
e residente na Rua Wal· domiciliada e residente
ter Marquardt, nesta ci- na Rua Francisco
dada, filho de Oct89io Hruschka, nesta cidade,
Hintz e Martha Fernan- filha de AdoUo Billa e
des Hintz de Propergia Hille.
Ela brasileira, so-)t9iro,

costoreira,natural da Ara- Edital n. 9.227 de 07/01/7&
quari, neste Estado, do' 'Hilário Berlanda e
mici1iada e residente Gm Maria Zaban
Jaragai Esquerdo, neste
diltrito, filha de ,Mateus Ele, brasileiro, solte,iro,
Bernardino de Borba e' operário, natural de Ja

Rosalina Vieira d9 Borba. raguA de Sul, domiciliado
-------------------------------------------

Edital n. 9.222 de 05/01/76
João Berns e

Zinita Morsch

Ele, brasileiro, solteiro,
tratorista, natural de Ja
raguâ do Sul, domiciliado
e residente elB Hha da
Figueira, neste 'dis;;rit9,
filho de Bartolomeu Berns
e Catarina Junoku Berna.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural d.
Msssaranduba, neste Es-

.. tado, domiciliada 8 resi
dente na Rua Waldemar
Rau, nesta cidade, filha
de Rudi, Morsch 8 Rei
nilda Dehring Morsch.

Edital.n. 9.223 de Q5/01/76
Júlio C8sar Emendörfer e
Tania Maria Cardozo,
Ele, brasileiro, solteiro,

do comércio, natural de
Blum�nau, n(>ste Estado,.
domieíliado e resident.
à Avo Marechal Deodoro,
D8sta cidade, filho de
Victor Bernardes 'Emen
dörfer e Célia Celita
Lenzi Emendörfer.

Ela, brasileira, solteira,
áuxiliar de escritório,
natural de Jafaguá do
Sul, domiciliada e reei
dente à Av. Marechal
Deodoro, .

nesta cidade,
filha de Augusto Martini
ano Cardozo' e' Milda
Lehmert Cardozo�

Edital .n. 9.224 de 05/01/76
Francisco Manoel Cala-

zaDH Filho a

Marli WiS'chral

Ele, bralileiro, Siolteiro,
operário, natural de Ja
taguá do Sul, domicilia·
do. e residente na Rua

Edital n. 9 221 d. 05/01/76

Wald.mii'o
Karsten

'.

Dia 14
-- A Srta. DoroU Edla

Nicolini, em Curitiba;
,

- a era: Onélia Müller
Ersching;
- V,a. Sra. Adelina

Mann Pietrozza; .

"

- o sr. Bertoldo Bau-"
mann, em Três Rios do
Norte;

-

- o sr. Eg�Ji1 Hoff
'mann, em Rio da Luz...

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguâ do S

Edital da . Primeira 8 Sagunda Pra�
Em r�8urno (art. 687 do -

CPC), faz sdber o 8

guinre: Proc�sso: EXECUÇÄO N. 5192. Exequenl
R. Ba.lluck & elA. LTOA. ex-eco.rad.o: 05WALDO R
CH,\. h'nóveis a serem praceadós: 1.0) - A MAO

. RA, para construç,ão dé uma CASA com 6 ms.

frepte, por 8 ms., de fl:1ndos e outra GASA com 7 m

de frenre por 10 ms. de fundas, conforme relação ab.
xo: 7.600 ms3. de vigas e ripas aa preço médio de
600.00 o m.3, num rotaI de Cr$ 4560.00; 800 ms.

mata-iuóta, ao preço médio do Cr$ 0,80, num rol
de Cr$ 640,00; M7 ms2, de tábuas para parede,
preço médio de Cr$ 20,00, num tolal de Cr$ 6740,
135 ma2. de rábuas para c1ssoalho, ao preçQ médio
Cr$ 35,00; num' roral de Cr$ 4.725,00; 210 ms2.,
tábuas pli ra forro; ao preço médio de Or$ 17,00, DU
r61al de Cr'$ 3.670,00; 75 ms. roda- pé, ao preço mM
de Cr$ 4,00, num toraI de Cr$ 300,00; 75 ms., mei
clnlll, ao preço médio de Cr$ _ 1,50, num rotai de Cr
112,60. Depósito: Na firma t'xequenle. PRIMEU�A PR
ÇA: Ola 08.de março de 1976, às 15.00 horas.· S
GUNDA PRAÇA: No dia 22,0376, às 10,00 hor
caso os beos penhorldo6 não forem arremarados

.

primeira praça pelo valor .da avaliação ou preço su
I

rior. LOCAL: No pateo da firma exequente( à ruá W
ter Marquardt, s/o, Nos autos nio consra Hê2ver CoOl
referidos bens qualquer. ôous e nem recurso pede
de iulgê2menro. Dado e passado neàul cidêlde de Jar
guá do .:5ul, aos cinco dias do ines de dezembro
aDO de mil novecentos e selen ra e c ,i neo. Eu (
Adolpho Mahfud, escrivão o subscrevi.

Dr. Alvaro Wandelli Filho, Ju z de Direi!

! Dia 15 .,

- A sea. Zélia, espôsa
do sr. Pedro Rengel;
- ii sra. Maria Mada-

"

'lena W�iIIer Reder, em

e.rrada Garibaldi;
- a ira. Gerrrudes

Braarz;

Ele, brasileiro, solteiro,
mecanico, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Rodeio
nesta cidade, filho de Lino
TorineIli e de Herta Horn
burg· TorineIli.
Ela, brasileira. solteira, in

dustriária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente em Rio da Luz, II,
neste distrito, filha de' Ru
dolfo Butzke e de Elfrida
Klitzke Butzke.

Edital n. 9.212 de 30/12/75
Olívio Weiss e

'Revene Krenke

Bmflla- a viúva. sr�.

Rubini;
- Leopoldo da

Dia 16
- ° sr. Darcí' Buch

mann;
- JaqueliniOMaria, Olha

de Nair e AntÔnio Qua
dros.
"Aos naraliciantes, os

nossos cumprimellros"

Cosra.

Regis'tro Civil Ele, brasileiro, solteiro, pa
deiro, natural de Jaraguá do
Sul, domidliado e .residente ,

em Rio Cerro I, neste dis
trito, filho de Oscar Weiss
e ·Elfrida Blank Weiss.
Ela, brasileira, solteirã, do

lar. natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente'
em Rio Cerro I, neste dis
trito, filha de Ary Kre:Qke
e Lenchen Petsch Krenke.

Edital n. 92J3 de 30/12/75
Evari5to Kiatkowski e

Elfidta Milbratz

Ele, brasileiro,' solteiro,

Ble, brasileiro, solteiro,
vidraceiro, narural de
,MassaraDduba neste Es,
tado, domiciliado e resi
dente em vila nOTa, neste
distrito, ,filho de Celest e
Ronchi e Helena Ronchi.

Ela, brasileira, soItetra,
enfermeira, natural de
Rio dos Cedros, neste
Estado, domiciliada 8 re

sidente na Rua Rio Bran
co nesta cidade, filha de
Cuniberto pellin e Ame·
lia Pellin.

Edital n. 9.219 de 02/01/76
•

'Aurea Müllel Grubba, Oficiai
do Registro Civil do I. Dis
trito da Comarca de Jaragu'
do Sul, Estado de Santa

'Catarina, Brasfl.
Faz Saber que oomparece
ram DO cartório exibindo os
documento8 exigidos pela lei
afim de 88 habilitarem para

casar-se

Ediral n. 9.207 de 22/12/75
�e�u.a.a
J II A.DTOt;lA.D!___L
J El!lerit6rio ao' lado da Prefeitura

JARAGUÄ DO SUL

Otavio Marciolioo
Santos 'e

.Gertrudes MoreUi

Ble, brasileiro, 801,teiro.
. operário, natural de Gua·
ramirim. nesle Batado,

I

dos
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DO POVO SABADO ' 10-01-78

mensagens de natal e .ãnc nODO 'i Dr. Henrique
Além das mensagens já publicàdas nà edição, Gumz Irmios S,A ..

natalina, recebemos anotamos e retribuimos cordial- Pe. Matias ôreln, de Guaramirim; Dr. Luiz de Sou-

I ·mente 8S manifestações da8 seguintes pessoas fisi- za e dona Pauld, do ,Rio de Janeiro; Cecílta ErschiDg'
ess, jurídicas, e entidades: ,

Mehnke e filhos, de 5anfos SP; Irene Huff. de Porto
AI2gre ·RS; PaSlor Karl Gehrtag e si esposa Margsre
re, "e S80 Paulo SP: Rodolfo Herbst e famfllia, de
Porto Alegre-RS: Manoel Alves Carneiro Junior, de
São Carlos SP; dr .. José Alberro Barbosa. Promotor
Público da Comarca de Jaraguá do Sul, o dep, fede
ral Pedro Colin, de Luxemburgo, onde partlctpa do II
Congresso dos .Parlementos Latino Americano e Eu
ropeu; Emílio ôlewerdr e família; OSt. Anronle Alves,
Secretérlo de Imprensa; lngo PallS;lalter e temílla; Alice
Luce, do Hosp. Bedhesta, Plrebetrebs, Iolnvllle; Mr.
Geoge Rosen e família. de Oincinoati, Ohio - USA;
Maria Mascarenhas; Urbano Gordeiro, de Assis -SP
Pêlstor Hermann Waidner e família, da Llnlveratrêtsstad!
Gtessen, Alemanha; R6dio Caoad6; Wer·ner Poil, de
Corupá; Ligil dos Estados Árabes; Organização Jun
queiro, de São Paulo; Gereldlno e' Elvira Ockner,
de Rodeio; Organizações Mohr Ltda; Jorge Erachlng
é famflia ; Emprêsa Aulo Viação Cerertnense S A.;
Athos Pioro Guedes e famflia, .de Londrina -PR-;

.

depurado Abel Avila dos SaDIOS e Senhora,' de Bra
ama; Luiz Piazeira, de Rio do Sul; Bqui'pe do "Jóroal
A IMPRENSA, do Estado do Rio; Dr. Sebastião ßos
ets de Albuquerque, de Florianópolis; Sebastião Nero
Campos e famflia, de Plorianópolis; Jornal O ESTA-

.

DO DE SÃO PAULO; Dr. César Prieto, de São Paulo
-SP-; Welrer Hílle.

O dr. Carmos Moaeyr Faria Souto, Prefeito
Municipal de Itaccara-Rf General' MotoI:8 do

Brasil; Mafra Veículos Ltda., de Mafra; Oasa do Jor
nalista, Sindicatos. dos Radialistas. de SaDta Oatsrt

na; Ludgere 'I'epassê e Paulo Roberto Gaelpel,
Prefeito e Vice-Prefeito de Schroeder; Bernardo
wolfgang Werner, Diretor - Osvaldo Pedro Nunes,
Superintende'nte e Ademar' Letín Frasaetto, encar

regado de Jaraguä de Sul, do Serviço Social da

Indústria - SESI, - Departamento Regional de
Santa Catarina; Irene Pedri Guenther e Osmar. de
Londrina-PR; Nilda e Ireneu. de JoinvHle·SC; Joio
Reiser Junior, o Senador da República Otalr Be
eker. de Brasília; Pe, Alvi,no Bortolíní, de Porto

Alegre-RS; Alyim Seidel e família, de Oorupä; Agên
cia Boa Impresa, de S. Paulo: João Lyra e ramflia, de '

Guaramirim; o Vice-Presidente do Tribunal de Justí

ça - Desembargador Ary Pereira Oliveira. e Se
nhora; .Joäo M�ndonça e Lucêlía, de Itsperuna-Rd;
Valdim Utech. de São Leopoldo- RS; dr. André' Ja
eob e Blvlre, de São Paulo-Sf'; Prof. Doleídlo Me

\}el e Iamílla; o Senador Evelasío Viaira- e família;
. '6 deputado estadual Octaeílío Pedro Ramos e Iamí

lía] Fernando Brlsolla de Oliveira, da Constata
Propagand9, SP; Donato 8 Arlete Seidel. de Oorupá;

- PAGINA 3

Maia ,.Álvaro

M i I i· t a r
Arnoldo Alexandre

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico
do Brasil, em seu volume 178, de janeiro março de

1943, nas páginas 157 a 165, traz um substancioso
estudo da lavra do historiador Barbosa Lima Sobri-
nho, calcado DO livro "Santo Antonio, de Lisboa Continua o autor - "no capítulo relativo a

Militar do Brasil" do sr, Macedo Soares. Pernambuco, o sr. Macedo Soares lembra a portaria,
do Governador D. Jeão ds Cunha Souto Maior;

O trabalho a que DOI!! referimos distingue mandado assentar praça de soldado ao Glorioso San
Santo Antonio como Padroeiro de Pernambuco, to Antonio de Lisboa, para ser\'ir na guerra dos
porlsso, data vêgia, vamos transcrever apenas a Palmares. Lembra também a ,promoção do Santo 30

introdução dada pelo sr. Barbosa Lima Sobrinho. posto de teaents, no governo de D. Lourenço de AI-'
meída, assim como o despacho em q1Je o governador

Sobre o culto 8. Santo Antonio no Brasil diz' Luiz do Rego índeferta, em 18\9, o requerimento
o-autor que "a-pesquisa abrange Bahia, São·Paulo, para a' promoção do Santo a Bárg-ento':m6r. Junto
'Goias, Espirito Santo, Paraiba, Rio de Janeiro, ViII. ao capítulo vem a Oarta Régia de 23 de novembro
RicB, Pernambuco. mostraodo 08 postos e cargos . de 1754, ·concordando em que Santo Antonio tivesse
que o santo recebeu Q

nesses lugares. No Brasil direito à propina de \'ereador da Oâmara da Vila de
colonlai Santo Antonio foi soldado raBO, tenente, Ig;traçú.
capitão, sargento-mór, tenente eoronél. cel.,Foi tam
bém vereador. O objetivo para a ooncessão dos postos

A n t ,o n i, o, do Brasil
era sempre o auxilio aos religiosos de Santo Auto
nío, muito embora S8 alegasse a intenção de recom

pensar serviços de natureza militar preatadoa pelo
Santo às armas portuguesas".

.

Santo Ant�nio, ora pro nobis.

EMPRESARIOS JURISTAS, Escritório de Advocacia ��: ;��a:r����:
(Flsoal de Rendas Apolentado)

Advogados
Def@sas fiscais de qualquer natureza - Cobranças - Inventários • Desqui
tes - Altera9ões de Firmas - Conttatos • AcidenteI de Trânsito - Defesas
Da Área das Financiadoras. - Matéria Trabalhista. Viaja-se a Serviço dos
Clientes.

_ Ru� Reinoldo Rau. 550 - fIles: 12-0154 Escritório - 12-0301 Resldencla

JaraDul do Sul Sanll Calarlna

a VARIG -seute·se honrada pelo que pode fazer pelos aeus ne

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

Peça informações à VARIG
Av.. Mal. Deodoro da fonseci, 122/130 - Pone 72-0091

Jarallut! do Sul - SC

Viage VAR1G VARIG VARIG

Advoga'do
OAB/SC: 1737 CPF: 019174049

GODsultas, Pareceres e Ações
Inventários, Acidentes de Trânsito, Seguros,
Usucapião, Cobranças, Inquilinato, Desquites,
Cancêlamento de Protestos, Defesas Ortmínals e

Ftseets, Trabalho e Previdência Social, Aces-
..

loria Jurídíea às empresas em geral.

EXPEDIENTE
AI!! 3.lIs feiras

das8.00 às 18.00 horas e

aos sábados das 8.00 às 12.00 horas
Avenida Getulio Vargas, a80.

Corupá Santa Catarina

MáqulDas de calcular ELETRÔNICAS
18 modelos com e sem fita, de escrever,

� somadoras e duplicadores.
��

Revendedor exclusivo para a região

§OCo Gráfica AfeDida ltdao
Fones: 720592 ou 720972

Planos especiais de liDaDciaméalo
Garantia de 1 ano - Assistência Permanente

Irmãos' Emmend'oerfer S.A.

o �eu concessionário amigão, mantém plantão de emergêneia aos sábados e domingos.
Entrega Automática LIQUIGAS Produtos FRIGIDAIRE

Banca de Revista$ Fitas K 7 Stéreos

Venha e verifique os carros da linha CHEVROLET que lhe oferecemos e constate o
. \

maior desempenho
.

maior estabilidade
maior espaço

maior conforto
maior economia

Peças e Acessórios

"GM"

Posto "ESSO"

s U P R E M A·C I A E M S E R V I ç O S
--------------------------------------

Oficina Autorizada

"GM"

Av. Mal. *Deodoro da Fonseca, 557

FONES: 72-0060

JARAGUA DO SUL

72-0769
......----------------------------I..--_ --------------------------------I..-------- �..-- ...

SANTA CATARINA

72-0969

,
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Correio do Povo
'JAItAGuA DO sUL (SANTA CATARINA) N. 2.867ANOLvn Sábado 10 Janeiro de de 1976

",A' ·Voz da
Lançado em comemoração ao Bicentená

rio da fundação de Lages, ocorrido li pouco,
recebemos para apresiação o livro intitulado
""A VOZ DA HISIÓRIA" ", de autoriA do Sr. Vences
lau Muniz, ilustre ei�adão catarinens8 filho do
município de Lages e radicado em Rio Negro
-PR-.

Mas antes de entrarmo. nessa apréciação,
vamos abrir um psrêntesís, para assínalar que
hã 4:5 anos atrás o Sr. Venceslau Muniz foi
n0880 pnofaslor no saudoso Instituto Ríonegren
se de Educação e Cultura, do qual era também
o Diretor. O colégio. situado na cidade dt'
Rio Negro, com e,xternato e Internate, pessuía
um p8drãn de ensino tio :elevado, que filhos
de famHias abastadas e de longe nele vinham
internar se, como era o .easo d. Darío Bettega,
de Campo do Tenente; Joaquim 'I'abalípa, de
Itaíôpolis; Nivaldo Almeida Maia, de Papandu
va; Ti.otheo Moreira, do Butíä: José : Alag,e,
de Canoinb.as; Valentim Votroba, de Três Bar
ras, e havia ainda OI colega. Joio Humphreis
e Baldals.ri Matana que residindo em Ponta
Grossa e Curitiba, centros já na época muito
bem servidos de ensino lecundário, e que, no

entanto, estavam Internos nó Instituto Ríone
grense, Nós tivemos a felicidade de eursae es

s. educandário. um autêntíoo Ginásio que exis
tiu Dum tempo em que o ensino escolar era

levado muito a 8ério� encarado mesmo como

um verdadeiro sacerdócio pelos que lecionavam;
em que os prof.,slores eram muito considerados
por toda a comunidade adult. e tidol pelol
alun08 como ,um segundo e zeloso pai Naquê.
le8 tempos distantea a profissão do magistério
compensava, nlio tao'to pela remuneração em

si, mas pela certeza que tinha' cO professor de
que era estimado e altamente conceituado por
•.,u. alunos, os pais destes, pelo povo em geral.

Feehanflo. o parêntesis, que abrimos para
lembrar um fato que nos sensibiliza, muito 8

para citar somente uma das facetas que envtJl:..

Hist,ó,r'ia"
vem a figura ilustre do sr. Venceslau Muniz.
Vamos pare a nossa apreciação 8ôbre o "A
VOZ DA HISIORIA", '- Este Hvro, com, 64
páginas, impresso em papel de primeira, com
ótima ,composição gráfica, muito bem ordena
do quanto à pesquisa, e com boa técnica de
apreaeutação, ocupa-se entre outras coisas de
valer, da origem da família Muniz na regii�o
sul do Brastl. família hoje muito dissonJmada
e com representantes em tódol os campos de
atividade Mas aprofundando-se nas bascas 8

colhendo dados até em Portugal e na Espanha,
traz até nós a Árvore Geoealógica dos MUDi"
zes, com um trabalho de pesquise. que oonstí
tuí um dos pontos altos do livro, pois, bem sa

bemos que a pesquisa além de exigir pacíên
cía, tempo, inteligência 8 canseíres.fem de se

basear em dlld08 seguros, exatos mesmo, para
r88�ltar numa obra que mais tarde pOSSá .

ser

consultada e até servir de fonte de referência
para outros trabalhos do gênero.

,O LIVRO "A VOZ da Historia" é de leitu
ra obrigatória não só para 08 e-tudíosos de

geoealogia ou que não conheçam certos fat,08
da vida por demais' proveitosa do cidadão
Venceslau Muniz, mas, ainda, porque apresen
ta eolueões para aumercsos problemas não só
de ordem educacional, mas de natareza vária
que Interessam a nossa Pã,tria e a própria Hu
manidade, numa 'demonstração explendíde, por
paHe do autor, de conhecímentos ,profundos e

de um sÚQlime espírito de· patriotismo e de,
fraternidade humana.

Parabéns, pois, ao 8r. Ven,ceslau Muniz'
noslo estimado ex-profesl6r no Inatituto Rio
negrense de Educaçio e Culturß, com 08 me

lhores 8gradecim�ntos pela ()ferta e CoOl a

esperança de que muito, logo volte 'a enrique
cer a nossß cultura com outro trabalho do qui
late do, "4 IDZ DA HI5IGRIA".

José Castilho Pinto

REZA,
Neste NATAL, irás rezar cqmigo e para tanto peço-te

que, como eu, te considereI um los apóstolos de JESUS e

que ignorante, mal, humilde, Lhe pel,'guntasse:
"- Senhor, como devemos orar ?",.

,

Então, a partir deste 1J!,0mento procura te' sentir ,toma
do por aquele encantamento de que ficam 'po.lutdos os que a

Ble recorrem emats do que isso, procura te, sentir ao lado
d'EIe, todo olhos e todo ouvidos para a Sua divina voz:

•.
- Pai nosso .....

Medita bem. Deul começa por te ensinar a chamA Lo de
"pai" porque Ele te quer com.o filh() e como tal Ele te ama e,
multol

..... que eslais DO céu .....
Constdera agora a' tua aplueo,te fraqueza sendo robus

tecida só pelo privilégio de, a Ele te dtrigires e mais do que,
lSIO, solicita-Lo, diretamente no Céll.

Pois, bem.
Neste instante aantificado em que o Filho do Criador

do Univerlo, tio meigamente te ensma a solicitar ao Pai,
vê-te de joelhos, nAo de cabeça baixa, maB, altivo a saudá·Lo:

"
" .. Sanllficado seja D Vosso llilAe .•• "

Nio ouves melodias e melodiai angeHcaia? Atent.1 Elas
ecoam em maravilhosos acordei a tua saudaçlo e, os teus
olhos, translúcidos como oi de um bebezinho se maravilham.
Para o teu encantamento prossegue Ele:
.

..
•••Venha 8 nós I Vosso reioo.•• "

Ohl quanta alegria da parte do Cllador!
Estai a �prender a saudá-Lo em toda a 'SuA Q],aravilhal

e esta.maravilhas, diante da espiritualidade que te alcançam, te
põem, Incontido! pois, compreendes que no "VOISO reino'" es·

tio preaentes o Pai, o pr�prio Filho' que te ensma :agora, o
Divino Espírito Santo (e bom que te lembres que tal como u'a
chama este desceu 80bre os apóstolos e

_

descer" sempre sobre
aquele. que O solicitem) MariÀ Santts.lma. (neste Instante Ie

torna Rreciso que a tua humildade se deadob,re) Sua amantis-

Manoel Alves Carneiro Junior

sima Mãe, Sio José,
'

Seu castíslimo Pai, 08 santos, todos! to
dos, as almas puras e em particular os teull que te precederam
com o sinal da fé e, os anjos e isto acontecerá enquanto per
silttr o teu desejo de recorrer à Sua vontade suprema qbe
será pelo. séculos e sécUlos, sem fiml

Humilde, diante desta expreesio tmpar, já nio te sente!i
enfraquecido por ódio" desejos de vingança, intranqull1dades
que a ti trariam culpas incon!elsaa ou, particularmente, por
qualquer resquicio de doença que te Intranquilizava, potque
a tua fé se AGIGANTOU e a tua humilde te faz alegre, pro-,

clamar:
..

, .. seja feita 8 lossa ,onlade assim na lerra comI 00 Céu."
. Percebeste como DeliS é pai e se satisfaz de se-Lo de

modo Infinita? .

, Primeiro Ele te menciona a Terra. a tua Pátria corporal
e depois te lembra o Céu a Pátria de tua almJ, o que 8eria
o mesmo que te dizer, a Pátria d'Ele !

. Porém, quer que compreendas que o céu, o tnfinlto, éa
tu mesmo I • e o teu coraçlo há de ser a, um só tempo, a Sua
garida e a chave deste infinito I E por fala-rmol nisso, é, tnft
Ditivamente bom lembrardes se desejas "seja feita, a Vossa
vontade ... " 6 porque Ele estA aba.lutemente ansioso d� te
ouvir e de te atender. Recorre, pois, imediatamente a Ele;
pois i8to nlo é uma ordem e, sim, um pedido, revestido que
se apresenta de toda serenidade e segurança que Ele sempre
inspirou, inspira e Inspirar", porque Ele é bondade Infinita e
mals do que Isso, Ele 8e fez obediente .até a morte e que S8

diga aqui, IQ8rte de cruz I
. -Se tuas vontade. são justas e Causam satisfação aqui

na terra, como nlo pepsar qua multo mais vontajosa. serlo
ai recompensai no Céu? MaraVilha! maravilhaI

Prossigámol a ouvi-Lo:
"
- O pio aossl de cada dia. DOs dai hoje, .. ,,' .
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COM IGO!

Kaktu S Entidades de 'classe
..

"

reune:m-se hOJ-e .

Hao sagt. man soll OHI .Jnen Kaktus schenken,
Das kommt wohl daher, weil e.in Kaktlls ItieM
Ich kllnn ulir keioe sch08n're Gabe denken,
Was "man" Dicht soll, das int're.sier& mich nicht.

Ein

Ich schenk' Kakteen, weil ich 'IIbat Bie Ichaltze,
Kakteen sind'ne Ichoens Gsrtenzier.
Wenn ich lIJich an den Stacheln maJ ,erletz.,.
Was kanQ dee Kak�ds scbIiesslich deno dafuer?

RadoU Hinchfeld, São Paulo

Pela .primeira VlZ 'qU8
islo aoontece em nosso

município, reane 88 hoje
110 Bllditório da 4ssocia
ção CORlercial 8 Indúãtri:
aI, 88 diretorias QOs Sin·
dicat08, ,das Indostriae
Metalúrgicas, Mecânica e

de Material EI étrioo I

dOI Trabalhadores JU,'

Indúatriu citadas acima�
Sindioato patroDal 9 de
trabalhadores em perfei·
ta conotação. deverão
dillcutir 8S basel para
renov�9io do acordo S8'

larial.

Bclcnçc de 197
o "ano de 1975, segundo enquets r61llizada n.

vArias camadas sociais do município, foi o melhor da
últÍlnos dez anoe. De acordo com 8S rnfillaçõ
dos eatrevistados, embora os naturals queixume
dos comerciantes, o mevimento do mês de dezembr
foi, omais' auspicioso, ohegando Se a afi'rmar qu
em certos empórios o movimento de clíeates era t

que para se comprar 1 pasta para dentes levaria carta
mente uma hora, NOR aQougu6S 8 earue ja faUn
nos balcões q. oão se atinjira a ante vespera d
nata}. Também es patrõss, possivelmente pelos bcn
negócios rsaltsados, foram maís prédigos na Qiltr'
buiçãe de presentes. Um operãrio inquittdo da com

passara o natal, afirmou que há 15 aD08 não ti'er
um natàl material, assim, pois, pela primeira 'ez p�
de entregar à sua espos8 psrplexá om cesto de n.
tal, presente de seu patrão.

Um resumo entre as coisas boas aeontecida
comparado com as más, revelou um aur presnden
saldo positivo, à despeito do gêoero humano I

adaptar mais facilmente ao conforto e radicalizar-I
por .foroa da conquista, BO que lhe oausa incômod,

Este semanário realizou om lseantamento d OI

di,ersas ocupações na cidade, revelando o . seguinl
comportamento:

.

Registre Civil
No período de 1.0 de janeiro a 31 de

bro de 1975 tivemos:

a) - Nascimeotos
b) - Falecimentos
c) - Casamentos

CI
.d) - Desquites Ir

Comportamento do Tempo v

O tempo em Jaraguá do' Sul esteve assim du·
d

raute Oll 365 dias: li

Mês Bom ' Nublado Chuvoso Tota 9
rI

Janeiro 23 6,5 1.5 ãl rI
Fevereiro 20 4,5 3,5 2 jl
Março 23,5 5,� 2 ãl II
Abril 22 3,5 4,5 m ri

Maio 18 '5 8 31 e

Junbo' 22 5 3 3� (
Julho 28,5 2,5 31

Agosto 19 5 7 31 li

Setembro 17,5 0,5 12 3
Outubro 16,5 5 9,5 31
Novembr. 18,5 3,5' 8 30
Dezembro 215 3 6.5, 31

Total 250 47' >
68 361

Polícia

No mesmo p6ríodo a pdicia da cidade teve u

trabalbo insano na manutenção da ordem e do enten, c

dimento entre 08 munícipes. Daquele. área destaca, �

m08 os seguiDtes: .,

Acidéntés com veículo� ,
'

2ãl t

Feridos em eOßfileqüência de
acidentes cl veiculos 12
Vitimas fatais H

Escritório

A COMERCIAL
ADVlClelA - COIIABILIDADE, - SEGUROS .

Antonio ..José Gonçalves
Bel. em Admiuisl_ração de ßmpresas.

Yvonne Alice SchmöckeiGonçalves
Técnica em CeolabilidadeCRC{SC), 7 638

CPF 093090:989-63
Rua I (Mal. Deodoro) 12Z/1S0
Fone 72-0091 - Cx. Postal, 19

,

laraguá do Sul
-

Santa Catarina
. Recursoa fiscais e admlnistratl�08 - Contab1l1da

Serviço de'marcas e patentes - fotocópias de
Leglllaçlo trabalhista e INPS - Seguros em geral

Serviços &treo, Varig
Delde' 1944 ê. lerviço do progresso de Jaragoá do Sul

Delegacia do Servi'ço
Militar ,alerta joveD�

Ã Delegacia do Seni
ço Militar desta

.

cidade
est6 comunicando 80S jQ- .

Yens nasoidos no ano de
1958 e anteriores ainda
em débito para com "

seniço Militar, ,que 88

apresentem '088 oidades,
de JaraguA do Sol, Säo
Bento' do lul. Rio Na grf
nho,.C�npo Aleglle, Coru-

pá, Guaramirim, Sehro.'
der e Musaundoba. j
campanha de alistameD'
to militar foi· !niciada nO
dia 1.° de Janeiro de 19761
e nas Juntas do . SeniqO
Militàr OI!! o88cidos em 58
e aoos anteriores de,eriO
efetuar o 18U alistamentO
com,parecendo com S8111
documentos e fotos 3x�'
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