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Um- O'lhar
-

no Passado
O clichê que ilustra esta

nota, testemunha a abertura da
urna que marcou o ato de lan
çamento da pedra fundamental
do "Salão Cristo Rei", ora to
talmente demolido e, em cujo
espaço físico deverá erguer
-se, dentro em breve, um outro
majestoso edifício, adaptado
aos nossos dias.

I O Dia-a-Dia no

Suceder dos Dias
Prof. Paulo Moretti

Nossos dias são feitos do
dia-a-dia. Dias marcados pe
lo pessimismo, pelo desgoc;
to, pelas preocupações, peio
abandono, pelos sofrimentos
e até pelo desespero. Dias
vividos pelo entusiasmo, peí:1
amizade, pela esperança, pe-

I
Ia alegria.

I Dias que nós mesmos fa
bricamos, segundo a alter
nância do nosso comporta-

'

mento, das nossas ações.
Dias que, com f[.eqüência,
parecem infindáveis, ao lado
de outros que voam nas asas
do tempo que foge. Dias em

que a monotonia nos enerva,
de par com outros que gos
taríamos de eternizar.

Como seria bom se todos
os dias fossem alegres, to
dos vividos sob o signo da
compreensão, 'da amizade,
da paz. Seria o mesmo que
banir da face da terra a me

diocridade, a hipocrisia, 'o de
samor. Não é fácil, ou me

lhor, é impossível.
Por isto mesmo temos que

aprender a sorrir e a chorar
com a vida, a partilhar dores
e alegrias, a provar bons e

maus momentos, a' conciliar
vitórias e fracassos.

É importante que o rastro,
que deixamos nos credite
pontos para a contagem do
tempo e o balanço de nossa

vida. É necessário que some

mos no nosso ativo parcelas
valiosas de boas ações que,
naturalmente, nos causam sa

tisfação.
Viver a vida deve signifi

car, antes de tudo, sentir a

necessidade da convivência,
para dela extrair lições de a

mor e de amizade. Amor e a
mizade que, necessariamen
te, farão da alegria uma ge�
ração espontânea. Amor e a

mizade que, fatalmente, se

rão um console na hora da
dor.

O dia-a-dia vivre o hoje, re
corda o ontem e prevê o a

manhã, construindo o presen
te, resguardando 'o passado
e garantindo o futuro. Do nos

so dia-a-dia forma-se o rosá
rio de nossa vida, cujo desen
volvimento não admite for
mas estanques de comporta
m/ento e sim circunstâncias
de adequação às situações
que' se alternam em cada e

pisódio de que participamos.
Moldando-nos à vida e a

todas as suas alternativas,
transformaremos esta corri
da humana nãe numa desu
mana competição, não numa

disputa de interesses, mas

numa busca consciente do

quanto desejamos e do quan
to queremos de melhor para
cada hora do' nesse viver.

...

Pesca terá verba de Cr$ 150 milhões
Uma linha de crédito no

valor de Cr$ 150 milhões, re

clamada há quatro anos pela
indústria pesqueira de SC, de
verá ser liberada ainda neste
Governo. Esta foi uma das vá
rias medidas de auxíllo à pes
ca anunciadas esta semana pe
lo Superintendente da Sudepe,
José Umirajara Coelho de Sou
za em ltajaí, no encontro com

empresários do setor. A opera
ção já está sendo estudada
pelo Banco do Brasil, que pro
cura simplificá-Ia para que os

recursos possam ser negocia
dos em agências do BB de
ltajal e de Florianópolis.

O Superintendente da su
depe anunciou também que o

Banco Central, brevemente, vai
receber toda a programação
dos recursos necessários ao

setor pesqueiro para incluir a

atividade no orçamento da
União para o próximo ano,
criando assim uma linha de
crédito permanente.

Segundo Ubirajara Coe
lho, "com Isso os empresários
vão sair dessa penúria de ter

que andar de chapéu na mão",
à procura de recursos, admi
tindo ainda que os bloqueios
do próprio Governo contra o

setor pesqueiro "estão aca

bando".
Outra linha de crédito pa

ra atender os pescadores ar

tesanais está sendo negociada

com o Banco 'do Brasil, "estan
do quase pronta", sendo que a

sua liberação vai beneficiar
inicialmente as regiões Norte
e Nordeste do Brasil, onde a

pesca passa por uma situação
difícil. Entre as novidades a

nunciadas nesse encontro da
Sudepe com empresários de
SC, está ainda a proposta que
o Ministro da Agricultura, Alys
son Paulinelli, levará ao Con
selho Nacional de Abasteci
mento - CONAB - para que
os recursos do programa de
estoque regulador da carne

bovina sejam carreados para a

pesca, proporcionando idênti
ca medida com os pescado
res.

Producão de pelróleo
lerá aumenlo

BEIRUTE - O jornal "As
'Slyassah", do Kuwait, informou
esta semana que as compa
nhias petrolíferas pediram ao

Kuwait e a outros países pro
dutores de petróleo que com
pensem o corte da produção
petrolífera d� Irã.

O jornal afirmou que os

países produtores petrolíferos
responderam que é cedo de
mais para tomar a decisão de
aumentar sua produção.

Explicou que a razão da

atual falta de petróleo nos

mercados internacionais deve
-se ao corte da produção ira
niana e a suspensão temporá
ria 'do envio de petróleo ira

quiano através da Turquia, A
crescentou que a falta de pe
tróleo é calculada em 1,5 mi
lhões de barris diários.

Antes dos distúrbios da
semana passada, no Irã, as ex

portações petrolíferas irania
nas eram em média aproxima
damente 5 milhões de barris

diários, ou cerca de 10 por

...

nao

cento da produção mundial de
petróleo e cerca de 15 por cen
to de todo o petróleo transpor
tado pelo comércio internacio
nal.

A greve dos trabalhadores
da Indústria petrolífera do Irã
ocorreu durante o esforço das
companhias para estocar o

produto, antecipando o au

mento do preço em janeiro pró
ximo, depois da conferência da
Organização dos Países Ex
portadores de Petróleo, marca
da para dezembro.

se LIDERA COMISSÕES DE DEFESA CIVIL
O coordenador estadual

de Defesa Civil, Nflson Land
mann, que acaba de participar
do 1.° Simpósio Nacional de
Defesa Civil, realizado em Bra

sília, disse que foram aceitas
todas as sugestões apresenta
das pela Coordenadoria Re
gional da Região Sul, quanto
à ocorrências de calamidade

pública.
Segundo informou os par

ticipantes do Simpósio decidi
ram iniciar estudos visando a

No ano de 1854, o presidente dos Esta

dos Unidos fez uma proposta a uma tribo

indígena de comprar grande parte de suas

- terras, oferecendo ern contrapartida a con

cessão de outras "reservas". O texto da

resposta do Chefe Seatle, distribuido pela
ONU (Programa para o Meio Ambiente) e dt»

qual este Boletim do R.C. de Goioerê publi
ca alguns trechos, tem sido considerado, a
través dos tempos como um dos mais belos

e profundos pronunciamentos já feito a res

peito da defesa do melo ambiente.

"Como é que se pode comprar ou ven

der o céu, o calor da terra? Essa idéia nos

parece estranha. Se não possuímos o fres'

cor do ar e o brilho da' água, como é possi
vel comprá-los?

Cada pedaço desta terra é sagrado pa
ra o meu povo. Cada ramo brilhante de um

pinheiro, cada punhado de areia das praias,
a penumbra na floresta densa, cada clarei

ra e inseto a zumbir são sagrados na memó

ria e experiência de -um povo. A seiva que

percorre o corpo das árvores carrega con

sigo as lembranças do homem vermelho.

Os mortos do homem branco esque
cem sua terra de origem quando vão camI

nhar entre as estrelas. Nossos mortos ja
mais esquecem esta bela terra, pois ela é a

mãe do homem vermelho. Somos parte da

terra e ela faz parte de nós. As flores perfu
madas são nossas Irmãs; o cervo, o cavalo

a grande águia, são nossos Irmãos. Os pi
cos rochosos, os sulcos úmidos nas campi
nas, o calor do corpo do potro, e o homem
- todos pertencem à mesma famflla".

"Essa água brilhante que escorre nos

riachos e rios não é apenas água, mas o

sangue de nossos antepassados. Se lhes

vendermos a terra, vocês devem lembrar-se

de que ela é sagrada, e devem ensinar às

suas crianças que ela é sagrada ,e que cada

reflexo nas águas limpidas dos lagos fala de

acontecimentos e lembranças da vida do meu

povo. O murmúrio das águas é a voz de

meus, ancestrais.
"-

Os rios são nossos irmãos saciam nos

sa sede, Os rios, carregam nossas canoas e

alimentam nossas crianças. Se lhes vender-

, mos nossa terra, vocês devem lembrar e en

sinar a seus filhos que os rios são nossos

irmãos, _e seus também. E, portanto, vocês

devem dar aos rios a bondade que dedica

riam a qualquer irmão.
Sabemos que o homem branco não com

preende nossos costumes. .
Uma porção de

terra, para ele, tem o mesmo significado que

qualquer outra, pois é um forasteiro que vem

à noite e extrai da terra aquilo de que ne

cessita. A terra não é sua irmã, mas sua ini

miga, e quando ele a conquista, prossegue

seu caminho. Deixa para trás os túmulos de

seus antepassados e não se incomoda. Rap
ta da terra aquilo que seria de seus filhos e

não se importa. A sepultura de seu pai e os

direitos de seus filhos são esquecidos. Trata
sua mãe, a terra, e seu Irmão, o céu, como
coisas que possam ser compradas, saquea
das, vendidas como enfeites coloridos. Seu

apetite devorará a terra, deixando somente

um deserto".
"Não hã lugar quieto nas cidades do

criação de uma secretaria ge
raI de Defesa Civil, ligada ao

Ministério do Interior, bem co

mo, a uniformização da termi

nologia no Brasil, em assuntos
de calamidade pública e defe-
sa civil.

'

Foi aprovada, ainda, a

criação de uma rede nacional
de comunicações para calami
dades públicas, sendo Santa
Catarina, Esfado pioneiro, pois
já possui serviço de comuni-

homem branco. Nenhum lugar onde se PO'l
sa ouvir o desabrochar de folhas, na prima
vera ou o bater das asas de um inseto. Mas

talvez seja porque eu sou um selvagem e

não compreendo. O ruído parece somente

insultar os ouvidos. E o que resta da vida se

um homem não pode ouvir o choro �olidá
rio de uma ave ou o debate dos sapos ao

redor de uma lagoa, à noite? Eu sou um ho

mem vermelho e, não compreendo. O indio

prefere o suave murmúrio do vento escres

pando a face do lago, e o próprio vento, lim

po por uma chuva diurna ou perfumado pe
los pinheiros.

O ar é precioso para o homem yerme

lho, pois todas as - coiSas compartilham o

mesmo sopro - o animal, a árvore, o homem,
todos compartilham o mesmo sopro. Parece

que o homem branco não sente o ar que res

pira. Como um homem agonizante hã vários

dias, é insensivel ao mau cheiro. Mas se

vendermos nossa terra ao homem branco, ele

deve lembrar que o ar é precioso para nós,
que o ar compartilha com o espirito com to

da a vida que mantém. O vento que deu a

nosso avô seu primeiro Inspirar tambéin re-,
'

cebe seu último suspiro. Se lhes vendermos

nossa terra, vocês devem mantê-Ia Intacta e

sagrada, como um lugar onde até mesmo o

homem branco possa Ir saborear o vento a

çucarado pelas flores dos prados".

"Vocês devem ensinar às suas crianças
que o solo a seus pés é a cinza de nossos

avós. Para que respeitem a terra, digam a

seus filhos que ela foi enriquecida com as vi·,

A urna em questão conti
nha uma edição do "Correio
do Povo", uma página escrita
à mão, que o tempo tornou ile

gível e a ata datilografada, que
é do seguinte teor:

Revdma. prenunciado brilhan
te oração sobre os fins a qlle
se destína tão meritória cons

trução, que são, as reuniões
das agremiações religiosas, as
festividades beneficientes e

festas cmcas do município.
Em seguida S. Excia. Revdma.
procedeu a bênção, dando-se
por encerrada a solenidade.
Eu, LeopOldo A. Gerent, lavrei
esta ata que todos assinam".

"ATA DO LANÇAMENTO DA
PEDRA FUNDAMENTAL DO E
DIFíCIO "CRISTO REI". Aos
dezesseis dias do mês de abril
do ano de mil novecentos qua
renta e quatro, nesta cidade
de Jaraguá do Sul, primeiro
distrito do município do mes

mo nome, Estado de Santa Ca
tarina, quando Presidente da
República 'o exmo. sr, dr. Ge
túlio Vargas, Interventor Fede
ral deste Estado o exmo. sr.

dr. Nereu Ramos, no governo
diocesano do Exmo. e Revdmo.
D. Pio de Freitas, Bisp'o de Jo
inville, sendo Juiz de Direito da
Comarca o exmo. sr. Dr. Ari
Pereira Oliveira, Prefeito Mu

nicipal e exmo. sr. Tenente
Leonidas 'Cabral, e vigário da
Paróquia o revdo. Padre Alber
to Jacobs, S.C.J., foi solene
mente lançada a pedra funda
mentai do Edifício "Cristo Rei",
que será construído com o tra
balho e as doações da popula
ção desté município e espe
cialmente dos católicos desta

Paróquia. ,O ato solene foi pre
sidido pelo Exmo. Revdmo. D.
Pio de Freitas, Bispo da Dioce
se, que foi saudado pelo Dr.
Alvaro Batalha, em nome dos

paroquianos, tendo sua Excia.

As assinaturas o tempo se

encarregou de apagar, possi
velmente pela umidade que
penetrou na urna. Assim mes

mo, com algum esforço, con
segue-se ver as assinaturas
dos seguintes: D. Pio de Frei

tas, Bispo de Joinville, Ary Pe
reira Oliveira - Juiz de Direi
to, Leonidas C. Herbster
Prefeito, Dr. Alvaro Batalha,
Artur Müller, por si e pelo Cor
relo do Povo, Padre Honorato
Piazera S.C.J., José Emmen
doerfer, Arnoldo SchmiH,
Neme Antonio Tobias, Rodolfo
Guilherme Emmendoerfer, Pe.
Oto Strobel, Coadjutor, Pe. An
tonio Echelmeyer, S.C.J., Pe.
Alberto Jacobs, S.C.J., Vigário,
Geraldino Vieira, Albano Kanz
ler, Antonio Strichalski, Bernar,
do Rens ,Alfredo Alberto
Stãhelin, A n g e T i n a

Klein Stãhelin, Lucila Emmen
dõrfer. Os demais são ilegíveis.

Esta ata, escrita há mais
de 34 anos, conta parte da hls
tória de Jaraguá do Sul.

cações atuante, através da
Cedec, em vários municípios.

Ainda segundo Nílson
Lendmann, durante o encontro
foi reafirmada 'a liderança de
Santa Catarina quanto ao nú
mero ce comissões munici
pais de Defesa Civil. Apenas
dois dos nossos 197 munlcí
pios ainda não possuem a sua

Comdec, representando um ín
dice de 98 por cento de capa
cidade de atendimento.

"O que
.

ocorrer com a terra. Recairá sobre os filhos da terra."
das de nosso povo. Ensinem às suas crian

ças o que ensinamos às nossas, que a terra

é nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra,
acontecerá aos filhos da terra. Se os homens

comem no solo, estão cuspindo em si mes-

mo.

Isto sabemos: a terra não pertence ao

homem; o homem pertence à terra. Isto sa

bemos: todas as coisas estão ligadas como

o sangue que une uma familia. Há uma li

gação em tudo. O que ocorre com a terra

recairá sobre os filhos da terra".

"Mesmo o homem branco, cujo Deus

caminha e fala com ele de amigo para ami

go, não pode estar isento do destino comum.

É possível que sejamos irmãos, apesar de

tudo. Veremos. De uma coisa estamos cer

tos - e o homem branco poderá vir ades

cobril um dia: nosso Deus é o mesmo Delis.

Vocês podem pensar -que O possuem, comi)

ÓeSE!ISm possuir nossa terra; mas não é pes
sivel. Ele é o DE"U3 do homem, e Sua cem

paixão é igual para o homem vermelho e pa
ra o homem branco. A terra Lhe é preciosa.
e feri-Ia ,é desprezar seu criador. Os brancos

também passarão; talvez mais cedo que to

das as outras tribos. Contaminem suas ca

mas, e uma noite serão sufocados pelos pró
prios dejetos".

"Tradução de Irina O. Bunning

Colaboração enviada pelo companheiro
Asa Roy, para o Boletim do

R.C. Goloerê - PR.)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DESTAQUES
Aniversariantes da Semana

Aniversariam hoje, dia 11.11.78
Sr. Osmar Meier, resido em Estr. Itapocu
Sr. Euclides Piccinini, resido em S.P.

I·' S l'�r. Maurt Gerent, resido em Joinville
Sra. Sandra Peters Girolla, residente em

Barra do Rio Cerro
Srta. Marisa Eliana Strebe

Aniversaríam amanhã, dia 12.11.78
Dr. Murilo Barretto de Azevedo (advogaào)
Srta. Edla Hardt
Dr. Fernando Artur Springmann (médico),

em Florianópolis
Sr. Geraldo Meier, residente em Jguá 84
Sra. Hildegard, esposa do sr. Rudolfo

Kressin, em Rio da Luz Vitória
Sr. Waldemar Karsten
Sr. Nilo Zapella, resido em Itapocuzinho
$ra. Isolde Maria Stinghen, residente em

Cambé - Paraná

Aniversariam dia 13.11.78
Sra. Cecília R. dos Santos
Sr. Arão Paulo Pereira
Sra. Carmem Beyer de Paula
Sr. Narcizo Augusto Ferrazza
Sra. Camila Isberner Schweinle

Aniversariam dia 14.11.78
Sr. Irineu Kasteller
Sr. Nivaldo Hoffmann, resido em Rio da Luz:
Sra. lduna, esposa do sr. Arno Blanck
Sr. José MigueJ Scheuer
Jovem Júlio Leitempergher
Sr. Oswaldo Steilein, resido no Paraguai

Aniversariam dia 15.11.78
Sr. Pedro Ribeiro Netto
Sr. Augusto Maurer, resido em Garibaldi
Sr. André Glowatzki, resido em Garibaldi
Sra. Alzira Maria Bortolini, residente em

Lapa - Paraná

Aniversariam dia 16.11.78
Sr. Antônio A. Schmitt
Sr. i::dson Doering
Sr. José Ireneu Panstein, residente em

Jaraguá 84
Jovem Sérgio Neitzel
Sr. Alwin Hoffmann, resido em Jaraguá 84
Sra. Dolores Seidel Drefahl, esposa do

eng.o sr. Edison P. O refah I
Menino Gilmar Lulz Siefert

,.

.

SOCIAIS

o P.Iá de
Sem dúvidas, a maioria da Ju

ventude de nossa cidade, bem co

mo de cidades vizinhas, todos estio
sabendo a data da inauguração e o

nome com que será designada a prJ·
melra "boite" em estilo dlscotheque,
em Jaraguá do Sul.

Trata·se da Inauguração no pr';·
xlmo dia 18 deste mês, da "DANCIN

DOERING", empreendimento qIJ8
nossa sociedade Já estava por ma

recer a multo.
"DANCIN DOERING", será Inau

gurada no dia 18 deste, onde fun
ciona atualmente o Salão Doerlng;
no mesmo local, s6 que com uma

remodelagem total, sendo que para
tal, foi contratado, na Manchester
Catarlnense um arquiteto conhece
dor da causa. O salão será transfor-

Aniv,ersariam dia 17.11.78
Sra. Amantina Müller Ellinger, residente

em Blumenau
Sra. Elzira Lemke, resido em Rio da Luz
Ana Dorilda, filha do sr. Heinz H. Bayer
Sr. Guerino Ponticelli, residente em Alto

Garibaldi
Menina Sandra Suely Siefert

�:::::::--'--Aos----a�lVersârl�ntes::d;ts'ema'nã;'''os''cüm:
prlmentos da coluna.
:::::::::: :::::.:: ::.::::. ::::.:

- - - - - -

-_:.::. - =:: -.--::: :::.-.-.-_::::::::---:;::::::---.-;:;::::-.-::�:::-

Nascimentos da Semana

mado totalmente em sua área Inter

na, com Inclusão de reformas e a·

dornos em estilo bolte, além de mo

derníssimo sistema de ventilação.
"DANCIN DOERING", que será

Inaugurada dia 18, funcionará Ini
cialmente aos sábados e domingos,
proporcionando momentos de des

contração e entretenimento com o

badalado dlscotheque aos Jovens de
toda a nossa ampla região.

Para a Inauguração está prevIs
to a vinda de altas autoridades, bem
como figuras que despontam no rit
mo discotheque em todo o nosso

Estado.
O que a Juventude �stava es

perando com tanta ansiedade, ago
ra torna-se algo de concreto. Vale li

pena o no'sso destaque, pois trata-se

hoj e
de mais um empreendimento de BE
TO PROMOçõES, que a mais de 3
anos, vem despertando na Juventude
Jaraguaense o espirlto de participa
ção, nos badalados acontecimentos
da city, promovendo e apresentan
do aqui, artistas famosos, de reno

me Internacional, como foi o caso

dos Trapalhões.
Este colunista' terá sua partici

pação direta neste acontecimento,
pois além de estar lado a lado com

o Beto, no Já existente TOP SOM,
agora, mais do que nunca, estará

- Junto com o DJ do DANCIN DOE·
RING.

Portanto, o convite para os qua
curtem -a badalação dlscotheque, dla
18 deste, a Inauguração do DANCIN
DOERING.

Convivendo conosco no mundo jor
nalístico, desde o dia 1.0 de novem

bro, tratando do jornat "Correio do
Povo" com muita garra e carinho,
nossa colega Solange Doster, já
conhecida de todos vocês como

poetisa.

Nasceram dia 31.10.78
Cristiano, filho do casal José {Marilú} de
Oliveira

_

Elaine Cristina, filha do casal Antonio (Ma-
ria da Graça) Henning.

'

Nasceram dia 02.11.78
Valdir José, filho do casal Valdir {Avalcyr}
Greuel
Jackson l.uls, filho do casal Odenir {Mar
li} Alves Rosa

�

Nasceu dia 03.11.78
Venilton, filho do casal José (Marlene'
Bruhmüller

Nasceu dia 04.11.78
Gilmar José, fllho do casal Raimundo (tna
lora) Viebrantz

Nasceram dia 05.11.78
Elvis Sandro, filho do casal Irineu (Maria)
Alves
Flavio, filho do casal Fernando {Lorena}
Eskelsen
Patrfcia Medina, filha do casal Antonio
(Lourdes) Fugal

Nasceu dia 06.11.78
Alessandra, filha do casal Jürgen (Ana
Lúcia) Vosselar

-*-

DISCO CELSO

Para a patota que curte o som

RJ, no próximo dia 20 deste mês, te
rá um motivo a mais para sintonizar
a Rádio Jaraguá, quando será leva
do ao ar o DISCO CELSO, das 15 às
17 horas, diariamente.

Som discotheque,
dia 20, pela sua RJ,
deste colunista.

a partir do

apresentação

Já estamos na primavera e nada melhor
que a moda da temporada prá você desfilar
elegantemente - COMERCIAL DE CALÇA
DOS CINDERELA.

Calçados, confecções, artigos esportivos,
vestidos completos para noivas, conjuntos in
fantil, presentes chiqués e um mundo de eot
sas novas que você nem pode·imaglnar.

Visite a CINDERELA, um rojão com" sobre
loja, na Getúlio Vargas, 198, a sua espera. A
vista ou a prazo, como você preferir!

-..,.-

Chegou a Coleção Verão
78 no Lojão de CONFECÇõES
SUELI.

Você compra vestidos,
slaks, camisas, camisolas, ba
tas, blusas, jardineiras e bijou
terias e muitas novidades. Ago
ra com crediário. O LOJÃO de
C'ONFECçõES SUELI, fica na

Deodoro, 1.085, em frente a

Praça Paul Harrls,

-*-

CONVITE

"i:: tempo de festa, de flo
res, de amores! A sua alegria
vai ser a nossa alegria". Com
esfes dizeres iniciais está co
lorido o belo convite que rece
bi da Prefeitura Municipal de
Joinville, através da Secretaria
de Cultura; Esporte e Turismo
e Agremiação Joinvilense de
Amadores de Orquldeas, para,

, as programações da Festa das
Flores de 10 a 13 deste mês.

A abertura oficial da Festa
das Flores, ocorreu ontem, às
·19 horas, na Expoville. Terá se·

qüência hoje, no dia de ama

nhã, com encerramento na se

gunda-feira.

Agradeço ao Prefeito de Jo
inville, à Secretaria de Cultu
ra, Esporte e Turismo pelo
convite enviado a minha pes
soa.

A MAIS BELA
ESTUDANTE

ALMOÇO DOS PRO·FESSORES

Carta nos veio
para a divulgação
do 2.° Concurso
da "Mais bela Es
tudante da Mlcror
região do Vale elo
Itapocu", que será
realizado no pró
ximo dia 18, deste
mês, às 22 horas,
nas dependências
da sede social do
Grêmio Esportivo
Juventus, com a a

nimação do Grupo
FREE DANCE.
Durante o bal'e

haverá sorteios de
prêmios para os

oresentes. Bola
branca!

No último dia 28 de outubro, realizou-se nas

dependências sociais do Grêmio Esportivo Juven

tus, o almoço de confraternização dos professores
da Microrregião do Vale do Itapocu, quando na 0-

portunidade foi comemorado a passagem do seu

dia, 15 de outubro, e realizado o 1.0 Encontro doo;
Professores da Microrregião. Na oportunidade di .. ,
versos professores fizeram uso da palavra para a

gradecer e Incentivar aos companheiros do Grupo
pela brilhante idéia e iniciativa.

LIONS
INTEGRAÇÃO

A diretoria do Lions Clube
Cidade Industrial, esteve reu

nida na noite da última segun
da-feira, nas dependências do
Restaurante Itajara. Na opor
tunidade, foram discutidos vá
rios assuntos de interesse do
Clube e também sobre as ati
vidades em termos de campa
nhas, que serão realizadas em

prol da comunidade.

O Lions Clube Cidade Ir
dustrial deverá promover uma

solenidade em praça pública,
para homenagear a passagem
do Dia da Bandeira, que trans
correrá no dia 19 próximo,
convidando para tanto, as au

toridades constituldas do Mu
niclpio.

Um assunto bastante dis
cutido, foi com relação a vá
rios associados que não estão
seguindo os estatutos do Clu
be, em termos de freqüência
dos associados é ponto fun
damentai para a vida do Clu
be, por isso a preocupação da
atual diretoria. Por outro lado,
R fundação do novo Clube de
Jaraguá do Sul, ocorrerá no

dia 21 deste mês, estando esta
data definida, quando estarão
presentes altas autoridades
leonísticas brasileiras.

O Lions Clube Cidade In
dustrial, que será o Padrinho,
está coordenando os traba
lhos, juntamente com a dire
toria do Lions Clube Jaraguá
Integração, para que as sole
nidades se desenvolvam nor

malmente. Todos os preparati
vos nesse sentido, estão, sen
do ultimados, assim como, a

expedição dos convite, que de
verá acontecer dentro em bre
ve.

Na noite da última terça
-feira estiveram reunidos os

futuros leões com suas res

pectivas esposas, futuras do
madoras, para um jantar de
confraternização, o qual teve
como finalidade, estreitar os

laços de amizade e compa
nheirismo.

KROGERHAUS...

É preciso -dizer mais?!
Você que desfruta da quallda-

---------------------------------------

de do Krügrehaus, b�ve esta-

rá desfrutando do

"KRÜGERGARTEN" •

NANETE

Colorindo a primavera 78 com artigos
de fabricação própria, . que vão dei

xar a leitora amiga, no desfile dos e-:

legantes, com a moda da temporada.
Na NANETE, tecidos, vestidos, ba

tas, camisolas, conjuntos, blusas e

muitas novidades.

Av. Mal. Deodoro da' Fonseca, 790.

-..,.-

-*-

EM CORUPÁ
Recebi convite da ACAD,

Agremiação Corupaense de A
madores de Orquídeas, para a
13.a Exposição de Orquídeas.
Esta iniciativa é fruto do idea
lismo e entusiasmo dos asso
ciados da Acao, e pretende mó
tivar o gosto pelas coisas be
las da natureza, promovendo,
ao mesmo tempo a cidade de
Corupá. Os atos inaugurais a
contecerão no próximo dia 17
deste, às 19 horas, no Salão de
Festas da Igreja Católica.

Como patrono, a Acao es
colheu o Revdo. Pe. Vilberto
Gianesini, do Seminário SCJ de
Corupá.

Por outro lado, no dia 1 S
deste será realizado o 3.0 Bai
le das Orquídeas, nas depen
dências da Sociedade Esporti
va e Recreativa Hansa Hum
boldt, com lníclo previsto para
às 22 horas. A animação deste
baile estará a cargo dos "Corin
gas" da cidade de Taló: o traje:
passeio e as reservas de mesas
na Livraria Maffezzolli, lá. mes
mo em Corupá.

À diretoria da Acao, agra
deço o honroso convite!

-*-

Celso Bulz !7lagel
GRUPO SACI

O Grupo de jovens "ser alguém c0!ll
ideal", SACI, da comunidade da Barra d? Rl0

Cerro, rumou no dia de hoje, para a cidade
sorriso. A lotação estava completa, sendo que

seguiram todos os membros do Grupo, para
um passeio na capital paranaense e também
para contatos com o Grupo. de Jovens. exis
tente na Paróquia Santa Rita de oássla, �a
Vila Hauer e para visita ao Instituto Dehonls

ta, onde este colunista teve a honra de estu-

dar por dois anos.
.

.

Aos jovens do Grupo Saci, os cumpnmen-
tos da coluna pela brilhante idéia!

_

_*-

No dia 15 de outubro passado, aconte
ceu a inauguração da Pedra Funda
mentai da Paróquia São Judas Tadeu,
na localidade de Francisco de Paula,
aqui em Jaraguá. Presentes a soleni
dade o Governador do Estado Dr. An-
tônio Carlos Konder Reis, Prefeito Vic
tor Bauer, o então Vigário Pe. Ele
mar Scheid, o atual Vigário da Paró

quia São Sebastião Pe. João Heide
mann e grande número de popula
res. Na foto acima o momento/em que
o Governador discursava.

_*_

BALANÇO DISCOTHEQUE

No dia de amanhã,
com inIcio
previsto
para às 15h30min,

na Sociedade
Dançante
Doering, mais
embalo
Discotheque,

com TOP SOM
MI!tSIC.

um

Toda a patota
jovem está
convidada para
mais este
embalo de
I':!omingo à tarde.

_*_

ENCERRAMENTO DO ANO
ESPORTIVO

Recebi convite
para participar do
Baile de Encerra- -

mento do Ano Es
portivo, que será
abrilhantado pela
Banda Lira da Au
rora, que terá seu
lnlclo às 22 horas,
nas dependências.
do Grêmio Esportl
Juventus no dia 07
de dezembro, in
dicando-se o, traje
passelo,
-

A abertura ofi
ciai das comemo

rações será às 21
horas com a entre-

ga de troféus aos

clubes galardoa
dos pelo título de
campeão e vice
campeão.
.r-
Venda de mesas,

na sede da' Liga
Jaraguaense de
Futebol de Salão.
Aqradeço ao

Presidente Louri
val Rothenberger,
vice - Presidente:
Valério da Costa e

aos diretores AI
cione de Simas,
Joaquim Pedrotti,
José D. Filha e

Sérgio L. Silva.

VIAÇÃO CANARINHO LTDA.
-

Transporte urbano e interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a

sua locomo'ção, colocando a sua dispo
sição, moderníssimos ônibus com pessoal
especializado, possibilitando .

a seus pas

sageiros uma viagem segura e tranqüila.
- CANARINHO -

Transporta com carinho.

LEIA NA PÁGINA

SETE DESTA

EDIÇÃO,
O REGISTRO CIVIL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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maior e Slbemol-malor, o Rondó em Lá-maior, o Allegro
em Lá-maior, uma fuga, o Quinteto para cordas em clm
maior, a Sintonia grande em Dó-maior e a Missa em MI
bemol-maior.

o Presidente Agradece
Quando da campanha elel

torai acadêmica de 1977 nada
prometemos, apenas garanti·
mos empenho, trabalho, reali-

Coluna Rotária

zação e representação. Os as

sociados deste diretório depo
sitaram em nós sua confiança,
nos elegendo e acompanhando
desde então nossa g'estãó que
ora se finda.

Ao encerrarmos esta [orna
da, temos o grato prazer de ver
nosso Diretório contando com
a participação direta ou lndlre
ta de todos seus associados,
pois tivemos a felicidade de al
cançar os resultados a que nos

propusemos, fruto do empenho
e do trabalho de' todos, lrma
nados pelo espírlto de colabo
ração e integração próprio da
classe universitária.

Demagógico seria, afirmar
mos ter sido nossa gestão to'
talmente bem sucedida, uma
vez que sabemos não terem si
do cumpridas algumas metas
como a instituição do Dirétório
Central Estudantil, a instalação
da Galeria de Honra dos ex

-Presidentes, as promoções so·
ciais e culturais; no entanto, te
mos a certeza de que ao dei
xarmos o Diretório bem estru
turado finançelra e administra
tivamente, além da imaqem de
ser um autêntico representante
dos universitários, para os pró
ximos dirigentes, será menos
ditrcil curnprl-las.

Procuramos atender a to·
dos e a tudo da melhor forma e

'só o deixamos de fazer quando
nosso alcance se tornava reg.

trito ou prejudicasse os prlncl
pios que nos levaram a cumprir
um mandato

'

no DAFS, como

sejam: igualdade, honestidade
e progresso.

Ao oedirmos o voto de nos

sos associados, dizfamos: "S.;,
formos honrados com vosso vo

to, honraremos nosso manda
to".

Ao despedir-nos, açradecl
dos pela colaboração, apoio,
solidariedade e confiança, dize
mos:

O prazer de servir foi nosso
- servimos até o fim, honran
do assim nosso 'mandato bem
como o voto que merecemos e,
principalmente, o Diretório Aca·
dêmico "Francisco Miguel cor
rea dos Santos" que muito no 3

ensinou e que desejamos se tor
rre cada vez maior e melhor, di;
rigido pelos que nos sucede
rem, assim como se tornou des
de a sua criação até nossa pos
se pelos que nos antecederam.

Muito obrigadó.

Paulo Roberto Bauer.
................ ---_ _--� ----_ -rr --_ ..

Transcrito do Inform. BROHNKA,
editado pelo Diretório Acadêmico

Francisco Miguel Correa dos San

tos, nr. 4 - Jolnville, SC.

E VOC�?
Entre os lugares que mais gosto de visitar está o Cemitério, pois, lá se

reunem em permanente assembléia e sob profunda meditação a "casca" dos:

sábios e os pouco cultos
santos" grandes pecadores

idealistas" derrotistas

vagabundos" trabalhadores

feios" bonitos

egorstas" despretensiosos
jovens " " velhos

fartos" miseráveis

II

sadios rosados
visionários

que queriam viver
indiferentes

abstêmios

que chegaram na undécima hora

que resguardaram do vtcto

Johannas Braual

Apesar de ter sido um grande admirador de Beetho
ven, a sua modéstia e humildade não permitiram que se

aproximasse do grande mestre. Em 1818 dedicou-lhe as

Variações sobre a canção francesa 'Reposez-vous, bon
chevalier", op. 10, a quatro mãos que obteve o pleno aco

lhimento por parte de Beethoven que o apreciava e toca
va muito com seu sobrinho Karl. No prlncíplo do ano de

1827, Beethoven adoeceu e ficou acamado por muitas se

manas. Seu fâmulo Schindler lhe entregou alguns cader
nos das canções de Schubert que lhe interessaram de tal
maneira que sempre pediu mais para as conhecer. Além
de "Lieder" Beethoven queria conhecer as suas outras o

bras também e exclamou: "De verdade, esse Schubert
possui a centelha divina". Mas, já era tarde, Beethoven
começou a piorar e a 26 de março de 1827 morreu.

.
Como que em transe, Schubert acompanhou o corte

jo fúnebre do enterro de Beethoven - desconhecido em

sua verdadeira grandeza, ignorado por entre os grandes
vultos. 'Depois do sepultamento os amlqos se reuniram
para brindar a memória do grande falecido. Ao erguer a

sua primeira taça, Schubert disse: "Ao que enterramos a

gora" --. e na segunda: "Ao que será o próximo". Nã?
podia imaginar que seria ele o próximo.
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A morte de Beetho..%n atingiu Schubert até o âmago
de sua alma e nunca mais se recuperou. A melancolia e

tristeza que lhe invadiram desde a sua doença em 1823
voltaram a tomar conta dele com intensidade. Mas, mes

mo assim, Schubert escreveu durante o último ano de sua

vida um número incrível das suas obras mais belas e rna's
importantes. Datam daquele tempo: O ciclo das canções
"Viagem de Inverno", os 6 Moments musicaux op, 94, 3

Impromptus, as sonatas para piano em dó-menor, em Lá-

-

EPIl.OGO -

Era sempre o seu desejo e os' amigos o estlmularam
de organizar um concerto púbHco, apresentando somente
obras de sua lavra. Isso não só o tornaria mais conheci.
do, como também, se tiver alguma sorte, poderia melho
rar a sua situação que continuava de penúria.

Este primeiro e único concerto se realizou no dia 26
de março da 1828 - um ano da data da morte de Bee

, thoven - nos Salões da Sociedade Musical e constou co
seguinte programa:

1.) Ia. parte de um quarteto para cordas,
2.) 4 Lieder, apresentados pelo cantor Vogl, com a-

companhamento de piano,
3,) Serer,ada para maiosoprano e coro feminino,
4.) Trio para piano, violino e violoncelo, op. 100

5,) Lied "No Rio" com acompanhamento de piano e

tromba, cantado pelo sr. Tietz,
6,) Lied "O Onipotente", cantado pelo sr. Vogl, co.n

acompanhamento de piano,
7,) Canção da Batalha, coro duplo para vozes mas

culinas.
O concerto foi um grande sucesso - o salão super

lotado. Schubert foi ovacionado e obteve enormes aplau
sos. O resultado liquido alcançou 800 florins. Schubert e

os amigos ficaram radiantes de alegria e festejaram o a

contecimento com vinho e boa comida. Ele pagou as SU<lS

dívidas e comprou um piano e como Paganini se apre
sentava justamente em Viena, foi apreciar um dos se is

concertos. Um outro resultado positivo do seu concerto
foi que alguns editores da Alemanha - Probst de Le'p
zig - Schott de Mainz etc. começaram a lhe procurar,
oferecendo-se para editar as suas obras e Schubert teve
com eles uma correspondência extensa, porém, com mui
to pouco resultado, pois eles também queriam comprar EiS

suas obras por preços mfnimos.
Assim decorreu o ano de 1828 com altos e baixos pa

ra Schubert. Em fins de outubro visitou com seus Irmãos
o restaurante "A Cruz Vermelha", onde pediu peixe pa�a
comer. Não gostou da comida e disse que parecia q I�

estava envenenada. Essa foi a última refeição de Schu
bert. Ele foi definhando e se sentia exausto e fraco. SQU
irmão Ferdir.and, em cuja casa ele estava, o tratou CJm

(, maior desvelo, bem como a sua coirmã Josefa. A sua

doença foi finalmente diagnosticada como tifo e apes-ir
dos cuidados médicos ele faleceu no dia 19 de novembro
de 1828, às 15 horas.

Schubert foi enterrado no dia 21.11.1828 no cernltérto
de Waehring a 3 sepulturas distante de Beethoven. (Em
1888 ambos foram trasladados ao Cemitério Central dG

Viena). O acompanhamento do cortejo fúnebre foi enor
me - a cidade percorreu um arrepio, começou a enten
der a perda. Os amigos incentivados por Anna Froehllch,
mandaram erguer um monumento sobre a sepultura, os

planos eram de Schober e a execução do arquiteto Foers
ter e do escultor Dialler. Grillparzer escreveu o epitáfio
para o monumento:

A música sepultou aquI ricas qualidades,
porém muito mais belas esperanças.

-FIM-

Preço.
A primeira grande surpresa
para quem jura que sabe
tudo sobre o Opala.

,Agora
um

está mais
Chevrolet.

EM DIA COM
o ROTARV
Rotary é você! Procla

mou o então Presidente do
Rotary International Mac t.au
ghlin, realçando a pessoa do
rotariano, como elemento. bá
sico para o sucesso de urna
unidade rotária. Dissemos
nós que o "slogan" conduz 9
idéia central de Rotary que é
o Companheirismo.

doentes incuráveis ..

loucos II

os que não fugiam da morta

os que souberam ser úteis oi

os viciados "

os que chegaram na primeira hora "

os que se resguardaram no vício "

amigos
heróis

apressados
humildes

explorados
os que não deviam morrer

casados
os que morrer. pI u'a causa Justa

os vencidos II

homens "

virgens II

letrados II

..

inimigos
.. covardes

"vivos"

orgulhosos
exploradores
que não deviam nascer

II amantes

que' morreram por justa causa
II vencedores

as mulheres
II prostitutas
os analfabetos

..

••• sendo que quase sernpre.a única coisa que os distingue é somente algo
acima da terra, uma parte da vaidade dos que lá não chegaram. Contudo é

quase fácil distinguir-se deles, os escolhidos.
Manoel Alves Carneiro Jt1nior - São Carlos - S.P.

ma estaria ultrapassada pela desse ho

mern, transportando inês após mês os

filhos do seu sangue, sua triste prole,
em busca de melhoria passageira. Trá
-los de volta, leva-os para casa e ouve-

-lhes os gemidos e gritos por mais 30

dias. Não; por mais 30 séculos pois um

dia desse par é como se fosse um sé
culo de dor, Não seI quem sofre mais,
se o pai, se os filhos inconscientes. Na
face encovada, nos ralos"fios de cabe

lo, nos olhos sem brilho, na pele páli
da, sinto o drama. Não. Não há pecado
no mundo que Alcebfades tenha come

tido que justifique tão grande sofrimen
to. Deve, como Cristo, estar pagando o

pecado dos outros. Talvez de toda a hu
manidade nestes últimos 20 séculos I

.

J.S.V. pede que o Prefeito autorize
convite fúnebre, pelo serviço de alto-fa
lantes da Prefeitura, para enterro de seu

irmão. Defiro. Dentro em breve e por al
guns meses - até 15 de novembro -

não mais teremos esse encargo. Os po
Htlcos, candidatos, disputarão entre sI
a preferência de, pelo seus carros de
propaganda, anuncIarem nascimentos,

Companheirismo intenso
atuante, ativado como dese
'a o atual Presid'ente da Co
missão de Atividades do
Companheirismo, Lauro Por
tella, envolve um sentimento
maior que, em sfntese, cons
titui o objetivo de Rotary, que
é servir. Servir, com deslnte

resse, com presteza, com o

portunidade, com altivez, com
dignidade e sem diminuir, o
fender, constranger, despre
zar ou magoar o favorecido.
Servir, sob 'esse aspecto, é
manifestar um dos mais agra
dáveis sentimentos humanos,
ou seja o da solidariedade.

As dores e os prazeres, no
entender dos filósofos, são
coisas indefinfveis. Entre es

ses prazeres encontra-se, por
certo, o da solidariedade que
para muitos, infelizmente,
ainda se acha despercebido:
indefinido e não sentido. Não I
deixe companheiro, de ligar
à idéia de Servir e de Solida
riedade. Experimente, ao prl
meiro ensejo, a satisfação de
manifestar a sua solldarleda
de, como bom rotariano. Não
deixe passar o momento pró ..

prio para desenvolver essa

qualidade. Não omita a sua

ação solidária, em ocasião a·

dequada. Outrem se benefl
ciará com o prazer que Você
a si próprio se proporcionarão

Não esqueça: Rotary é
Você e, como tal, ao inverso,
Você é Rotar'y; sirva, sempre
e manifeste, constantemente,
a sua solidariedade, num

comportamento contrnuo que
enalteça a Você, ao Rotary e

à Humanidade.

Os despachos Dr.

"Alcebfades B. pede lhe seja ce,'j,

da ambulância municipal para levar a

Campos, em tratamento, seus filhos do
entes. Autorizo. Alcebíades é um dos

homens que me faz compreender ou não

compreender a profundidade da religião
de Cristo. ESTE veio ao mundo para S,)

frer por nós. Trouxe-nos a palavra de

Deus, e morreu para nos salvar... ou

tentar fazê-lo,' eis que a maioria não se

salvou, nem se salva até hoje: ,

"porque estreita é a porta e aper
tado o caminho da salvação, e pou
cos há que o encontrem".

- Mateus 8-14.
Cristo não tinha pecados, e morreu

crucificado. Quando vejo alguém mor

rer ou sofrer sem que se lhe possa atri
buir razões, procuro compreender que
ELE também pagou pelos outros; pelo
que não fez. Alceblades, é, assim, co

mo ELE, guardadas as proporções. Cin
co filhos, todos excepcionais negativos.

, Mensalmente este pobre pai consegue
�
uma condução e leva os filhos à Clrni
ca, em Campos, para receberem trata

mento, choques, etc... Não há medida
das grandes dores. Se houvesse a mes-

Prefeito
Voltamos, hoje, com mais dois despachos do ex-prefeito dr. Carlos Moacyr de Faria Souto, que a

estas alturas deve estar no auge da campanha que d9verá conduzi-lo a um posto legislativo no fio de Janeiro.
De ttaocara-Ra, município que administrou com muita clarividência e que lhe valeu o honroso tí·

tulo de melhor prefeito em um de seus últimos anos de alcaide, continuamos recebendo o BALI, em seu quarto
número, que é o informativo da Açademia Itaocarense de Letras, que ele próprio dirige.

Em Santa Catarina é grande o número de seus admiradoreo; e, a cada edição que .circula, o seu
número cresce. Ao sabor do teclado na máquina podemos mencionar o dr. Osni Cubas d'Aquino, o adminis
trador Antônio de Pádua Pereira, o sr. Osmar Nascimento, da Secretaria dos Transportes e o Arnoldo Silveira,
da Casa dos Confeitos.

Agora, vem-se juntar mais um: o dr. Abelardo Rupp. Desde que assinou o CP nunca deixou de
ler os despachos. prefeiturais. E mais: numa tardinha de domingo, no Restaurante Lindacap - quando era
horinha do aperitivo - eis que o nosso diretor se encontra com o dr. Abelardo, cunhado do nosso antigo co

.laborador dr. Mário Tavares da Cunha Mello, e ficamos sabendo que o doutor Rupp é amigo pessoal do dr.
Carlinhos, posto que ambos dividiam os encargos jurídicos de uma seguradora, no Rio de Janeiro, faz muitos
anos. Agora, ele acompanha a publicação dos despachos, quê tanta notoriedade deram ao dr. Carlos Moa·
cyr de Faria Souto e que vai apreciar, em seguida, mais dois de seus despachos:

do

enterros, aniversários, etc... Os veló
rios serão mais concorridos e cada qual
procurará carregar o caixão do defunto

por mais tempo. Os parentes serão a

braçados, e uma atmosfera de amor ao

próximo encampará a face da terra. Da

terra não, do Brasil. Os aniversários se

rão com música, doces, sorrisos, abrs

ços. Os doentes receberão remédios, os

pobres roupas, os lavradores enxadas,
etc. .. Formar-se-ão dezenas de clubes

de futebol e todos receberão jogos de
camisas e chuteiras. Haverão torneios

com troféus, taças e discursos no final,
Se o torneio demora, há uma parada, e

ou num intervalo, dá-se o recado. Todo
eleitor recebe "seus documentos": car

teira de identidade, de saúde, de traba
lho e, se for o caso, de reservista de 3.a

categoria. Muitos tiram, carteiras de mo

torista, outros recebem bicicletas, Mas só
até 15 de novembro. Tudo é porém tão
conscientizado que no dia seguinte, IS�I)

é, 16 de novembro é como se fosse o 26

de dezembro, Ninguém pede, nem espo
ra nada de Papai Noel. Só na outra elel

ção, digo, no outro Nata""

".

voce

perto de
Vá Conferir no Cencessionârío;

EMMENDÕRFER Com. de Veículos Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 557

Fo n e s: 72-0969 72-0655 72-0068

Jaraguá do Sul· Santa Catarina l@mJM$!fl
I

'

foi feito para você

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POlVO

Gregory Peck ,reaparece como um verdadeiro vilão
em "THE BOYS FROM" BRAZIL"

Hollywood - Para seu

primeiro papel de verda
deiro vilão do cinema,
Gregory Peck não teve
dúvidas e aceitou fazer
Josef Mengele, o' famoso
médico de /(uschwitz a

cusado de matar a 30 mil

judeus. O tftulo do filme
é "The Boys .From Brazil"
estreou recentemente.
Ainda que interprete

um personagem da vida
real, o relato em si é ou

tro produto da mente do
novelista Ira Levin, autor

do "Bebê de Rosemary'.
Pode um ser humano ser

reproduzido? "The Boys
From Brazil" responde a

firmativamente ·e sugere
que Monqelo tenha cria
do 84 reproduçõles de A
dolfo Hitler, todos em di
ferentes partes da Euro
pa, Estados Unidos e Ca
nadá. Presumo que um
deles será o fundador do
Quarto Reich.

O filme é uma fantasia
dentífica ou uma expres
são da realidade? "É
uma combinação de am

bas", disse Peck enquan
to bebia uma cerveja em
sua mansão em estilo
francês de Holmby Hills.
"A perseguição de Josef
Mengele pelo caçador de
crimes de guerra, Simon
Wiesenthal (que no filme
aparece com o nome de
Yakov Lieberman), foi ba
seada em fatos reais.

.

"O aspecto da repro
dução humana artificial,
continua Peck, entra no
terreno da fantasia clen
trfica, porém me disseram
que o processo poderá
ser realidade dentro de
uns 10 ou 15 anos. O pro
fessor Derk Brom Hla11,
da Universidade de Ox
ford, me assegurou que o

processo para reprodu
ção em laboratório não é
tão complicado".
Como é que o afável e

sincero Gregory Peck ter
minou por personificar o

monstruoso Mengele? O
ator explicou que o dlre
tor Franckliin Schaffner e
os produtores Robert
Frier, Martim Richard e

Mary Lea Johnson que
riam afastar-se de qual
quer estereotipo e busca
vam um ator que não es

tivesse associado com es

ses papéis.

INDIC'ADO'R

"CORREIO DO POVO"
FundaçAo: ARTUR MULLER - 1919

CGCMF 84.436.591 /0001-3�
.:.._ 1978 -

DIRETOR:

Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINATURA:

Anual .• .• .• .• .• .. •. 140,00
Semestre .. .. •. •• .. .. 75,00
Numero do dia •• •.•.. . 3,00
NOmero atrasado •. .. .. .• 5,00

ENDERECO:
Caixa Postal 19

Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091

Jaragué do Sul - Santa catarina

, Sábado, 11 'de novembro dé 1918

F A S' encerrou suas '

manobras e deu' um susto
em religiosos

Brasília - A Força Aé-.
rea Brasileira encerrou
na cidade-satélite de Pla
naltina, no distrito fede
ral, a "Manobra Real de
1978", 'efetuando exercí
cios de tiros, bombardeio
e lançamento de fogue
tes, assistidos pelo Mi
nistro da Aeronáutica, te
nente brigadeiro Araripe
,Macedo, e, pelo chefe do
Estado-Maior do Exército,
genera! Ariel Pacca.

Com a vitória prevista
do "país azul" (com ca

pital no Rio de Janeiro),
contra o "país rosa" (com
capital em Brasília), as

manobras realizadas pela
FAB este ano foram con

cluídas no "stand" de ti
ros da Aeronáutica, ape
lidado de '''Gorilão'', vizi
nho ao Vale do Amanhe
cer, localidade mística

que abriga centenas de

adeptos de uma nova sei
ta religiosa. Diversos
fiéis, amedrontados pelo
bombardeio dos aviões
modelo F-5 e pelas raja
das de metralhadoras di

rigidas pelos caças "Mi-

rage" contra os alvos',
correram para o templo a'

fim de orar pela paz.
A guerra lmaqlnálla,

envolvendo dois países
vizinhos em disputa de
uma área geográfica pró
xima a represa de Três
Marias, em Minas Gerais,
envolvendo, além desse
Estado, os de Goiás, São
Paulo, Rio de Janeiro e

Bahia, mobilizou aviões e

helicópteros destacados
para missões aerotáticas,
de defesa aérea, de 10-

gísti:.a, de busca e salva
mento e de transporte de
autoridades.
Para o ataque ao "Go

rilão" a FAB concentrou
as unidades na base aé
rea de Anápolis, munlcl
pio goiano distante cerca

de duas horas de Brasí
lia. Essa terceira fase do
MR-78, conforme explica
ram oficiais da Aeronáu
tica que comandaram a

manobra, procurou testar
a mobilidade das unida
des aéreas em opera
ções de ataque e defesa,
usando cerca de 80 'a
viões e 700 fiol11lJn'8.

Caça às pulgas
dos Cinemas

Curitiba - Foi decreta
da a "caça às pulgas dos
cinemas" por uma equl-

. pe de fiscalização da Se
cretaria de Sáúde do Pa
raná. Um novo código, re
sultado de centenas de

reclamações de usuários
dos cinemas, que até a�

gora não eram vistoria
dos.
Os proprietários dos ci

nemas da capital parana
ense receberam um pra
zo para "desratizar e a

cabar com as pulgas e

dedetizar" as salas, e,
findo o prazo, poderão
ser multados ou ter os cl
nemas interditados. Se
gundá assessores da Se
cretaria de Saúde, todos
os cinemas, provavelmen
te, serão enquadrados no

novo código de saneá

menta e higiene do-meio,
porque nenhum corres

ponde as exigências da
lei.
A blitz desencadeada

esta semana, determinou
ainda que será realizada
uma avaliação das con

dições de trabalho das
salas dos operadores, as
sim como na platéia, ba
nheiros (e outras depen
dências, e tornou-se obri
gatória a instalação de
bebedouros com água hl

gienizada em todos os ci
nemas da capital.

FOlO LOSS LIDI.
UM SHOW IN�DITO PARA VOC� COM OS CONJUNTOS DE

SOM 3x1 - SHARP - SONV - NATIONAL - SANVO.

Conheça os preços e as vantagens que o FOTO LO'$S

lhe oferece.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 302
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VENEZUELA NAO
AUMENTARA A
PRODUÇAO DE
PETRóLEO

CARACAS - A Venezuela

não tem planos imediatos pa

ra aumentar sua produção de

petróleo, a fim de compensar

uma redução nas exportações
iranianas, segundO declarou

esta semana ° ministro da E

nergia, Valentin Hernandez,

Hernandez afirmou que a vo

nezuela pretende manter sua

política de economizar as re

servas e que um aumento nes

se sentido só será possfvel se
houver um acordo durante a

próxima reunlão da Opep, no

mês que vem, em Abu Dhabí.

/

�roieto Ano-íri! Mo!tra
Arti!ta! �o Paraná �ia n

Dezenove artistas do
Paraná comporão a mos

tra de arte que será Inau

gurada no próximo dia 13

de novembro às 8h na

Galeria FUNARTE _Sérgio
Milliet. A exposição, inti
tulada "Artistas de Curi

tiba", faz parte da pro
gramação do Projeto Ar
co-Iris da FUNARTE, or
ganizado pelo seu Insti
tuto Nacional de Artes
Plásticas.

O Projeto Arco-fris vi
sa promover o intercâm-
bio regional da cultura

plástica, levando aos

grandes centros a arte

dos artistas de outras re

giões. No Rio, o projeto
já realizou este ano ex

posições de artistas do
Maranhão e Piauí, Para

ná, Santa Catarina, Mi
nas Gerais, Pará e Espí
rito Santo. O propósito é
de realizar grandes mos

tras itinerantes de levan
tamento da produção ar

tística de várias décadas
da nossa arte, já existin
do a programação orga
nizada para as décadas
dos agos 60 e 70.

PROFISSIONAL

ORA. IZABEL KIKUE MAUL

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

CLfNICA FEMININA
Ora. Cleusa B,astos Maldau

Ginecologia -:- Obstetrfcla ..- Ginástica
para gestantes.

Curso Psico Profilático para o parto

Clínica Santa CecOia -
_

Fone: 72-0101

,
QUATRO RODAS DE

OUTUBRO CHEGOU COM O
-, PRIMEIRO E SENSACIONAL

MAPA 'DA COLEÇÃO
"O BRASIL'EM SUAS MÃOS".

'Aguarde o lançamento de maravilhoso
estojo para você guardar os 15 mapas

da sua coleção.
r:

·1
ESCRITÓRIO CONTABIL A .COMERCIAL

CRC-S'C n.o 0048
Téc. Cont.: Antônio José Gonçalves

CRC-SC n.o 7.786
Téc. Cont.: Yvonne A. S. Gonçalves

CRC-SC ri.o 7.638
.

,

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administra
tivos - Contabil!dade - Serviços de Marcas e Pater
tes - Fotocópias de Legislação Traba!hista e INPS -

Seguros em geral - Serviços Aéreos VARIG.
Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá do Sul. IAv. Mal. Deodoro da Fonseca, 130, fone: 72-0091

DESPACHANTE OFiCIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

.
I

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

E�placamentos - Trã�sferências - Seguros -

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos -

Ocorrências Policiais - Requerimentos.
Tudo por preço abaixo de qualquer Despachante

. Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210
(perto do Dr, Waldemiró Mazurechen)

::::'1=
- EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS' LTDÀ;

Av. Getúlio Vargas, 79 ao lado do Kamisão
Fone (0473) 72-0616, CX. P. 83 -

89.25O-Jaraguá do Sul - S. Catarina
Conta6ili�ade - Co.ntratos e Serviços em

geral - proJE!tos de financiamento - Seguros
Representaçoes. - Embalagens e material de

construção.

LGD ENGENHARIA
Eng. Civil Flórisval Enke

Cart. Prof. 8630 - Reg. 3414 - 10a. Região

Atendimento com hora marcada
- Adultos e Crianças

Rua Barão do Rio Branco, 157 - fone (0473) 72-0696
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Cobranças e Assistência Juridica

Empresarial

Rua Domingos da Nova, 283 - fone: (0473) 72-0004

DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

ADVOGADO

Rua João Fontana, nr. 34 - fone (0473) 72-0231

h

E AINDA, VOCÊ VAI TER
COM EXCLUSIVIDADE·ÓS

TESTES,DE TRÊS NOVIDADES
,QUE ES)'ARÃO NO'SALÃO,DO
AUTOMOVEl. EM NOVEMBRO:

. MAGNUM, NOVO ÀLFA
"

-

E FIAT-:79.

u.:

MARCIO MAURO MARCATTO

Engenheiro Civil

CREA 7a. R. CART. 3806-0
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E AssisT�NCIA Tl':CNICA

Av. Mal. Deodorõ--Ciã--Fonseca, n°. 1.179

CEACLlN - ANALISES CUNrCAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.114

Defronte a Praça Paul Harris
Fone: 72-0466

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

�SCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Altevir Antonio Fogaça Jr.
Osvalina Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANCAS .; SEGUROS
ADVOCAClA EM GERAL

Jaraguã do Sul - Santa Catarina
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-0498

-

INGO PAULO ROBL

Engenheiro Florestal

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal. '

Escritórios:

I
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av'-D. Pedro II, 185
CX. P. 200 - fone: 72-0411 -:- São Bento do Sul-SC

I

HUMBERTO WOLF
Engenheiro Civil

, Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos.

Escrlt6rlo:
"

, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
Fone (0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Quatro Ud i s c o s - voa d o r e s"
Braço do Norte - De.

pois de vários aconteci.
me�tos envolvendo apa
�eclI,!�nto de objetos não
Identificados nos céus do
Sul do Estado, Braço do
Norte foi surpreendida na
noite do último dia 28
com as acrobacias de 4
aparelhos não identifica.
dos 'Ou "discos voado
res".
Os quatro "discos" fo

ram vistos pelos estudan-

tes do Colégio Comerciai
Dom Joaquim, que esta
vam em suas salas e que
ficaram pasmados com o

objeto, saindo para o pá.
tio. Eliane Michels, uma
das alunas que estava no

colégio garante ller visto
quatro bolas luminosas
que sempre se cruzavam

mas nunca se encontra
vam:
- As luzes eram rosa

das e piscavam continua-

' ..

Bar e Lanchonete Tropical
UM MOTIVO A MAIS PARA VOC�,

COMER BEM.

Serviço de Bar e Restaurante, com atendimento a
'La Carte. Semanalmente a tradicional "Dobradi
nha".
TROPICAL, do lanche ao aperitivo mais sofistica.
do, aquele atendimento camarada.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
em frente a yolkswagen.

Ltda.

()
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aparecem em Braço Nortedo
mente, dando na gente a

té medo, pois nunca tl
nhamos visto nada igual.
Jaqueline Mendes e

sua irmã Denise, também
viram os estranhos obje
tos, e estavam acompa
nhados por mais 15 pes
soas, na praça da cIda
de e lembram que "pri
meiro vieram três apare
lhos estranhos e ficaram
sobrevoando a cidade.
Depois chegou mais um,
bastante luminoso",

A jovem Anelise Gazo
Ia, não estava no Colégio,
mas garante que viu os

"discos-voadores" de sua

casa e a sua descrição
coincidiu com a dos alu
nos do Colégio: "quatro
bolas luminosas, estra
nhas que se movimenta
vam sobre a cidade".

O estudante Hélio Hen
rique também viu os ob
jetos e resolveu pegar
seu carro e tentar apro
ximar-se dos discos:
- Tinham uma luz

muito forte, a mais de 50
metros do solo.
HéliO Henrique confes

sa que ficou com medo e

foi chamar alguém que ti-
I
vesse coragem de se a

proximar, "mas quando
voltamos tudo já tinha de
saparecido" •

que não se assemelha
vam nem a estrelas".

Maria Helena, outra alu
na do Colégio disse que
"no princípio pensei que
fosse brincadeira, imagi
ne "discos-voadores aqui
em Braço do Norte, mas
como as colegas que es
tavam na rua olhando os
discos e demoraram mui
to para voltar às aulas,
fui até o pátio e compro
vei. Realmente eram ob
jetos não identificados,

'Aaonfeaeu
c "CORREIO DO POVO", na edição

de 8 de novembro de 1953, noticiava en

tre outros:

"Condecorados Irmãos Maristas. O
presidente Getúlio Vargas, condecorou
com as insígnias da Ordem do Cruzeiro
do Sul, os revmos. Irmãos Exuperancio
e Mário Cristóvão, grandes educadores
que há mais de meio século vêm traba
lhando pelo ensino no Brasil. As conde-

há 25
corações serão entregues pelo minIstro
Vicente Ráo, que foi aluno dos distin
guidos religiosos. Os revmos. Irmãos Exu

perancio e Cristóvão foram provinciais da
Província Centro, a qual até pouco tam
bém abrangia Jaraguá e ambos atuaram

para a construção do GinásIo São Luís",
"Auxflio - a reconstrução das pon

tes e estradas. O sr. Governador Irineu

Bornhausen abrlu crédito. O sr. Prefeito

Artur Müller recebeu do sr. Governador

do Estado, o seguinte telegrama: "Flo

rianópolis, 5 - ComunIco-vos acabo a

orlr crédito extraordinário duzentos mil

cruzeiros como auxilio esse 'munlciplo
pelos prejuízos sofridos conseqüência
última enchente. Saudações - Irineu Bor

nhausen - Governador".
"Câmara Municipal. Sob a presidên

cia do sr. Curt Hlllbrecht, esteve reunida

C Lf\SSI F ICI\DOS
• •

COM. INST. HIDROELÉTRICA
KAMER LTDA.

de José Kamer
Material para lnstalação de luz, águ_a e

esgotos. Tintas em geral.
Construção Civil em geral.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1699
Fone (0473) 72-0180

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

& Cía, Ltda.Spézía
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januário Ayroso, 775

Fones: (0473) 72-0300 e 72-0215 '

Jaraguá do Sul Santa Catarina

VOCI: QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PROCURE A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir
Rua João Planinscheck

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Terraplenagem VARGAS
de lido Domingos Vargas

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS COM TRATORES DE ESTEIRAS
Rua Frederico Bartel, 181 - fone 72-0208

TUB'OS SANTA H!:LENA

TUBOS E ARTEFATOS [')E CONCRETO

RUrji Jolnvllle, 1016 - Jaraguá do Sul

,

Mordo a frio que garante maior

rendimento e melhor sabor.

"Da Terra' e dó Cosmos"

De todos os seus escritos, depois do artigo,
a cioncificção, apesar de difícil, é, a meu ver,

o gênero que melhor sabe explorar, ainda que

isenta de equívocos. Já no conto
'---------------;-----, propriamente dito, nem sempre

a adjetivação me pareceu condizente com o as

sunto tratado, carecendo, aqui e ali, de força
expressiva.

Jefferson Davia de Paula Os altos e baixos, comuns a trabalhos des

sa natureza, derivam, na sua maior parte, 'da

perspectiva e circunstância em que foram es

critos com uma relevância digna de nota, vá

lida, 'não obstante, apenas para os artigos e

crônicas: o correr do tempo, que revitaliza uns

escritos, desgastando outros, não permite a

créscimos ou supressões, e os retoques, quan
do possíveis, não vão além dos erros de im

pressão, contidos nos originais.

Lidos sob este prisma, que de forma algu
ma pode ser negligenciado - tais escritos se

rão melhor compreendidos e valorizados pelo
leitor, mormente quando sabemos que há" neles

páginas de admirável lucidez é penetração, de

sadia crítica social.
'

Nos seus 22 contos,' 39 artigos, 22 crônlcas

e 1 conferência, podemos acompanhar, sem

disfarce, o evoluir intelectual do autor.

Também, não se pode perder de vista, ar,

que "é sempre conviniente deixar ao leitor al

guma coisa para ele imaginar", "Quem escre

ve deve contar com a colaboração de quem

lê".

Sem descer à análise da técnica ,e estru

tura de que se valeu o autor, o "conto" "Um A

manhã Sombrio", subtltulado "As Queixas dt>

Uma Geração", não faz Jus à classificação de

conto, como conto não me parece ser o intitu

lado "O Mundo do Futuro - perspectivas Ma

ravilhosas a Longo Prazo", que vem à pág. 146.

Aliás, a propósito de conto - de conceI-

tuação difícil - escreveu Herman Lima.
"

. .. não quer dizer que a simples narra

ção seja em si um conto, pois que, se o

conto é a descritiva de um episódio, é ne

cessário que seja também a seqüência ou

conseqüência de outro, evidente ou subon

tendido, lógico ou arbitrário, mas nem por

isso menos ligada ao princIpio da causa

lidade. O Importante é que a só descrlção
em si não constitui um conto verdadeiro .

Há que desenvolver-se a equação dum pro

blema, individual ou coletivo em função de

tempo, com os conflitos e imperativos so

ciais ou pessoais. tanta vez de aparente
ilogismo, como é o destino e a própria vi-

da".

Nada disso terá sentido, entretanto, se nos

apegarmos ao simplismo, tão freqüente na o

bra do extraordinário Mário de Andrade:

"Conto é aquilo que seu autor batiza com

o nome de conto". À margem do conteúdo
.

do livro, disc�rdo, Igualmente do autor,

quando inadvertida ou Intencionalmente es

creveu:

"Reprodução parcial ou total proibida".
Que mal haverá, em livro desse gênero, a

reprodução de um artigo, crônica ou conto? A

transcrição de um autor, ainda que modesta,
não contribui, de certa forma, para melhor <1i

vulgá-Io? Não será, acaso, uma forma também

de homenageá-lo? Demais, se levarmos ao pé da

letra semelhante critério, como ficará a crítica,
no papel de avaliar a obra alheia?

Proposital ou inadvertida semelhante proi
bição, o certo é que não está só o autor do ll

vro "Da Terra e do Cosmos". A própria Fun

dação Getúlio Vargas, na sua "Coleção, Estante
da Ungua Portuguesa", se dá ao luxo dessa

antipática e inoportuna proibição. Sirvam-nos,
ée exemplos, entre outros, "Meios de Expres
são e Alteração Semântic�s", do mestre Said

Ali e "Os Fatores Psicológicos na Evolução Se

mântica", de Cândido Jucá (tllho), nas quais
vem estampada:

"É vedada a reprodução total ou parcial des
ta obra". 'Também Fr. Albino Aresl, em o "Ho

mem Total e- Parapsicologia", de leitura obriga
tória, acolhe egolsticamente o mesmo surrado
chavão:

"Proibida qualquer reprodução",
Isso, entretanto, não lhe Impede de citar,

na referida obra, autores e livros, em reforço
de suas teses.

Obras há, contudo, que pelo conteúdo ou

originalidade, justificam, de certo modo, àquela
interdição. Está nesse caso, "Lexicologia e e-i

sino de léxico", de Ângela Jungamam Gonçal
ves, da Thesaurus Editora, Brasflia, 1977, em

que dá ênfase expressional:
"Nenhuma parte deste livro pode ser re

produzida ou transmitida de qualquer for

ma ou por qualquer forma ou por qualquer
meio, incluindo fotocópia, gravação ou' in

formação computarizada, sem permissão
por escrito da Thesaurus Editora e Siste
mas Audio-Visuals Ltda.".
Ainda ar, como se vê, não se proíbe pura e

stmplesmente a transcrição.

Seja como for, "Da Terra e do 'Cosmos"
encerra páginas de surpreendente -objetlvldade,
'dignas, mesmo, de serem lidas ,e meditadas pe
lo leitor, muitos dos quais Já da lntlmldade do

autor.
CURITIBA, 31.07.78.

siderando de utilidade pública a Funda·

ção da Casa do Professor; aprovando a9

contas do sr. prefeito, referentes aos me

ses de junho e julho; e :J resolução que,
aumenla os vencimentos e o diretor da

Secretaria da Câmara".
"Natal dos Pobres v-« Contribuíram

rom brindes para o Natal das Crianças
pobres as seguintes firmas e pessoaa:
Dr. Nélson Konrad, Dr. Francisco GoUar

di, Ney Franco, Artur Müller, Irene Gün

Iher, Isidoro Copi, Osnl Müller, Fecularla

Rio Molha, Auto Jaraguá S.A., Empresa
Andorinha, Adalberto Müller, Indústria de

Calçados Gosch Irmãos, Edmundo Spl!- '

ter, Nivardo Pereira, Artur Zimmermann,
Ernesto Czerniewicz, Vitor Gaulke, Wal

ter Picolli, Otlo Hiendlmeyer, Gustavo

Loewen, Walter Doubrawa, Blosfeld & Cla ,

Mielke & Grossklags, jalile Tobias, Afon

so Scheibel, Germano Enke, Roberto

Horst, Walter Hertel, Dante Schiochel.
Lotar Sonnenhohl, Ari Fruet, A ComercIai

ttda., Casa Kopmann, Alfaiataria José Er·

flching, Oswaldo Klug, Inácio Leutprecht,
Waldemlro Schmitz, PicoU & Leutprecht
Ltda., Seme MaUar, Mahnke Irmãos, pa·
daria Morrisen, Alberto Bauer, Bernardino
da Silva; Sapataria Freiberger, Sílvio Inda

lencio, Casa Real, Farmácia Hafermann,
Alfaiataria Olíbio Müller, Breithaupt & Cla

Farmácia Schulz, Sociedade Gráfica Ave

nida LIda., Lourenço Gressinger, Indús

trias Reunidas Jaraguá S.A., Leopoldo
João Grubba, Fábrica Famac LIda., O,'.

Benno Knudsen, Mãrio Nlcolinl, EugênIo
Schmoeckel e Editora Correio do PO'ltO

I.tda., A renda do Bingo dançante atingiu
ao total de Cr$ 9.200,00".

'

"Notas da Prefeitura - Assumiu o

cargo de Contador da Prefeitura Munici

pal, o sr. Arcádio F. Fischer, que vinha

exercendo suas atividades até agora no

Banco do Comércio e Indústria do 'Estado
do de São Paulo, em Blumenau. - Em

companhia do sr. Intendente Rudolfo Fey,
do Diretor do Departamento Municipal de
Estradas de Rodagem, sr•.Antônlo Pedrl,
o sr. Prefeito percorreu esta semana to

da a zona danificada pela enchente do

dia 23 (de outubro), visitando as diversas

estrades, sendo o trajeto feito parte a pé
e parte em carroça. Nessa ocasião foram

determinadas as obras Iniciais para dar

trânsito provisório no interior do distrito

de Corupá. Também foi providenciado a

Breve cascudada suspensão de todos os demais servIços

I
municipais para que todos os recursos

Em cima do Posto .Marechal disponrveis possam ser aplicados ali. De-

Av. Marechal Deodoro, nr. 961
'

vendo os tratores serem ocupados na re-

:====::================::=::
construção das estradas �tlngldas e da-

_____;_..;.. - !'Iificadas, foram suspensos os trabalhos

em serviços particulares e mesmo da la

voura".
"Haroldo Schneider -, Em visita li

seus pais, encontra-se em Jaraguá, acom
panhado de sua familia, o sr. Haroldo Sch
nelder, funcionário da alfândega em RIo

Grande do Sul".

"Oasamentos - Realizaram-se, on

tem, na sala das audiências os seguintes
casamentos: Arlindo Eglno de Souza com'
srta. Maria Bisonl; Jorge Piazera com a

srta. Mercedes Fagundes; Arno Volk
mann com a srta, Eltritha Glelow e Primo
Chlodinl com a sra. Wanda Araldl".

Café Sàsse

Proneiro em Micro Pulverizado

"Da Terra e do Cosmos"; reune artigos,
crônicas e contos, aparecidos anteriormente na

imprensa, num período que vai de' 1942 a 1977,
coroando o esforço de 35 anos de atlvldades

Jornalfstlcas, durante os quais o seu autor -

José Castilho Pinto - bastas vezes, numa dlu-
I turnldade Invejável, surpreendeu os fatos no

momento exato em que estavam acontecendo,
ou deu trato à fantasia, para atender uma ne

cessidade interior.

Nesse decurso de tempo, tudo y que ca a

na sua pena -:- do comum ao inusitado - trans
formava-se em notcia. Do que, escreveu - im

portante ou de discutfvel Importância, traz éI

marca lnccnfundlvel de seu temperamento - a

franqueza. Franqueza, aliás, que lhe terá, anga
riado dissabores, às vezes, mas nunca o com

prometimento de suas convicções.

Este, a meu ver, num pals em que os abú

licos e passivos formam legiões, o seu maior

rnérlto .

IMOBILlARIA JARAGUA

CRECI778

Administração de bens e sémços

compra e venda de imóveis

Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - S. Catarina

anos
ai Câmara Municipal, que entre outras,
tomou as seguintes deliberações: Apro
vando em última discussão os projetos
de leis seguintes: Reestruturação do qua
dro de funcionários municipais; autori
zando a Instituição da Fundação dos

Municípios Catarinenses de Combate a

Tuberculose; regulando a profissão de

mascate e vendedores ambulantes; eon-

,

I

SHALOM
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

Sob nova direção - Cláudio Herbst

Strudel sob encomenda

RESTÀURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

SERRARIA E B�NEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda-

Pé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa região

Rua Curt Vasel, 658 - fone 72-0550 - nesta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Marido bom que manda a "ma
rida" dormir.

.

O verdadeiro culpado 1 - Casal. 4 - Raiva. 7 - Tom (?), compositor brasileiro.
Marcinha, a afilhada do meu que- 9 - (?) Fischer, atriz brasileira. 11 .....-- Dei adesão a. 12 - To

ri�o Miguel Monassa, estava fazendo nalidade. 13 - Ofertar. 14 - Leito conjugal. 17 - Tarefa; ta
:�I�d��a estrepollas quando a mãe Ihão. 19 - Sozinho. 20 - Atmosfera. 21 - Membro empenado.

.

das aves. 23 - Tltulo (abrev.), '25 - Porém. 27 - Roma é a sua
- Mas ninguém agüenta essa me- capital. 30 - Elvis Presley, càntor de rock norte-americano. 31

nina, meu Deusl ,_ A mesma coisa. 32 - Símbolo químico do Cobalto. 33 -
.

Oh, g.arota impossfvell pare com Prumo ou objeto análogo com que se determina ou observa a
ISSO, rnenlnal

f did d dá' t
.

d bl ( I) 35E Marcinha, a inocência em pes- pro un I a e as guas, o ln enor e um o [eto, etc. p.. -

soa: Pedido de socorro em código Morse. 36 - Satélite natural da
- E quem foi que me fez assim? Terra. 37 - Composição poética. 39 - 101, em algarismos ro-

Não foi Deus? Culpa a Elel manos. 40 - Nome da letra D. 42 - Porção de água do mar,
lago ou rio que se eleva. 45 - Lutador. 48 - Semelhante. 49 -

E�tudava. 50 - Transforma em ímã. 52 - Azedo; picante. 54 - ..

Curar. 55 - Rio da Suíça. 56 - Residência.

VERTICAIS:·
1 - Cortai: desbastei. 2 - Não fechadas. 3 - Gracejar.

4 - 4, em algarismos. romanos. 5 - Traço direito; distância
mais curta entre dois pontos. 6 - Odorífero. 7 - Designação
genérica de vários minerais duros, compactos e de cor esver

deada, muito empregados em jóias e ornatos. 8 .....-- Mitologia
(abrev.). 10 - Afeição profunda. 15 - Sigla do Estado brasi
leiro cuja capital é Manaus. 16 - Dividem em lotes. 18 - Sírn
bolo químico do ósmio. 22 - ópera de Giuseppe Verdi. 24 -

"Ele", em francês. 25 - Espaço de 30 dias. 26 - Não política.
28 - Tenso; esticado. 29 - A + os. 31 - Número de anos de

alguém. 34 .....-- Despido. 35 - Assentara. 38 -. Primeira nota
musical. 39 - Emudece. 41 - Eduardo Tornaglíi, ator. 48 -

Causar dano a. 44 - Guarnecer de asas. 46 - Odete(?), atriz
brasileira. 47 - Gritos de dor. 51 - Moléstia. 53 - Símbolo

químico do �rbio.

RESPOSTAS:
".181 - .18'1 - .I8.1es - a.l�y - eU8wI - 8!,

- 18,1- 81allY - epuo - ao - 10 - apo - 8nl
- SOS - S8pUOS - 00 - waPI - d3 - 811'11 -

se"" -1!,1- 8SV -.IV - e"" - 01!3 - OW8".1-
.180 - W0.1- !.Ia.pV - 8.1aA - W!qor - 8.11 - .Ied

LIVRO GRATIS - cortesia do seu jornal
- Envie este anúncio junto com seu pedido e ganhe lnteíra

mente grátis um best-seller no valor de Cr$ 40,00! A MONTER
�----�--------------�------------�----------------�<---��-------'REY garante!

ELE DISSE QUE SEM DINI-IEIRO CASOS MÉDICOSNÃO VENDE MAIS LINGUIÇA1 NÃO! Abnegação de Médico - A luta contra a peste negra.
Vencer essa desgraça era seu ideal ...•........ 70,00

Confissões de um Ginecologista - Quebra do segre-
do profissional 100,00

", Escândalo, de Médico .....-- No centro cirúrgico era um

verdadeiro mestre, mas fora da sala era um mestre
no amor .....................••.•••...•..... 80,00

Hon_ra de Médico - A guerra o transformou num gran-
'. ,de cirurgião ..................•.............. 75,00

Médico de Grã-finas - Nem mesmo os grã-finos com-

pram este médico .............••.... ,........ 60,00
Os Pediatras - Os' dramas, as angústias e as paixões

descontroladas na ala lntanti] de um grande hospital 80,00
- Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os livros

na Agência Postal de sua cidade. Escreva para Editora Monter-
___� � FIM rey Ltda. Rua Visconde de"-Figueiredo, 81, Tijuca. Rio de Ja-

neiro. CEP - 20.550 - Caixa Postal 24.119 - ZC-09.

R I A\- s o R
Uma do Newton
Joseph Newton tinha quatro anos

quando a mamãe lhe perguntou:
- Você vai querer banana cozi

da, esmagada com melou batida com
leite?

E o pirralho:
- Não, mamãe. Eu quero banana

viva I

Paulo César me conta a de Mau-
rinho, de três anos de idade:

__;_ Mamãe, esta sopa é suja?
- Nãol - respondeu a mãe.
E Maurinho:
- Então como é que ela suja o

prato?

de dente.
A Chupeta
Cristina tirou a chupeta da boca

do irmãozinho recém-nascido. Mar
cos, irmãozinho mais velho, veio logo
fazer queixa:

- Mamãe, a Cristina tirou a tam

pa do nenen ••.

-x-
Outra do Lufs
Explicando à Irmãzinha, de qua

tro anos, que ela Iria ter selos:
- Regina Helena, você, quando

crescer, vai ter mamadeira no corpo.
- O quê?
- Vai ter morrinhas, assim, co-

mo a mamãe.

-x-

Marido bom
O papai disse prá mamãe:
- Vá descansar, meu amor. Vo-

cê está cansada. Precisa dormir.
E a filhinha, encantada:
- Papai é marido bom, não é?
- Bom por que, meu bem?

-x-

Queda de dentes ./

Aurinha, filha do dr. Adriano, es

tava na' idade em que as crianças co

meçam a perder os dentes, e todos os

garotinhos a tratavam de "banguela".
A irmãzinha, Ana Regina, ao ver

aquelas falhas dos incisivos, obser
vou:

- Aurinha tá ficando "careca"

,.

EU QUERIA
QUE VOCÊ
F=O$SE

COMPRAR
LINGÜiÇA NO
AÇOUGUE
DO DAVI!

-.

t

IRMÃOS! O SERMÃO DE
�O.JE. É SoBRE os PRO�ETAS! ... E QUANDO GOLIAS

DESA�IOU DAVI ••.

1

l

- Palavras Cruzadas
HORIZONTAIS:

4 5 632

108 97

1211

13

2017

2925 26

30

33

36

39

45

49 50 51

52 53 54

55 56

32

43 44

MARISOL ....
A malha JOVEM, DINÂMICA E
CERTINHA ...
você encontra. em nosso

POSTO DE VENDAS
Rua Joinville

Registradoras Hugin e Rod Bel

Relógio de Ponto e R.elógio Vigia
Também é com a.

Re
-

a o m nq
MARISOL S.A.Av. Mal. Deodoro, 391 • Fone: 72-0205 • Jaraguâ do Sul • Santa Catarina.

E

Rua Jorge Lacerda, 99 - Fone: 33-0367 - São Bento do Sul - Santa Catarina
MALHAS EM ALGODÃO

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'RegisIro Ciuü
Áurea MUller Grubba, Oficial do Registro Civil do

10. Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.

Ed_ital nr. 10.507 de 03.11.1978
Rogério Antonio PamploÍla e Rosmerl Bauer

Ele, brasileiro, solteiro, representante, natural de Jara
guá do Sul, domlcillado e residente na Rua Augusto Mielka,
nesta cidade, filho de Artur Pamplona e Maria Freiberger
Pamplona. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente na Rua Rodolfo Hufenuessler,
nesta cidade, filha de Altomario Bauer e Eili Krutzsch Bauer.

Edita! nr. 10.508 eie 0:6.11.1978
Artur Utech e Rosa Alice Reinert

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente na Rua João Planinscheck nes-
'ta cidade, filho de Carlos Utech e Maria Vieira Utech, Ela.
brasileira, solteira, industriária, natural de Guararnlrlm, neste
Estado, domiciliada e residente na Rua João Planinscheck,
nesta cidade, filha de José Luiz Reinert e Sofia da Silva Rei
nest.

Edital nr. 10.509 de 06.11.1978.
Mituhiro Kiyama e Marlene Nunes

Ele, brasileiro, solteiro. comerciante, natural de Tucuruvi
São Paulo, domiciliado e residente em Vila Carrão São Pau�
lo, filho de Satoru Kiyama e Hiroko Kiyama. Ela: brasileira,
soltei�a, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Cabo Harry Hadllch, nesta cidade, filha
de José Nunes e Irma Horst Nunes,

Edital nr. 10.510 de 0'6.11.1978
Robson do Nascimento Campos e Ivone Rodrigues da Silva

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Londrina,
Paraná, domiciliado e residente na Rua Walter Marquardt,
nesta cidade, filho de Pedro de Oliveira -Oarnpos e Durvalina
do Nascimento Campos. Ela, brasileira, solteira, costureira
natural de Xarnbrê, Paraná, domiciliada e residente na Rua
Walter Marquardt. nesta cidade, filha de José Rodrigues da
Silva e Aldérija Gussonatte da Silva.

Edital nr. 10.511 de 06.11.1978
Reinaldo Jacobi e Anesia Prestini

Ele, brasileiro', solteiro, torneiro, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente em Vila Lenzi, neste distrito, fi
lho de Kurt Jacobi e Adele Jung Jacobi. Ela, brasileira, sol

. teira, costureira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re
sidente Em Vila Lenzi, neste distrito, filha de Daniel Prestinl
e Paulina Demarchi Prestini.

Edital nr. 10.{i12 de 06.11.1978
Mario Walter Stueber e Doracy Marcos

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de São Bento do
Sul, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Lourenço
Kanzler, nesta cidade, filho de Afonso Stueber e Hilda Kanz
ler Stueber. Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de
Ribeirão do Pinhal, Paraná, domiciliada e residente em Vila
Lenzi, neste distrito, filha de Jardelino Marcos e Vanda de
Souza Marcos.

•

Edital nr. 10.513 de Q6.11.1978
José Sofka e Maristela Bakor

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, nafural de Catuira,
Santa Catarina, domiciliado e residente em Pomerode, neste
Estado, filho de Clemente Sofka e Iracema Sofka. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na rua Angelo Schlochet, nesta cidade, filha de
Antonio Bokor e Eva Krawulski Bokor.

Edital nr. 10.514 de 07.11.1978
Agostinho Antonio Michalak e Maria Zilma da Rocha

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Massaranduba.
neste Estado, domiciliado e residente na Rua João Januáric

.

Airoso, nesta cidade, filho de Antonio Michalak e Maria Ma
der. Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada a residente na Rua João Januário Airoso
nesta cidade, filha de João Tiburcio da RocHa 'e Anesita Fer�
nandes da Rocha,

Edital nr. �0.515 de 07.11.1978
Romaldo Behling e Rosane Welk

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural de Jaraquá
do Sul, óomiciliado e residente em Jaraguá-Esquerdo, neste.
distrito, rllho de Rudolfo Behling e Hilda Heske Behling. Ela,
brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Rio da Luz II; neste distrito, filha
de Arno Uno Welk e Darcí Franke Welk.

Edital nr. 10,516 de 07.11.1978
Gilberto José Nicolodelli e Guereth Guilow-

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Jaragu:i
do Sul, domiciliado e residente na Rua Padre Alolslo Boeing,
nesta cidade, filho de Selmiro Nicolodelii e Otllia Rubini Ni
colodelll . Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domlclllada e residente em Rio da Luz I, neste' dis
trito, filha de Norberto Inacio Guilow e Agathe Barg Guilow.

Edital nr. 10.517 de 07.11.1978
Claudino Rotta e Dolores Miriam Scherer

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Massa
randuba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Padre
Alberto Jacob, nesta cidade, filho. de José Rotta e Florisia
Hercilia Rotta. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Ibicaré, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Pa-

. dre Alberto Jacob, nesta cidade, filha de' José Afonso Sche
rer e Anastácia Margarida Scherer.

Edital nr. 10.518 de 08.11.1978
Rubens Roéder e Ana Maria Serafim

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de
Jaraguá do Sul" domiciliado e residente na Rua Epitácio
pessoa, nesta cidade, filho de Wiegando' Roeder e Asta
Kuchenbecker Roeder. Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na

. Rija Amazonas,r nesta cidade, -filha de Bernardtno Serafim
'e Maria Serafim.

�
-

Edital nr. 10.506 de 011.11,1978

Nilton Luiz 'Bortolini e Jesmare Amodio

Ele, brasileiro solteiro, bancário, natural de Taió, neste

Estado, domiciliado e residente na Rua Berta Weege, nesta

cidade, filho de Arduíno Bortolini e Maria Bortolini. Ela, bra

sileira, solteira, estudante, natural de Jaraquá do Sul, do�.
miciliada e residente na rua Epitácio Pessoa, nesta cidade,
filha de Orlando Amodio e Jailile Tobias Amodio.

E para-que chegue ao conhecimento' de todos mandeI
passar o presente edital que será publicado pela imprensa e

.

em cartório onde será afixado durante 15 dias. Se alguém
souber de algum Impedimento, acuse-o para os fins legais.

Áurea Müller Grubba - Oficial.

'LJFS presta homenagem
A Imprensa esportiva

de nossa cidade, foi ho
menageada com um Ian-

.

tar nas dependências dct
Restaurante Itajara, dia
1.'0 de novembro. p.p.,
jantar este, oferecido pe ..

Ia LJFS, representada nas

pessoas de seu presiden
te Lourival Rothenberg e
de seus di'retores Alcione
Simas e Joaquim Bento
PedroHi.
Lourival R'othenberg a

proveitou a oportunida
de, para fa:ter um breve
histórico das atividades
exercidas durante os três
anos (Je sua gestão. Dis
se o presidente da LJFS,
que apesar de alguns
membros da ' diretoria a·
charem por bem se omi
tir, ele e seus abnegados
colegas de diretoria não

a
mediram esforços, dando
tudo de si para que tudo
corresse dentro dos pia
nos estabelecidos. E, se
gundo ele, tudo funcionou
perfeitamente, estando o

expediente interno rigoro
samente em dia, sendo
ainda a única \entidade
que apresenta balance
tes finãnceiros. Por tudo
isto, a Federação Cata
rinense, deu-lhe o honro
so título de "LIGA MO
DELO" no. Estado.

ELEiÇõES
Em janeiro acontecerá

a etelção da nova direto-
.rla, para a qual o atual
Presidente, sugere que
seja feita uma renovação,
defendendo e�ta tese, ele
disse que se fizermos i9-
to, novas

-

idéias poderão

que promete ser bastan
te disputado, uma vez

que o Avaí tentará por to
dos os meios uma vitória,
consolidando de vez a

sua passagem para a fa
se seguinte e por outro
lado, o Juventus irá a

campo com sua força má
xima, com excessão de
Nelo, cedido ao Novo
Hamburgo, tentar manter
a escrita dos últimos jo
gos, quando bateu a equi
pe avaiana dentro de seus

próprios redutos. Comen
ta-se nos bastidos, que o

Avaf havia oferecido cer

ta importância em dinhei
ro como gratificação em

raso de vitória juventina
sobre o Carlos Renaux,

ESTRELLA REALIZOU FESTIVAL

mos ao conhecimento dos
senhores aficcionados do
esporte:
Dia 28
Juvenil Estrella Ox1 Es

trada Nova F.C. - A.R.
Weg 3xO A.A. Emmen
doerfer - A.R. Wiest Ox'2
Clube dos Viajantes
Botafogo F.C. 2x2 C.A.

•

Imprensa
surgir, implantando os
mesmos uma nova men

talidade.
-

POSiÇÃO
FINANCEIRA
Foi apresentadO na o

portúnidade um balance
te financeiro, das ativida
des salonísticas desen
voMdas no corrente ano.
Alcione Simas explanou
aos presentes, que os

aertames realizados fo
ram todos deficitários,
com excessão dó 'Cam
peonato Extra-Oficial,
que por seu elevado nú
mero de atletas inscritos
está dando algum lucro,
mas jamais pelas arreca

dações, pols houve uma

queda acentuada de pú.
blico ém relação ao ano
de 77.

MARIO TAVARES DA CUNHA MELLO
Tabelião de Notas e Protestos

de Títulos.

EDITAL

Pelo presente edital de citação, pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

ELVIRA DERETTI, nesta - FLAVIO LEMKE,
Guaramirim - GALDINO BUZZI, Guaramirim
URSULA RICHERT, nesta.

Valéria T. da Motta Rezende
Oficial Maior

Juvenlus e Avaí, hoje no Adolfo Konder
Em' jogo antecipado de

amanhã, [oqarão na tarde
de hoje, no Estádio Adol
fo Konder, em Florianó
polis, Avaf e Juventus de
Jaraguá.

Jogo este por demais
importante para o qua
dro azul e branco da ca

pital do Estado, pois uma

vitória, ou um simples
empate o classificará pa
ra o hexagonal. Por ou
tro lado, este jogo em na
da importa ao moleque
travesso jaraguaense,
que irá a Florianópo!is
tão somente para cumprir
a tabela, realizando a sua
última apresentação no

atual certame. Um jogo

no domingo último, o que
realmente se consolidou,
mas o tutu que é bom,
ninguém viu. Acontece a

gora, que mentares áo
vovô do futebol catari
nense estiveram em nos

sa cidade oferecendo a

importância de 50 mil cru
zeiros para ser rateado
entre os jogadores, em

caso de vitória sobre o

Avaí, hoje à tarde. Por es
te e por aquele motivo,
tudo farão Rara derrubar
o time da rua Bocaiúva,
dando a classificação ao

Carlos Renaux.

Vamos aguardar, até a

hora do encontro, para
ver que "bicho" vai dar.

Faleceu dia 31.10.78
Ida Zils Strelow, com a idade de 74 anos, residen
te em Schroeder.

Faleceu dia 02.11.78
Ottilia Bertha Emilia Krause Volkmann, com a ida
de de 80 anos, residente em Jaraquazlnho,

Faleceu dia 02.11.78
Emma Stalberg Mahs, com a idade de 70 anos, re
sidente em Rio da Luz II.

Faleceu dia 03.11.78
Ricardo Priebe, com a idade de 60 anos, re

sidente em Garibaldi.
Faleceu dia 04.11.78
Erich Müller, com a idade de 73 anos, residen

te em Ribeirão, Grande da Luz.
Faleceu dia 07.11.78

Georg Müller, com a idade de 74 anos, residente
em Rio Cêrro II.

O Sport Club Estre!la,
simpático clube de Nereu
Ramos, realizou nos dias
28 e 29 de outubro p.p.,
um grandioso e bem or

ganizado festival esporti
vo, em seu estádio de fu
tebol, reunindo diversas
equipes de nossa região
e, cujos resultados leva-

da Semana

Baependi.

Dia 29

A.A. Ind. Reunidas 1x2
Mel. Leitzke - Clube dos
Gordos Ox2 Clube dos

Magros - Primavera F.C.
2x3 Olímpico (Vila Lenzi)
- Cerealista Zanghelini
3x2 A.R. Neves - Santo
Antônio F.C. 2x1 S.C. Fi

gueirense (Ilha da Figuei
ra) - S.S.C. Estrella 1x1
G.E. J.uventus. _

O referido festival co

briu-se de pleno êxito,
segundo os mentores es

trel'lstas.

Aos vencedores dos jo
gos acima, foram entre

gues ricos troféus ofere
cidos pela Câmara de Va
readores de Jaraguá ,do
SlIl, Transp. B1oko Ltda.,
Bebidas MaX - Wilhelm
Ltda., Transp. Blumenau
ense Ltda., Soco Gráfica
Avenida Ltda., Mel. Leitz
ke Ltda., Transp. Tres
maiense Ltda.,

- Beb-idas
.

Leopoldo Wulf e Papp
Modas.

COMUNIDADE EVANGÉLICA
LUTERANA DE JARAGUA DO SUL

(EDITAL DE CONCORR�NCIA)

VENDE-SE
Um terreno situado na Rua Carlos Blanck (la

teral da Rua Joinville), antes da passagem da es

trada ferroviária, medindo 45,33m de frente x 62m

de fundos. Preço mfnimo: Cr$ 300.000,00.
Os interessados deverão enviar suas propos

tas à Comunidade Evangélica Luterana de Jara-

guá do Sul, rua: Prof.a Estéria Lenzi Friedrich, 18,
Caixa postal, 113 - 89250 - Jaraguá do Sul (SC),
por escrito, até o dia 28 de novembro de 1978.

-:- Critério: melhor preço e melhor prazo de

pagamento.

Falecimentos

FEDERAL

Octacflio Pedro Ramos
1218

,Para Deputado

Para Senador

Pedro Colin
2CJ3

Aroldo Carvalho •

Wilmar üaüanhol

•

I

ou'

ORDEM DO DIA

1 a.) Exame, discussão e votação do Relatório
da Diretoria, Balanço Geral e Contas de Lucros e

Perdas, do exercfcio social encerrado em 30 de
setembro de 1978;

2.a) Assuntos diversos de interesse social.
AVISA acharem-se à disposição dos Senhores

ACionistas, em sua sede social, os documentos a

que se refere o Art. 133, da Lei 6.404/76, de ... '

15.12.76. - Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 1978.
DORVAL MARCATTO - CPF 009.679.479-87

Diretor Gerente

Jaraguá do Sul- SC - CGCMF 84.432.962/0001-09
ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores Acionistas de CINE

JARAGUÁ S.A., à Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se em sua sede social, à rua CeI. Emflio
Carlos Jourdan nr. 103. Jaraguá do Sul-SC, no dia

18 de novembro de 1978, às 10 h (dez horas),
para a seguinte

Juízo de Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul

EDITAL DE PRAÇA

Venda em 1.a praça: dia 28 de novembro p.v.,
às 10h30min. Venda em 2.,a praça: dia 12 de de
zembro p.V., às 10h30min. Local: Edifício do Fórum
desta Comarca de Jaraguá do Sul. Autos de: Exe

cuções nrs. 6.644 e 6.607. Exeqüent'es: Werner
Schuster e Plásticos Plavinil S.A. Executada: Com.
e Ind. W. Raduenz S.A. Bens a serem praceados:
1.) Um' terreno situado na localidade de Rio Cerro

I, neste município, fazendo frente com a Estrada
que liga Jaraguá do Sul a Pomerode, com 270m,
travessão dos fundos com igual metragem em ter

ras 'de Germano Gielow, extremando de um lado
-com 320m, em terras de Ricardo Strelow, e de
outro lado com igual metragem com terras de Ger
mano Gíelow, com a área de 75.000m2, devida
mente registrado no Cartório do registro de Imó
veis desta Comarca, digo, de Joinville, às fls. 60
do livro 3-A, em data de 26.04.34. Trata-se de urna
área praticamente toda plana, própria oara lavoura,
e próxima de indústrias, avaliada em Cr$ '

450 000,00. 2.) Uma construção em alvenaria de

tijolos, coberta com telhas de-barro, medindo apro
xirnadamente 300m2, sendo que, seu estado de

conservação é bastante ruim, edificado no terre-
no descrito pelo item 1.°, avaliada em Cr$ .

110.000,00. Total: Cr$ 560,000,00. Ficam intima
dos, por este edital os representantes da executa
da da data acima, caso sua intimação não seja
possfvel pelo Senhor Oficial de Justiça. Não' cons
ta nos autos qualquer ônus ou recurso pendente.
Jaraguá do Sul, 07, de novembro de 1978. Eu, A-'

. dolpho-Mahfud, Escrivão, o subscrevi. ,

r I

J.J. Maurfcio d'Avlla
I. tI Juiz de Direito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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d p' " Vasconcelos

correre o 000
'a censura

Baseado em dados ofi
ciais divulgados pela Di-

,
.

visão de Censura de D,·
versões Públicas do De
partamento de Polfcia Fe
deral, o deputado federal
e candidato do MDB ao

Senado Jarbas Vasconce
los mostrou ser "trágico",
o resultado da censura du
rante os anos de 76177'!.

Em dois anos apenas -
disse ele - o Departamen
to de Polfcia Federal proi
biu a exibição de 41 filmes,
enquanto 13.0 eram apre
endidos sob a ridlcula ale
gação de estarem em "si
tuação irregular" ao mes

mo tempo em que 6.0 peças
teatrais foram interditadas.

Segundo o parlamentar,
"o controle sobre a atlvl
dade criadora faz-se sen

tir, também, sobre uma das

manifestações culturais

.

'

Ano LX - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Jaraguá do Sul, 11 da novembro de 1978 - n.o 3 . .012

Festa das flores
Foi aberta oficialmente

às 19 horas de ontem, no

pavilhão da Expoville a tra
dicional Festa das Flores,
que desta feita reurura

cerca de 2.000 especimes
vegetais. A "Iaélia purpu
rata", orquídea típica da
região que tem sua flora

ção completa nesta épo
ca do ano, será a grande
atração da exposição, em

cuja abertura. esteve pre
sente o consagrado artis
ta plástico Juarez Macha
do, além de autoridades
municipais e convidados

especiais.

Devido a proximidade
das eleições, neste ano, a
Agremiação J'oinvilense de
Amadores de Orquídeas
(Ajao), entidade patroci
nadora, não decorou 'o am

biente da exposição com

um tema especifico, optan
do pelo caráter competiti·
voo Uma Comis.são Julga
dora, formada por cinco
orquidófilos, a partir das
10 horas de ontem, esteve
iniciando a seleção das
flores inscritas.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
DECRETO N.o 513/78

Anula e Suplementa Dotações Orçamentárias.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exerclcio de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1.° - Ficam anuladas total ou parcialmente as seguintes

Dotações do Orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Agua
e Esgoto - SAMAE:
.0.0.01 - COORDENADORIA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0.0.01 :13764472 . .0.01 - Manutenção das Atividades Administrativas
414.0 - Material Permanente Cr$ 5 . .0.0.0,.00
.0.0.02 - COORDENADORIA DE ATIVIDADES T�CNICAS
.0.0.02.13764472 . .0.02 - Manutenção das Atividades Técnicas
3111 . .02 - Despesas Variáveis Cr$ 15 . .0.0.0,0.0
314.0 - Encargos Diversos Cr$ 1'0 . .0.0.0,.00
413.0 - Equipamentos e Instalações Cr$ 5.0 . .0.0.0,.0.0
414.0 - Material Permanente Cr$ 2.0 . .0.0.0,.00
.0.0.02.13764471 . .0.01 - Ampliação do Sistema Público de Agua
411.0 - Obras Públicas Cr$ 15D.DDD,Dfl

'Total Cr$ 25.0 . .0.0.0,.00
Art. 2.0. - Com os recursos advindos da anulação de que

trata o artigo 1.0. deste Decreto, ficam suplementadas as seguintes Dota

ções do Orçamento vigente:
.0.0.01 - COORDENADORIA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
.0.0.01.13764472 . .0.01 - Manutenção das Ativ. Administrativas
312.0 - Material de Consumo Cr$ 4.0 . .0.0.0,00
��13D - Serviços de Terceiros, Cr$ 4.0 . .0.00,0.0
.0.0.02 - COORDENADORIA DE ATIVIDADES T�CNICAS
.0.0.02.13764472 . .0.02 - Manutenção das Atividades Técnicas
311.0 - Pessoal Civil Cr$ 6.0 . .0.0.0,.0.0
312.0 - Material de Consumo .....................•.•. Cr$ 1.0.0 . .0.0.0,00
325.0 - Contribuição de Previdência Social Cr$ 1.0 . .0.0.0,.00

Total Cr$ 25.0 . .0.0.0,.0.0
.

Art. 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação revogadas as disposições em contrário.,

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos .08
dias do mês de novembro de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado nesta Diretoria de

'Expediente, Educação e Assistência Social, em .08 de novembro de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

"

critica

mais vigorosas do povo: a
música. Só em 1977 foram
vetadas 312 canções isso
para não falar de censura
aos livros, do seqüestro de
edicões inteiras e do con

trole .sobre a importação
de obras estrangeiras".

Ainda citando dados o

ficiais do Departamento de
PoHcia Federal denunciou
Jarbas Vasconcelos que,
entre 1976 e 1977, cerca
de 11.0 livros foram oficial
mente impedidos de che
garem ao público.

O cerceamento da liber
dade de expressão está in
timamente ligado ao pro
cesso de empobrecimento
gradativo da maioria da
pOpulação. Pode parecer,
de inIcio, estranho, mas a

falta de liberdade tem mui
to a ver com a falta de pão
- explicou.
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.' Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Financiamento próprio
VEICUlOS USADOS REVISADOS

F-75 - 4x4. - Azul 1975
F-75 4x4 amarela 76 - entrada 195.0.0,.0.0 e .

24x2.275,DD
F-75 4x2 verde 1975 - Entrada 16.0.0.0,.0.0 e .

24x1.85D,DD.

DE

Cobradores e Inspetores
de Cobrança

/

COM OU SEM PRATICA.
TRATAR NA RUA EXP. ANTONIO CARLOS FER
REIRA, 22 -1.0 ANDAR, SALA 21 - ED. MINER,
NESTA.

'

FALAR COM O SR. OSóRIO KANZLER.

CA'MINHÃO CHEVROLET
DEMA'RCA

D� o SEU VEICULO USADO DE ENTRADA EM

Emmendoerfer Com. de Veículos Ltda.
Av. Mal. Deodoro, 557, fones: 72-.0969 - 72-.0655 - 72-006.0

JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

Foi feito para você

MENEGOnl VEICULOS S.A.
O SEU REVENDEDOR VOLKSWAGEN - Av. Mal. Deodoro, 930 - fone: (0473) 72-0419

....

Jorge Bornhausen

no "Pinga Fogo
Especial"

A Rede Catarinense de
Televisão transmite hoje
às 15 horas, O programa
"pinga fogo especial"
com entrevista do Gover
nador eleito, Jorge Kon
der Bornhausen.

A transmissão será fei·
ta em cadeia pelos ca

nais 3, de Blumenau (TV
Coligadas) e 6 de Floria-
nópolis (TV Cultura). O
programa será comanda
do pelo apresentador da
Rede Tupi de Televisão,
jornalista Ney Gonçalves
Dias, e o entrevistado
responderá durante uma

hora perguntas de repre
sentantes da imprensa,
dos operários, dos indus
triais, dos professores e
outros.

Ressaltando a partici
pação da Praf.a Iris Barg
Piazera, de Jaraguá do
Sul, representando 35 mll
professores catarinenses,
por ter-se dado especlal
destaque ao seu trabalho,
como Coordenadora do
Grupo de Trabalho de
Professores, realizado
quando da visita do Go
vernador eleito Jorge K.
Bornhausen.

Iluminação
do trevo da

BR-IOI
A iluminação do trevo

no entroncamento da Se
-3.01 com a BR-1D1 já foi
implantada. Está tudo pron
to para que a iluminação
seja ligada .

Esta melhoria neste tre
vo foi uma obra das auto
ridãdes competentes do
setor que veio em boa ho

ra, pois veio solucionar um
.

grande problema. O local
apresenta grande perigo à

noite, por isso a ilumina

ção é indispensável e

dentro dos próximos dias,
segundo..se conseguiu a

purar, a iluminação -deve
rá ser ligada, o que signi
fica muito em termos de

segurança 'para o trânsito

que se dirige à Jaraguá do
Sul e cidades vizinhas.

JÁ EXISTE EM JARAGUÁ DO SUL, ATENDIMENTO
M�DICO-AMBULATO,RIAL A PEQUENAS E' M�DIAS EMPRESAS.

I .

,

o novo Passat 79
está aqui, esperando
você. E emocionante
ficar frente a frente
com ele.
Conhecer a outra

face do Passat, agora
com linhas mais

'

modemas.
Experimentar

,

o confortq,do novo
Passat, que nenhum
outro carro da sua
classe pode oferecer.
Como Heven

dedor, nós também
trabalhamos na
renovação da linha
Passat.
Renovando

as linhas de crédito
e criando planos de
financiamento tão
espetacu lares como
o novo Passat 79.
E traga seu carro'
usado, ele será aceito
como entrada

....
, É hora de mudar.

E hora demuda• Entre em nossa
• • loja, escolha seu novo

Venha conhecer'o Passat79. fr����79 eváem

Rua Walter Marquardt, 77 - Telefone: 72·0101

PLANTÃO DIA E NOITE'
.CONV�NIOS COM O COM�RCIO E EMPRESAS
- Cllnica Geral
--- Doenças de Senhoras
- Cllnica de Crianças
--- Pronto Socorro.
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t FLAN - PUDIM E GELATINA ' f
t · '.� f
} i
r BRETZKE· Ind. e Com� de Prod. Alimentares Ltda. i
}

,

EM DIVERSOS SABORES, PARA SATISFAZER O SEU PALADAR. i
�

Rua Carlos May, 320 - Jaraguâ do Sul - Santa Catarina
,
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