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Ilustres catarinenses promovidos a

altos cargos no maior grupo segurador
da América Latina

DATAb Felicitacöes de
Natal e Ano Novomesmo tristecante, A diretoria do grupo Atlântica Boa

vista de Seguros, em reunião realizada
no Rio de Janeiro no dia 12 deste, apro
vou a sua nova estrutura, ocasião em

que foram eleitos es senhores Dr. Mário
José Gonzaga Petrelli, para o cargo de
"ice-Presidente Executiy;o Geral de Pro-

1ução, o mais alto cargo na' área de pro
dução na empresa, e dr. Paulo Konder

I

ßornhausen para o cargo de vice-Presi-

dente de Produção de Filiais e Sucur

sais em todo o Brasil.

A escolha dos ilustres catarinenses

para tão elevadas funções no Mercado

Segurador Brasileiro, bem atesta a capa
cidade, e e espírito empreendedor dos
mesmos, e foi uma justa e meritória re

compensa pelo muito que fizeram pelo
grandioso progresso de sua empresa e

pela Instituição do Seguro.
Dr. Mário José Gonzaga Petrelli e

Dr. Paulo Konder Bornhausen, que em

nosso Estado participam ativamente no

meio empresarial e político, terão sob

suas responsabilidades novas incumbên
cias que serão de máxima importância
para 'o Mercado Segurador Nacional.

":_:�" ...:..

Cante- a alegria" mesmo triste. Cante, mes-

mo que as lágrimas encharquem a sua alma. Can
�e, ao menos hoje. Porque a alegria não está na

festa. No tilintar dos cristais. Nos, abraços e nos

rlscs, Cante, porque a alegria, tem o nome de

esperança. Cante baixinho se não puder cantar
alto, Cante devagarinho, se não puder acompa-

'

nhar o ritmo. Experimente. Comece agora. Der
rube essa muralha. Da revolta. Da dor. Do aban

dono. Da pobreza. Da imperfeição. Arrume por
dentro essa alegria. Mexa em todas as coisas.

Tire o pó das desilusões dos armários do cora

ção. Regue as flores murchas de seus sonhos.

Acredite. Essa criança que chegou traz a espe

rança. Na sua humildade lavamos nossa arro-

gância. No seu sorriso lavamos nossa tristeza.

Na sua ínocêncla a nossa maldade. Acredlte, A

sua fest� é para todos.

Recebemos, agradecemos e retrlbulmos
cordialmente os votos de um feliz e abençoado
Natal ,e Próspero Ano Novo aos seguintes: Pau
llno Pedri e tamltla, Frei Aurélio Stulzer - SP,
Transportadora Gramkow Uda., Antonio Amauri
Silva e famflia - Fpolis.; Silvio Serafim da Luz e

Família - Fpolis.; 1.0 Tte. José Bahia, Padre Ele
mar Scheid - SP, Lourival Rothenberger e farnl

lia, senador Otair Becker e famflia - Brasrlia; Au
to Mecânica Central, Estofaria e Móveis Jara

guã, Ora. Zilá ROdrigues Leite - RJ, Neitzel & Cia
" Blumenau: Silvio Souza e família - Fpolls.; Fun
dação Educacional Regional Jaraguaense. Pe.

Osnildo C. Klann - Oorupá, José Venâncio Perei

ra Junior e famflia, Mauro Ribas Filho e famflia -

Blumenau, Paulo Martins Filho e famflia - Fpolis.,
Expresso Catarinense de Transportes Uda., A

lois Otto (Hilda) Brunner - SP; Drs. Friedel Scha
cht e Luiz Carlos Pavan, Rádio Jaraguá Uda .•

Câmara de Vereadores, Carlos Fernando Priess
e família - Fpolis; Nereu Ramos Filho - Fpolis.,
Pre.eltura Municipal de Jaraguá do Sul, Reimer

& Cia. Uda, SENAI - Centro de Treinamento de

Jaraguá do Sul, Prefeito Helmuth M. G. Hertel e

vice-Prefeito Gerhard Zastrow, do vizinho Muni

cfpio de Schroeder, G.N.p.S. Empresa ornalís
tica Uda., FUSESC - Fundação Oodesc de Se!;1u-

,

rida.íe Social - Fpolis; FETAESC - Federação (Jas

Trabalhadores na Agricultura do Estado d» Sen

ta Catarina. deputado federal Abel Ávila des �an

tos e família, Dr. Lauro Carneiro de Loyola - Rio

de Janeiro, NORTON S.A. Ind. e Com.; Brasil

Companhia de Seguros Gerais, Bandeirante de

Seguros, ZORNITA - Companhia Industrial Zorni

ta Equipamentos de Gerência, Companhia Pirati

ninga de Seguros Gerais, Companhia Bandei

rantes de Seguros Gerais, Reflorestadora Monte

Cario Ltda., Sul América Seguros, Padre Alvino

Bortollne - Porto Alegre, Araken Mafra Pinto,
Emrreendimentos Imobiliários Marcatto Uda.,
Churrascaria Pavanello. Uda., Sindicato dos Tra

balhadores na Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e

do Material Elétrico de Jaraguá do Sul. João F.

Mendonça e esposa - RJ, Ernesto TorineIli e fa

mília, Lauro Caldas Lopes - Caxias do Sul, Her
bert Marchal - Jaraguá do Sul, Governador do

Estado de Santa Catarina, Antônio Carlos Kon

der Reis, Vera Cruz Seguros - SP, Iza e Lauro

Stoinski, Herbert e Rosa Schneider - Rio do Sul,
Rodolfo Herbst - RS, Maia Farina - Assessorla

Empresarial Uda., sr. Auen Luiz Vieira - Presiden

te da Federação Catarinense de Desportos Uni

versrtárlos, Célio, Martim - Joinville, Alarde Sar

dá ne Amorim - Biguaçu, sr. Dávio Leu, Prefeito

Municipal de Massaranduba, deputado estadual

Octaclllo Pedro Ramos. sra. Paula e Luiz de Sou

za - RJ, sra. Irene Günther e seu filho Osmar -

, Londrina, LGD - Engenharia, Moussa Nacli e sra.,

Arnoldo Alexandre da Costa - Curitiba, André e

Elvir,ä Jacob - SP, sr. Faria Souto, Maria Arlete

Oldemburg e' tarnflla, sr. Henrique Drews Filho,
Prefeito Municipal de Pomerdoe; sr. Guilherme

Pradi, Agente de assinaturas de O Estado de' São
Paulo - Jaraquádo Sul.

LlONS DE CORUPA FUNDOU LlONS CLUBE DE ITAI6POLIS

grande número de leões

de outros Clubes, que vie
ram prestigiar o aconteci
mento, inclusive com par

ticipação de sócio do

mais novo Clube de Jara

guá do Sul o Integração
e do Lions Clube Floria

nópolis Centro.

Foi uma solenidade
marcante onde iniciaram
24 sócios neste novo Clu

be de Serviço, todos no

IT':3S benquistos na COIr,U

nidade os quais se inte

grarão na missão do leo

nismo.

O ato de posse da 1.a

Diretoria, bem como dos

sócios foi presldldo pelo
leão Governador Gerold

Zichkhur, sendo o. Lions

Clube de Corupá o Clube

padrinho, sendo que um

grande número de leões

corupaenses se desloca

ram à cidade serrana,
bem como os padrlnlioe
físicos CL Donato Seidel
e Ortwin Hermann. o Ori

entador do novo Clube é

o CL Teodorio Werner.

No dia 3 de dezembro
foi fundado o Lions Clube
de lteiópolis, cuje acon

tecimento teve por local
es dependências da So
ciedade 16 de Abril em

Itaiópolis ,onde contou

com a presença das au

toridades leonrsticas do

Distrito L-10, autoridades
constltuldas do Município
de Itaiópolis além de

Cante, ao menos agora. Que nesse canto

se aprende a t�r fé. O presento passa, O pinhei-·
rinho fenece. Os cartões se perdem, Os trajes
finos se acabem, Os vinhos secam. Mas essa

criança fica. cante uma canção de ninar e lhe o

fereça. Se você está só, fale com esse menino

que ele enxugará seu pranto. No seu nascimento

tudo era pobre. Mas o céu se cobriu de estrelas.

Os anjo"S cantaram e os reis caminharam �ongos
dias... Ele era o Senhor I Então a alegria era por
dentro. Na�cia a esperança. A salvação dos ho

mens.

CORREIO DO POVO
COMUNICAMOS QUE ESTE SEMANARIO

NÃO CIRCULARA NO DIA 30 DO CORRENTE,
POR MOTIVO DA GRAFICA !MPRESSORA ES

TAR M FÉRIAS COLETIVAS, VOLTANDO A C R

CULAR NORMALMENTE A PARTIR DO DIA

06.01.79.

Jaraguá do Sul, 21.12.78.

Não fique triste, por não ter riqueza. Por

não ter sapatos. Por nã'o poder comprar casta
nhas e vinhos. Não fique triste com a sua triste

za. Cante a alegria do Senhor. Cante ao menos

agora. O Natal é todos os dias. Vista-se por den

tro da paz e da �Iegria. Para entender o Natal.

Obras Públicas em

Massaranduba
Foram iniciadas as obras de ampliação e reforma

do Colégio "General Rondon", da cidade de Massaran

duba. A citada obra conta com recursos financeiros da

Secretaria da Educação e Cultura, em convênio com a

Prefeitura Municipal de Massaranduba.

Venceu a concorrência pública para execução dos

trabalhos a Construtora Ludovico Kasprovicz.
Por outro lado, o Prefeito Municipal - sr. Dávlo Leu,

acaba de receber da Secretaria da Educação e Cultura,
a importäncla de Cr$ 90.000,00, para que. também em

convênio com a Municipalidade massarandubense, ser

reconstruída a Escola Isolada Estadual de Alto 1.0 Bra

ço.
Ainda da Prefeitura Municipal, tem-se a Informação

de que durante esta semana a iluminação pública do

centro da cidade, foi substltulda por iluminação a vapor
de mercúrio, numa extensão apr'oximaCla de 1.500 me

tros.

Cante a �Iegria, mesmo triste. Cante mesmo

que as lágrimas encharquem a 'sua alma. Cante,
porque � alegria não está 'fora, mas dentro de

- você. Cante porque a alegria tem o nome de es

perança-.Cante porque você não está só com sua

tristeza. Cristo nasceul

Do jornal "O Radar", Apucarana (PR) Desejamos ao novo

Clube do Distrito L-10,
pleno êxito em sua mis

são de servir, e nos para
benizamo-nos

.

com a co

munidade de -Itaiópolis
, por ter recebido um Clu

be de Serviço.

FELIZ NATAL!
Naquela noite misterlosa, por entre revoa

das de anjos, ressoou uma voz: "Hóje, na cidade

de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o

Cristo Senhor".
"'-

A esperança de salvação se concretiza na

rea!;dade de uma terna criança.
. Natal exprime o mistério do "Deus cones

eo": nos sugere que Cristo continua sendo a re

velação de Deus 8'OS homens, através __
de nós.

Ele é a "palavra encarnada" que vigorosamente
nos compromete e nos interpela a cada instan

te, para sermos mais fiéis, mais compreensivos
e mais irmãos. "

Esta pequenina mensagem encerra os vo

tos de um santo Natai e de um abençoado Ano

Novo.

LITORINA

Sul e Joinville. Sarda às 6h30min de Co

rupá, indo até São Francisco do Sul, re
tornando a Corupá às 14h30min. Sai de

Corupá às 16 horas para Joinville, sain- .

do da Manchester às 18 horas, chegan
do em Corupá às 19h30min.

Depois de tantas reivindicações,
parabenizamo-nos com o povo e com a

Rede Ferroviária. que reconheceu os

nossos reclamos.
Deixamos aqui uma sugestão: a de .

que o horário das 16 horas. saídade Co

rupá, seja mu'tlado para às 12h30min;
iria atender um horário comercial mais

vantajoso.

NOVA

CORUPA - A Rede Ferroviária Fe

deral, veio neste final de ano, presentear
nossa região, colocando, a disposição
dos que viajam pela Estrada de Ferro

uma nova autornotrlz ou seja a lltor'ro.

As velhas foram recolhidas depois de 49
ai10S de uso.

'

-

Destaca-se o conforto da litorina

que a partir do dia 14, passou a fazer o

trecho Corupá-São Francisco do Sul e

na parte da tarde Cörupá-Jolnville e vl
ce-versa, uma viagem rápida e confor
tável inclusive com ar-condicionado.

. Num horário que vem satisfazer aos que
necessitam se deslocar a Jaraguá do

NATAL I
,l

.

É um momento, 1i)(0 no coração dos homens como um grande momento de esperança.

"CORREI'Q DO POVO"
como informativo da comunidade ,deseja à todos seus leitores, assinantes e favorecedores, um NATAL repleto de

felicidade e esperança. Esperança esta .de que o Novo Ano que se aproxima seje um mundo de realizações.
FELIZ NATAL VENTUROSO ANO NOVO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DESTAQ·UES SOCIAIS Celso !7lage!

a-N I V E R S A R IAN' E S
Aniversariam, hoje, dia 25.12.78

Srta. Eliane Natali Fodi
Palmira Satler

Aniversariam, amanhã, dia 26.12.73
Leonida, esposa do sr. Herberto
Georg, res. no Rio Cerro "

'

Mauro Coelho
Aniversariam dia 27.12.78

Jovem, Marco Antonio Marcatto
Terezinha Walz

Aniversariam dia 28.12.78

Jovem, Áurea Manmich. restden
te em Atalanta
Maria Amélia de Souza

Aniversariam dia 29.12.76
Alice Vieira \

Márcia Pedrotti
Aniversariam dia 30.12.78

Nelsita Baumann
Olívio Aldrovandl

Aniversariam dia�1 ,12.78 ,

. Sra. Renata J:j Huffenuessler
Sra. Janéts Marcatto

Aniversariam dia 01.01.79
Sra. Wally, esposa de Ronaldo
Fidler, res. em Curitiba
Sr. Jaime Blarick
Sr. Silvestre Stoinskl
Sr. Osmar Gascho
Sr. Alfredo Mundstock
Sr. Jorge Ersching

Aniversariam dia 02.01.79
Sra. Adélia Baratto Lázzaris
Sr. Arno Müller
IIdemar da Oosta, residente em

São Francisco
Renilda Buerger
Carlos Augusto Gerent, restden

,
te em Astoma - PR

Aniversariam dia 03.01.79
Sra. Arlete S. Osowski
Sr. Ricardo Buerger
Sr. Henrique Koster

Aniversaria dia 04.01.79
Sr, Waldir Rubini (industrial)

l\niversaria dia 05.01.79
Sra. Olga B. Geffert

HOMENAGEM A IMPRENSA

Nascimentos. da Semana
. /

Nnsceram dia 12.12.78
Volnei, filho do casal Oswaldo
Antonio (Maria de Lourdes) Kis
ner.

Claudlno. filho do casal Fino
(Herta) Haasch,
Maicon Miguel, filho cio casal A
dernlr (Irmarrtlna) Salai.
Silvane. filha do casal Edelberto
(Isolda) Lange

Nasceu dia 13.12.78
Wanderley, filho do casal Rauíi
no (úrsula) Marquardt.

Nasceram dia 14.12.78
Roseli, filha do casal Elcido (Iria)
Volkmann.
Valéria, filha do casal Freimundo
(Edeltraud) Lippinski
Renilda Luzia, filha do casal Pe
dro Franclsco (Alarde) de Souza.
Evanildo, filho do casal Ena (Te-
c!a) Klein.

Nasceu dia 15.12.78
Darci, filho do casal Raimundo
(Hildegard) Kniess.

Nasceu dia 16.12:78
Nildo Douglas, filho ao casal Ni
lo (Rita) Mosca.

Nasceram dia 17.12;78
Roseli, filha do casal Conrado
(Raulina) Neumann.
Janice Aparecida, filha ao casal
Adolfo (Terezinha) Schellemberg.

o Natal mais lindo
,

mundo está em

do
Cláudia

SESI - Agência de Jaraguá do Sul,
homenageou ao Correio do Povo, pelo seu

trabalho desempenhado tão desinteressa

damente, no decorrer de 1978.
Na foto, Adernar L. Frassetto, agente

do SESI local, fazendo a entrega de um

Cartão de prata a Solange Doster, que no

momento representava este jornal.

NATAL 79

Dia 25, hoje, marca a festa máxima da

cristandade ,o dia em que Ele se fez criança
para a' saivação do mundo. Dia de alegria. de
júbilo, de congraçamento pelo nasclrnento do

Menino que se fez Homem, para redimir o

mundo.

Natal, dia de festa, dia de presentes e de

coisa nova; dia em que as pessoas extrava

sam seu sorriso, procurando uma renovação,
exatamente naqueles seus irmãos mais pe

queninos, nos mais necessitados, nos que pa
decem na miséria.

Tudo é festa, é alegria, num colorido de

luzes ao lado do pinh'eirinho, aos pés do pre

sépio.
Não precise me aprofundar, porque ca

da qual sabe fazer o seu Natal da melhor ma

neira; mas o que me refiro agora, é ao que

todos os anos vinha sendo feito nas princi
pais avenidas de nossa cidade, e este ano

quando se esperava uma decoração total

mente diferente, nada disso aconteceu, sen

do que �penas as praças da cidade recebe

ram tim colorido. expressando que o Natal

"taí" !

Tudo tem seu devido lugar, pois com to

Gas as campanhas que se faz durante o ano,

com toda a arrecadação que o Município con

seque, se bem estruturado, sempre sobra al

g' -ma coisa, para demonstrar nas artérias

principais da cidade, que aqui também se vi

ve o Natal. E' muito fácil I
--*--

ROTARY HOMENAGEIA
o Rotary Clube de Gu�ramirim, segundo

o que informou seu Presidente Nélson Perei

ra, homenageou na última quinta-feira a es

tudante Cecília Beatriz Bértoli, que durante

os três anos que cursou o 2.° Grau no Colé

gio Normal Prefeito Lauro Zimmermann de

Guaramirim, sempre obteve o primeiro lugar.
Na homenagem foi entregue o diploma

e ainda vários brindes, seguindo-se ainda o

jantar festivo de encerramento das atividades

do Rotary Clube de Guaramirim, neste ano

de 1978.
*

---.- -

PROGRAMAÇAO DE

FINAL DE ANO

Para a sociedade que freqüenta os sa..,

Iões do nosso Municfpio, a programação é

esta, para o final deste ano de 1978: Dia 25,
hoje, Dia de Natal. com infcio 15h30min, Su

per Discoteca Dancin Doering.· Para dia 26,
às 15h30min,. super dlscoteca Dancin

Doering. Ainda no dia 26,
com início às 22 horas baile; 2.° Dia de Fes

ta de Natal, no Grêmio da Juventude de São

João, com animação de Os Montanari, da

cidad'e de Concórdia.

ACADEMIA DE COMÉRCIO DE

SANTA CATARINA

No dla 20 do corrente deu-se às 18h15
min Missa. em Ação de Graças, na Catedral

Ml?tropolii.ana e às 20 horas Colação de Grau
no Plenário da Assembléia legislativa. dos

.

novos Assistentes de Administração e Téc-
nicos em Contabilidade de 1978.

Dentre os formandos anotamos com sim

patia o sr. AURINO TRISTÄO, fl.mcionário do

Besc, com ocupação no Besc C!ube e foi es

tagiário na BESCOR.

.J sr. Aurino Tristão deverá transformar
-se cm excelente profissional de contabilida

de, pois alcançou bons conceitos nos estu

dos e no estágio. Parabéns I

Nosso Natal, na vestidos deslumbran-
maior de todas as tes para você.
festas, um verdade- A moda está rnara-

ro tesouro de idélae 'vilhosa, a moda r::>-

cara presentes, e mântica cheia de
bordados, e tem
mais: as bijuterias e

sandálias acornpa
nhamtodos os esti
los.

Dê amor neste Na
tal, dando presentes
de Cláudia e Claud1-
nha l;Ioutique. Vá ver

o show da moda ca

rioca, que Berenicp.
trouxe para você.

EVELYN
MENINA EVELYN

Está em festa o lar do jovem ca
sai Ariovaldo Hansen e Ellen-SrIvia
Prodõhl Hansen, com o nascimento
de sua primogenita, 'ocorrido segun
da-feira última no Hospital São José,
apartamento 52, e que . receberá na

p!a batismal o nome de Evelyn�
Alegria também dos avós pater

nos, sr. Edmund Hansen e sra, Rosa
Hansen, ele do Coral da SCAR. e dos
avós maternos; prof. Augusto Sylvio
Prodõhl e sra. Adele Ellen Andersen
Pr?dõhl, ele nosso velho amlqo, es
crítor e confrade, radicado há mals
de 25 anos em Jaraguá do Sul.

Aos casais avoengos e ao estl

)l1ado casal que ora tem enrlquecldo
«eu lar com "o presente de Natal", a
robusta Evelyn, os nossos efusivos
cum p rimentos.

LIONS ENCERROU

O t.ions Clube Cidade lndustrial, reali

zou na noite de segunda-feira última, nas de

pendências do Salão de festas do Restau

rante [talara, seu jantar de encerramento de

ano, com a presença de leões e domadoras,
em número bastante expressivo ..

A reunião festiva, foi presidida pelo leão

Adernar Lotin Frassetto, que indicou para ser-,
vir de mestre-de cerimônia o leão Jaime Men

donça.
A saudação aos associados e convida

dos, foi feita pelo Diretor Saciai, Eliseo Ubi

ratan Tajes, que registrou a presença do leão

Edilson do Lions Clube de Blumenau Garcia

e do jovem Carlos Alberto Ewald.

O Secretário Airson Garcia e o Tesourei

ro José Venâncio Pereira Júnior, apresenta
ram informes da sua pasta, O leão Alibert

Ewald, fez a declaração de um poema, que
enfocava o sorriso.

Ao final de sua aoresentação, foi rodada
a música "Basta um sorriso", com o cantor

Roberto Barreiros. merecendo aplausos de

todos os presentes. O leão José Bahia, fez

uma alocução especial, para enfocar a data

magna da cristandade sendo muito eloqüen
te em sua fala, agradando a todos.

Posteriormente, foi feita a dlstrlbuição de

brindes. Foram registrados na ocasião, os a

niversários das domadoras, Eliane, do leão

Lt.iz Nicolodelli e Dalva do leão, Airson Gar

cia. Dos leões o único aniversariante do_mês
de dezembro, o leão José Zapata, que anl

versàrlou no dia 6 deste mês.

A reunião festiva foi muito alegre, prln
c.oalmenre por s�r este o último contato do

.ano..

O Presidente Adernar Lotin Frassetto, u

sando da palavra, agradeceu o esforço de to

dos os componentes da Diretoria, que pro
curaram levar a bom tenr-o todas as tarefas,
no sentido da realização das várias campa
nhas encetadas. Agradeceu a colaboração
ottida de todos os leões e domadoras duran

te os primeiros seis meses de sua gestão, so
licitando que para o próximo período, nova

mente os associados colaborem, pois somen

te assim, o Clube poderá realizar.

A próxima reunião festiva de leões e ,do

madoras, será realizada no dia 29 de janeiro,
sendo que as reuniões de diretoria terão iní

cio no dia 8 daquele mês.
--*_

AGRADEÇO

A coluna agradece os votos de Boas Fes

tas, enviados por amigos da söciedade jara-
, guaense e mesmo de outras sociedades. A-

.

fonso F. Maranqonl, Com. Ind. e· Repr.; Mau
ro Koch e Família, ele Gerente Administrativo
dr' r\/Jenegotti Veículos;' Rosane Moretti; Sueli

Müller: da sociedade de Curitiba através de

Suelí Beker; Iracide; Vânia; Carmem Patrícla.
. A todas as pessoas e entidades que en

viaram votos de Boas Festas de Natal e Ano

Novo, o cumprimento expresslvo da coluna
nor estas tão significantes e festivas datas.

_*--

BAILE REVEILLON

No dia 31 deste, às 22 horas será reali

zado o Balle de São Silvestre, na Sociedade

Dançante Doering, com a animação do Con

[unto México Brass da cidade de Concórdia.

_:__*,..---

Chegou a Coleção Verão 78 no Loj�o
de CONFECçõES SUELI.

.

Você compra vestídos, slaks, cami
sas, camisolas, batas, blusas, jardineiras
e bijouterias e muitas novidades. Agora
com crediário. O LOJAO de CONFECçõES
SUEU, fica na Deodoro, 1.085, em frente a

Praça Paul Barris.

KROGERHAUS ...

É preciso dizer mais ?!

Você que desfruta da qualidade do Krü

gerhaus, agora poderá desfrutar do

"KROGERGARTEN" .

CONQUISTA DOS ANDES

Novamente, no setor de vendas de Pe

ças Ford. a Moretti Jordan, recebendo os me

lhores cumprimentos, pela brilhante conquis

ta do Troféu "Conquista dos Andes".

No ano de 1977, na área que envolve Pa

raná e Santa Catarina, a Moretti Jordan já ha

via conseguido para Jaraguá do Sul o 1.° lu

gar, ficando de posse de um beHssimo troféu

e outros valiosos prêmios, inclusive com en

trevista e reportagem exclusiva no nosso se

manário.
Este ano, novamente a Moretti Jordan,

não deixou por menos, na-área que abrange

os Estados do Paraná e Santa Catarina, den

tre os ínumeros concessionários Ford que e

xiste, o destaque no setor de vendas de pe

ças, coube mais uma vez a Revenda Ford de

nessa cidade.

Aliás, convém salientar que aMoretti

Jordan é bicampeã neste setor, sendo que

este ano, o gerente de peças de Moretti e

Jordan ganhou uma viagem para os Andes.

com as despesas totalmente pagas.

'O sr. Norberto' A. Marangoni, que nos

dias, de 8 a 16 deste mês esteve desfrutando

da natureza dos Andes, neste passeio ele re

novou as forças, para no próximo ano, alcan

çar o tricampeonato no setor de vendas de

peças.
Por mals esta conquista, quem está mui-

to feliz são os membros da diretoria, sr. Vir

gílio M�retti, sr. Guido Mundstock, responsá
vel pelo bom andamento da Moretti Jordan- e

também o sr. Valcir 'Clmardi, responsável pe
la expressiva vendagem de automóveis Ford.

Pense forte, pense Ford !
--*--

Já estamos no verão e nada me-

lhor que a moda da temporada prá você

desfilar elegantemente - COMERCIÄL DE'

CALÇADOS CINDERELA.
Calçados, confecções, artigos espor

tivos, vestidos completos para noivas, con

juntos infantis, presentes chiques e um

mundo de coisas novas que você nem po
de imaginar.

Visite a CINDERELA, um lojão com

sobre-loja, na Getúlio Vargas, 198', a sua

espera; A vista 'ou a prazo, como você pre- .

ferir!
'

ACIG FEZ SUA REUNIAO

DE ENCERRAMENTO DE ANO

Na última quarta-feira, dia 20 do corren

te, no vizinho munlcíplo de Guaramirim, na

residência do sr. Antônio Carlos Ruela, Pre

sidente da Associação Comercial 'e lndustrlal.

foi feita a última reunião do ano desta Asso

ciação.
Estiveram presentes à reunião a maioria

dos associados, assim como convidados es

peciais. A reunião foi presidida pelo sr. An

tonio Carlos que teve como secretário o sr.

Antônio Zimmermann, 'quando na oportunida
de foi feita a eleição do Empresárlo do Ano
e Empresários de Destaques. Feita a apura
ção dos votos, constatou-se a eleição quase
que por unanlmldada do Industrial sr. Antô
nio Carlos Ruela como Empresário do Ano e

como Empresários de Destaques foram elei
tos os srs, lsolrnlro Correa, Deodato Maggi e
Pedro A. Weber.

Dando prosseguimento
.

o sr. Presidente
conclamou aos presentes que elegessem co

rno Sócios Beneméritos da Associação a Rá
dro Jaraguá, Gazeta de Jaraguá e Correio do
Povo, sendo eleitos -por unanimidade.

Encerrado os trat5�lh'os da presente reu

nião, todos se fizeram presentes para a cos

telada, que teve como 'patrocinadores os srs.

Arno Zimdars e Antônio Carlos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Falam os

psicólogos:
anote

EDIÇAO ESPECIAL - 'NATAL/1978

RODA P I Ã O "

Aos 21 anos

o cidadão privar voluntariamente, nem desinte

I essar-se, podendo reavê-la. sem dar aos seus

conterrâneos triste mostra de fraqueza Inconsci

ência ou corrupção" (Ruy)

Homero Silveira

Aos 35 anoa

" "Todo desejo IncOmodo e Inquieto se d�
solve no amor da verdadeira filosofia" (Epicuro).

Aos 42 anos

"O Senhor é o meu rochedo, e o· meu lugar
forte, e o meu libertador; o meu Deus, � minha

fortaleza, em quem confio; meu escudo, a força
da minha safvação, e o meu alto refúgio" -(Sai
mos, 18,2).

Muitas luzes cintilantes, muita música, mui-,
ta alegria, lembram-nos o nascimento do DEUS
- MENINO e lembram-nos a chegada do ANO
NOVO, cheio Cle esperanças:

Esperanças de P�

Esperanças de AMOR
Esperanças de LIBERDADE

�speranças de PERDAO
Esperan'ças de SAÚDE
Esperanças öe FELICIDADE

"Ohl fala-me de amor - e quero crer-te
Um momento sequerl

E esperar na ventura e nos amores,
Num olhar de mulher I" (Álvares de

Azevedo)

Liberdadel lIberdadel abre as asas so

bre nós! (Hino)
"Ama com fé e orgulho a terra em que
nascestel" (Bllac)

Aos 59 anos

"A minha alma tem tédio de minha vida; da

rei livre curso à minha queixa, falarei na amar

gura da rnlnha alma" '(J6, 10,1).
'

Aos 68 anos

"Tudo que acontece 'é adorável" (Léon Bloy)

Aos 72 anos

Eva vê a ave.

O ovo é do vovO '(Cartllfla Cla Alessandra)

Jaraguá do Sul, 15 dez. de 1978.

DemocracIa � o governo do povo, pelo
povo e para o povo.

"O, homem pode se öes'plr do patrlmônlo dos
seus haveres, ,por earlClaCle, por ascetismo",
Mas do patrlmônlo da sua liberdade não se pode

CI COLUNA, ROTÁRIA.
Aos 7 anos

Assembléia

NOS�A SAUDAÇAO DE NATAL

Aos 28 anos

Geral

Dr. Erich

NOSSA SAUDAÇÃO
DE NATAL'
E ANO NOVO

Eva vê a ave

O ovo é do vovô

(cartilha)

Aos 14 anos

FEIERLICHES Gesundheitstrinken
nach festen Regeln und auf Kommando
ist alter Brauchtum, Manches erfahren
wir ueber die Trinksitten frueherer Zei
ten aus den "illegalen Pamphleten". So
heisst es in einer dieser Schriften: "Der
Grossmeister sagt: "Legt eure Hand an

eure Muskete", worauf die Brueder trin
ken'." (Trlnkqlàeser sind "Kanonen":
"Pulveriaesser", die Weinfaesser).

Hierzu kommen Gefuehle die "er
zogen" werden muessen, wie der
Mensch, als solcher der Erziehung he
larf. Gefuehle werden naemlich meistens
als eine recht verschwommene Angele
genheit angesehen. Selbst da, wo je
mand von eine a klaren Gefuehl spricht,
wird ihm mit Skepsis begegnet. Immer
hin wird es als Masstab der Reife ange
sehen, wenn man von elnem Menschen
sagen kan, das er "ein klares Gefuehls
leben hat".

ACREDITAMOS EM DEUS.
ACREDITAMOS NO HOMEM.

\-;'�WT""�-���.J
Sim, temos Fé e Esperança e cremos em

I

Deus : cremos no tiomem, e, nesta crença, en

viamos a todos

Vivemos a época de mais uma festa de Natal.
E, em poucos dias, viveremos um novoano. Que 1979,
seja, em cada um de seus dias, '

resultado de nossos esforços mais cristãos.
FELIZ NATAL VENTUROSO ANO NOVO

Lauro Pielsch

A Diretoria da Sociedade Recreativa Alvo
rada, do Rio Cerro li, convida todos os sócios
para reunião de prestação de conta, e eleição
da nova Diretoria, a realizar-se no próximo dia
14 de janeiro, às 14 horas, tendo como local a
sede social.

Das Gefuehl sagt uns, was ange
messen ist. Danach wird es gern ueber

hoert. Das Massgefuehl, ias den Mens-

chen an sich gegeben ist, bedarf der

Uebung, um sich zu entfalten. Bei

dauernder Missachtung geht es unter.

Dann wirde die Kontrolle des vernehmen
Bewusstseins ausgeschaltet und der

fJlensch laesst sich von seine unkontrol
lierten "Impulsen" steuern. Se kommt
dann das Schiefe oder krumme zustan

de, sowohl in unseren Gedankengaegen
- als auch in der Rede un der Handlungen.
Meistens wird man von seinem Geltungs
beduerfnis uerberspielt, wo klugerweise
Maessigungam Platze gewesen waere,
oder die Brutalitaet ueberspielt die Lie

be, oder die Rechte die Pflichten.

FABRICA DE MóVEIS E ESQUADRIAS
Rua Joinville, 478 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Dass man sich auf sein "gesundes
Gefuehl" verlassen kann, wird schliess
lieh nicht ohne Selbsterziehung erreicht.
Der Mensch steht aber ver der Entschei-

'

dung, sich seine Befehle von der verant-
wertlichen Einsicht her geben zu lassen.

Sejam, as alegrias do Santo Natal, constantes e infindas,
no decorrer do Novo Ano !

São os votos da

Fecularia RIO MOLHA Ltda.

Expresso Catarinense de Transporte Ltda.
TRANSPORTES DE ,CARGAS, BAGAGENS E MUDANÇAS.

Rua Domingos da Nova, 200 - Jaraguá do Sul SC.

Kaufmann
Er soll selbst Haltung und Grundsaetze
haben und so Abbild klarer geisttiger
Ordnungsbilder werden. Dann spricht
man von einer "ausgepraegten Persoen
líchkeit" .

Eeine ausgepraegte persoenlich-
keit, als Mensch uns als Arzt ist zwei
felsohne unset, uns allen bekannter und

geschaetzter Doktor Erich Kaufmann. Da
denk ich manchmal an Rilke: "Nicht re

chnen, nicht zaehlen, reifen wie ein
Baum der getrost in der Stuermen des

Fruehlings steht, ohne die Angst,'dass
dahinter kein Sommer kommen koennte.
Er kommt doch. Aber er kommt nur zu

den Geduldigen, die da sind, als ob die

Ewigkeit vor ihuen laege, so surgias
still und weit. Ich lerne es taeglich, lerne
es unter Schmerzen, denen ich dankbar
bin: Geduld ist alies".

Doktor Kaufmann' schaut auf sein

aerztUches 50 jaehriges Jubilaeum zu

rueck. Da kann man 'nicht anders als
alten Brauch dienen. Demzufolge felgt
der Befehl des Meisters:

"Zur Ordnung, meine Brueder, la
det die Kanonen fuer das erste Feuer!"
Der erste Vorsteher meldet also:

"Ehrw. Meister, die Kanonen sind

geladen". Hierauf keundet der M.v.St.
die erste Gesundheit an:

"Wir trinken auf die Gesundheit des
Br. Erich Kaufmann, erster Varsteher er
teile den Demehl!" Dieser verkuendet:

"Meine Brueder, schaut auf den
ehrv. Meister und tut wie er! Dieser be
fiehlt:

"Rechte Hand an eure Waffen und
zur Ordnung!" - Die Glaeser werden in
Stirnhoehe und auf Armlaenge vor sich

gehalten bis der Befehl erfolgt: "Feuer,
grosses Feuer, meine Brueder!"

Und auch ich rufe Ihnen nochmals
zu, zu Ihrem Berufajubilaeum. Erich
Kaufmann: "Gresses Feuer! Viva !".

ProdéShl

./

Que a celebração do Natal renove nessa fé e confiança de sermos amados e salvos pela ternura de Deus,
nosso Salvador, e noa inspire coragem' e otimismo para construlrmes destinos felizes em 1979.
E' o que deseja-lhes Vitório Lázzaris, gerente da filial do

- INDOSTRIA DE FÉCULAS -

Rua João Franzner, 626 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

No laço de nossa grande amizade,
-

fique demonstrado todo o respeito que lhe
conterlmos, Em nome dessa amizade lhe desejamos
um Feliz Natal e Venturoso Ano Novo.

Oficina do Tibério
ESPECIALIZADA EM VOLKSWAGEN

Serviços de Mecânica, pintura e lataria

Rua Leopoldo Malhelres. 67 Jaraguá do. Sul - SC

Sejam os dias do próximo ano a

continuidade da alegria e da Paz do Natal !
Boas Festas !

Feliz Ano Novo !

r

Av. Mal. Deodoro, 302 - Jaraguá do Sul - SC,

A expressão "homem

de duas caras" está dei

xando de ser apenas um

dito popular para se tor

nar uma verdade com

provada, Segundo psícõ
toqos

.

norte-americanos
que há anos vêm se de

'dícando ao assunto, o

rosto humano não. é so

mente asstmétrlco, cada

um des lados que O' com

põe expressa, emoções
diferentes.

Assim: o lado direito

seria alegre, aberto, en

quanto e lado esquerdo,
estaria sempre preocupa
do e se mostraria sinis

tro, inclusive. E, muito

mais .alnda na opinião
desses psicólogos, o lado

direito. seria o lado "pú
blico" da personalidade
da pessoa, enquanto e

esquerdo, seria e priva
do. Enfim, o rosto seria

uma espécie de,.. que
estaria na cara de cada

um. Como, porém, saber

com qual dos dois lados

se está lidando? Fácil,
dizem os pslcóloqos:
"Quando em dúvida so

bre os sentimentos de al

guém estenda e lado es

querdo do seu rosto. cem

o olho esquerdo e e seu

lado direito com o olho
direito.

E, tudo. bem.

NOITE DE
NATAL

L.L. Neves

Noite festiva

de risos, de luzes•••

Nas torres, ao longe,
os sinos repicam.
Jesus Menino

-

nasceu em Belém,
,trazendo ao mundo

sua m�nsagem de amor...

E os homens relembram

a noite malor

com muita alegria
em festas profanas.
Não vêem, ainda,'
a luz do Menino,
que teve por berço
tufos de palhas,
nos olhos s'ofridos

do sujo esmoler

que lhes bate à porta
à procura de pão,
e recebe somente

os restos da mesa

de quem, na noite
de paz e de amor,
brindou com cristais

o Menino nascido,
quase há dois mI'lnios,
numa gruta humilde
e que veio mostrar

o caminho que une

,a todos os homen�
para serem um dia
verdadeiros cristàos!•• ;
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"Holocausto": o

Exibido pela televisão,· o seriado
Holocausto suscitou desde protesto pela
sua apresentação, até horror, pelas cha
einas praticadas pelo nazismo. Do livro
foram vendidos, em seis meses nos Es�
tados Unidos, 2.750.000 exemptares. O
recorde de assistência ao seriado ame-

.

ricano chegou a 120 milhões de teles,
nectadores. Comprado por 29 países,

.

incluindo a Alemanha, Holocausto foi re
cusado na França sob a alegação da
"falta de fundos' '. Isto apesar de recen

te enquete realizada entre os jovens
franceses ter mostrado que/esses des
conheciam quem tinha sido Hitler. No
Brasil, a Globo encarregou-se de apre
sentá-Ia ao telespectador, num "furo" às
outras emissoras. Aqui existe não só o

desconhecimento de quem seja Hitler,
mas chega-se a perguntar: Holocausto
são aqueles monstros da antiguidade?

Contudo, o seriado recebeu repor
tagens em importantes revistas, provo
cou debates nos jornais e mesmo decla
rações à imprensa feitas pelo Conselho
do Rabinato da Congregação Israelita
Paulista, a que poucos conheciam. As
opiniões divergem. Critica-se a exibição
do filme - seriado, sua visão parcial do
nazismo e mesmo relembrar "essas coi
sas horríveis qué todos querem esque-
cer". De outro lado, . elogia-se o do

.

cumento da tragédia judia frente a "um
mundo apátlco e silencioso", e o pro
cesso de conscientização das novas ge
rações em geral mantidas na ignorân
cia, .

Qual foi a intenção de seu autor?
G.erald Green, judeu americano, propu
sera-se fazer as novas gerações terem
acesso à tragédia dos judeus na Euro
pa entre 1935/45, através de ampla do
cumentação. Partiu da história de duas
famflias de Berlim: uma judia - os

Weiss - outra ariana - os Dorf. Da

TV t FALECIMENTOS
Anna de Vasconcellos

Presos os ladrões do corpo
de Charles Chaplin

Nazismo na

primeira farn Illa, no decorrer da hlstó

ria, somente um personagem sobrevi
veu: o mais jovem dos filhos, Rudi. O a

vô (heról da guerra 14-18), a avó, o pai
(médico), a mãe, o filho mais velho (pin
tor), a filha de 17 anos, todos enfim, \fi
veram um verdadeiro calvário nas mãos
dos nazistas. De Berlim passou-se ao

gheto de Varsóvia e para diversos cam

pos de concentração. Outro objetivo do
autor foi mostrar o comportamento alie
nado dos burgueses judeus que, fugidos
da Alemanha, preferiam ignorar a traqé
dia ou simplesmente não acreditar em

nada, Os próprios nazistas afirmavam:
"Quanto mais nossos crimes foram abo
mináveis, menos se acreditará neles". O
personagem Dorf� jovem e trmido advo
gado, encorajado por sua mulher a se

tornar braço direito de um dos grandes
chefes da SS., Reinhart Heydrlch, repre
senta a fascinação exercida pelo fana-

. tismo nazista sobre
:

a juventude alemã
Fanatismo esse que o levou a abando
nar os amigos (os "Weiss") a uma sorte

ignominável, a matar milhares de judeus
na Rússia e nos campos d0 concentra

ção. Como se cumprisse um dever.

Holocausto - não é uma obra de
arte, e de modo algum esgota a ternátl
ca. como ficção baseada diretamente
no horror do real, através de docurnen
tas da época, surge como grito de aler
ta contra movimentos ainda não total
mente encerrados e como fonte de infor
mação de um período que muitos prefe
rem fadado ao esquecimento. Por exem
plo, através do seriado'muitos puderam
saber que os aliados soviéticos que
combateram os alemães preferiram ma

tar os judeus em vez de integrá-los nos

seus grupos; que os protestos do Vati
cano contra a eutanásia praticada pelos
nazistas sobre os enfermos e doentes
mentais inquietou Hitler e salvou a vida
de numerosos deficientes. (Plana).

Com os mais sinceros·e cordiais votos de
Feliz Natal e Prõspero Ano Novo !

bUlJ���:: UM.
I

Rua Estéria L. Friedrich, 117 - Jaraguá do Sul - SC.

Ao ensejo das comemorações alusivas
do nascimento de ,Cristo, formulamos sinceros votos de um

Feliz Natal e de um Ano Novo repleto
de reallaações, paz e prosperidade aos nossos amigos, clientes e

funcionários, são os sinceros votos da

Indústrias ·Reunidas

t$J�1 Jaraguá . S� A.

aonPAb

Rua Rudolfo Hufenuessler, 755·

E

5. A.
CONCENTRADOS PARA ALiMENTO,S

Jaraguá do Sul SC.

Faleceu dia 04.12.78 Vevey, Suiça - Dois re

fugiados da Europa Ori

entai receberam penas de

prisão por roubar o corpo

de Charles Chaplin do ce

mitério desta cidade, em

março passado, com in

tenção de obter 600 mil
.

dólares a título de resga
te.

Vvo Carlos Níels, com a idade de 80 anos resi-
dente na Rua 25 de Julho.

'

·Faleceu dia 07.12.78

Vva. Fr�eda Anna Helena K. Gõrll, com a idade ds
75 anos, residente em Ribeirão Grande do' Norte.

Faleceram dia 10.12.78

Vva Ana Viebrantz Krüger, com a idade de 82 anos,
residente em Rio Cerro II.
Sr. Erwin Adam, com a idade de 56 anos, residen
te na Rua Joinville.

Faleceu dia 11.12.78

Vva. Frida Joana T. J. Lange, com a idade de 77 a

nos, residente na Rua Mal. Júlio Ferreira.

Faleceu dia 13.12.78

Leopoldo Laube, com a idade de 85 anos, restden
te em Rio Cerro II.

Faleceram dia 17.12.78

Roman Wardas, um po
lonês desempregado, de

24 anos, apontado como

autor Intelectual da 'ex

torsão, foi condenado a 4

anos e meio de prisão.
Seu cúmpllce, Gantcno

Ganev, de 38 anos, mecâ

nico de automóveis e de

origem búlgara, foi con

denado a um ano e meio,
mas teve a pena suspen

sa.

Os dois foram acusa

dos de perturbarem a paz
dos mortos e de tentati

va de extorsão.

Segunda-feira, os dois

acusados admitiram ter

roubado os despojos de

Chaplin na esperança de

obterem parte da "extre
I «a rlqueza" que na opl
:.Ião detes, o ator deixou

para sua famrtia.

verno de que serão pre
sos se forem encontrados

mantendo encontros com

esposas alheias.

Adernar Döge, com a idade de 28 anos, residente
na Rua Victor Rosenberg.
Wanderley Ma: quardt, com a idade de 4 dias, re

sidente em Jaraguâ Esquerdo.
Faleceu dia 18.12.78

Amin advarta homaos que mantêm

r laçõas com mui h a r a s c a s a d a I
Márcio Adriano de Oliveira, cl 73 anos, residente
na Rua Pe. Alberto Jacob.

Nairobi - O presidente
de Uganda, Idi Amin, ad
vertiu funcionários do Go-

No momento maior da cristandade; unamos nossas mãos

em prece para pedir ao Salvador,
a luz da graça divina. Que o ano de 1979 assinale em todo o

mundo, a união dos homens de boa vontade.

São os votos da

Transportadora Gramkowr' ltda.
Rua Felipe Schmidt, 256 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

É Natal!

É tempo de reflexão, de paz e de amor,

é tempo de construir em nossas mentes o

Ano Novo e... o futuro.

FELIZ NATAL PRóSPERO ANO NOVO

José M. Junkes & eia. Lida.
CASA DE COMÉRCIO -

Rua Epitácio Pessoa, 2022 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Estendamos as mãos ao cumprimento amigo.
Esbocemos o sorriso puro e franco de amizade••• é Natal.

máquinas Indumak
. INDúSTRIA DE MAQUINAS KREIS LTDA.

Rua José Teodoro Ribeiro, 70 - Jaraguá do Sul - SC.

FELIZ NATAL VENTUROSO ANO NOVO.

.. .'.

Um santa comemoração do Natal de Jesus seja
penhor de um Ano Novo muito feliz.

É o que de�.ejamos a todos os que nos prestigiaram. neste 1978

que se 'finda.

,
São os votos de

� Estofados Krause Lida.
- FABRICA DE CONJUNTOS ESTOFADOS -

Rua Rudolfo Hufenuessler, 104 - Jaraguá do Sul - S. Catarina

Também chamou a a

tenção das mulheres ca

sadas para que "ponham
fim ao seu jogo duplo",
segundo a rádio uganden
se.

A rádio informou ain

da que Idi Amin também

advertiu às prostitutas
que "provocam atritos en

tre os homens" ao saírem

com dez ou quinze no

.

mesmo dia. Ameaçou de

levá_ a -um tribunal mi

litar, caso não se com

portem com moderação.

Para o Ano
Internacional
da Criança
LiÇõES DA VIDA

A criança que vive com

o ridfculo aprende a ser

tímida

A criança que vive com

crltlca aprende a conde

nar.

A criança que vive com

suspeita aprende a ser

falsa.

.

A criança que vive com

antagonismo aprende a

ser hostil.

A criança que vive com'

afeição aprende a amar,

A criança que vive com

estfmulo aprende a con

fiar.

A criança que vive com

a verdade aprende a ser

justa.

A criança que vive com

o elogi6 aprende a dar
valer.

A criança que vive C1m

generosidade aprende a

repartir.
A criança que vive corr

o saber aprende a conhe
cer.

A criança que vive cem

paciência aprende a ser

toerante,
A criança que vive com

felicidade conhecerá o a
mor e a 6ereza.

Boletim ao R.e. de
Paulinia - SP.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Segunda-feira, 25 de dezembro de. 1978

A MAIOR
Parece que o homem que
deixou a Deus, gosta de
ser enganado; basta ver

,

o exemplo dos babilônios

que exigiram a cabeça de
Daniel. que demonstrou o

embuste dos sacerdotes
do "deus" Baal.

, Hoje, no séchJló XX, no
século da ciência, da

bomba atômica, do sé

culo que pretende dls-

Natal !la Holanda .

Roberto Guimarães

De acordo com informações do Consulado Ge
raI dos Países Baixos, os festejos que marcam o
final 00 ano na Holanda têm lnlclo C0m a festa de
São Nicolau, a 6 de dezembro.

Em Amsterdã, existem duas igrejas dedicadas
àquele Santo Bispo cio século IV. Cerca do ano 1300
os coros in.antis das igrejas católicas da Holand�
comemoravam o feriado, a 6 de dezembro, e um
monge com vestes episcopais, ostentando lonqa
barba branca, manto vermelho e báculo dourado
dietrlbulu recompensas e castigos aos meninos �
meninas. Assim nasceu o costume de São Nicolau
� transmudado. com visível mal gosto, num paga
nizado "Papai Noel" em alguns países a distribui:
presentes as crianças boas, enquanto seu criado
mouro, segurando uma vara de marmelo, ameaçava
aquelas que haviam se comportado mal äurante o
ano.

!-tualmente, há um desfile pelas ruas de Ams
te.rda. desde o porto até o centro da cidade. com o

BIspo e se� sequito de cavaleiros. em trajes espe
n�olS de séculos passados, pois segundo a tradt
çao, ,o. navio que, traz São Nicolau fez na Espanha
sua última escala. Na noite de 5 para 6 de dezem
bro, há a tradicional troca de presentes.

. N.esse período, as escolas entram em férias
ouranta duas semanas e os adultos tem um feria
do extra, a 26 de 'dezembro, dia de Santo Estevãu.Em 24 de dezembro, as donas de casa se ocu

pa'!l na preparação da ceia que reúne parentes e
amigos em volta de mesas.. Nelas. a lebre, a caçae o ganso estão sendo aos poucos substituidos pelo p�ru. Um pudim "flambeau" é a sobremesa cos-

'

tumelra, Flores, pinheiros e velas enfeitam os la
res.

<?utro ,co�t�me tradicional é a leitura em alt.,
voz, Junto a cintilante árvore, do relato do nasci
mento do Menino-Deus ou de velhos contos de Na
tal, fruto da imaginação popular.

.

Numa região do leste da Holanda, os fazen
d�lros sopram longas e recurvadas trombetas.
feitas de troncos s. Aquele som, soturno e pene
trante, ao entardecer do dia 24 de dezembro é
repetido. pelas propriedades rurais, em meio à pai
sagem Invernal, na planície recoberta de densa
neve.

EDIÇAO ESPEC,IAL -:- NATAL/1,978

pensar Deus, milhões de
pessoas se deixam iludir

pela' miragem do'eomu
nismo.

No começo deste sé
culo, o partido comunis-

ideal comunista ateu, dum

"paraíso", terrestre o,nde
não existiriam miséria e

onde tudo séria de todos

(é des chefões). 'Não po
dendo dominar o mundo

'pela guerra e a subver
são, para implantar o utó

pico "paraíso", tentaram

provar, por todos os

meios, principalmente
uma imensa propaganda
'que o comunismo tem o

�

melhor remédio para os

males econômicos do

mundo.

ta liderad� J?or Lenln e·

mergiu de uma sangrenta
revolução. Sua finalidade
era de acabar com o ca

pitalismo, por meio de lu

ta cie classe, implantar o

Os fatos concretos do

comunismo não são nada

alentadores para quem
tem os olhos abertos. Em

bora o comunismo afirme

,posuir a solução para to

dos os males econêml-.

coso os últimos aconteci

mentos provam que fa

thou justamente naquilo
,

que demais atrativo exer

ce sobre os menos avisa

dos. O fato de o comu

nismo comprar milhares

de toneladas de trigo dos
Estados Unidos, (para e

Ies o símbolo do capita
lismo), é a prova mais ca

bal de que o sistema co

munista não é economi

camente suficiente para

alimentar seu próprio po

vo, quanto mais para Im

plantar no mundo um "pa
raíso" terrestre.

':ARY C. ,'FRUET'.:� LIDA. (CASA FRUEI).
Av. Mal. Deodoro, 180 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

, ;

Constitui este fato ain

da a prova mais cabal de
,

que a agricultura coletiva.

controlada pelo Estado, é

CUMPRIMENTA A TODOS OS SEUS CLIENTES E
COLABORADORES' DESEJANDO UM
FELIZ NATAL E VENTUROSO 1979.

1m M�E 1m

Comercial Pérola

Revendedor

Máquinas de Costura Industriais

Av. Mal. Deodoro, 927 Jaraguá do Sul

ineficiente e improdutiva
e fracassada desde que
Stalin mandou matar 6

milhões de camponeses

russos para que as suas

terras fossem cultivadas

pelo Estado.

Antes irei ao diabo,

AOS QUE NOS BRINDARAM COM SUA AMÁVEL ATENÇÃO
E CONFIARAM EM NOSSO TRABALHO
DURANTE O ANO DE 1978. AOS QUE EM NóS CONFIARÃO EM
1979, DESEJAMOS BOAS FESTAS
E UM ANO NOVO CHEIO DE SAÚDE. PAZ E PROSPERIDADE. '

SÃO OS SINCEROS VOTOS DE

AOS CiLlENTES. AMIGOS E FORNECEO�RE�,

FELIZ NATAL - 1978 - PRÓSPERO ANO NOVO - 1979.

blasfemou Kruschev, do

que l1egociar com os ca

pitalistas. Se não tivesse

negociado, alguns mi

lhões de russos morre

riam de fome. Porque é

que o mesmo Kruschev

construiu o muro da ver-

,g,QJlha? .

Para impedir que o

mundo visse a escanda

losa vitrina que é a Ale

manha Orientar, um páli
do reflexo da miséria co

munista, e 'para impedir
um êxodo, ém massa, da

população alemã. Ora não

é de um paraíso que o ho

mem foge!

Diante deste fato e de

outros, a conclusão óbvia

é que o fracasso comu

nista é a mais escanda

losa mentira do século.

Irmão Leão Magno

Ltda.

João Eissler

SC.

Jaraguá do Sul

Na datá magna da'Cristandade, renovamos aos amigos
e clientes que nos distinguiram com sua preferência,
nossa mensagem de esperança sob a

inspiração da paz e da prosperidade.
São os votos de

LOJA E ALFAIATARIA

Av. Mal. Deodoro, '173.- Jaraguá do Sul -,Santa Catarina

AGRADECEMOS SUA HONROSA COLABORAÇÃO,
EXTERNANDO NOSSOS VOTOS

DE UM FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO NOVO.

Que todas as alegrias e a completa felicidade das

festas permaneçam no decorrer do ano Novo.

FELIZ NATAL PRóSPERO ANO NOVO

Metalúrgica, LO M B A R D I Ltda. ,

Calhas e Caixas plenergia - Artefatos de Metais em geral

Rua Horácio Rubini, 56 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Carroçarias ARGI Ltda.

Furgões - Càrroçarias Metálicas - Abertas ...... 3.0 Eixo

Rua Dr. Enrico Fermi, 11 S - Jaraguá do Sul - se

FELIZ NATAL
E PRóSPERO ANO NOVO.

FOTO PIAZERA· de Ângelo Piazera
Av. Mal. Deodoro

Alimentícios S ass e Ltda.

Fábrica de Balas e Caramelós e Torrefação e

Moagem de Café, marca "SASSE".

Rua: Jorge Czerniewicz, 457 ...... Jaraguá do Sul - Santa Catarina SC.
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Aos n'ossos distintos fregueses e amigos,
auguramos um FELIZ NATAL e um ANQ NOVO repleto
de realizações e alegria� I

fersi an a s J.osé Em In end örfer Lida.
Av. Mal. Deodoro, 23 Jaraguá doSul SC

QUE AS PALAVRAS DO PAPA, JOÃO PAULO I,
,

JAMAIS SEJAM ESQUECIDAS: "O
AMOR DEVE ESTAR PRESENTE EM NOSSOS CORACõES,

PARA QUE NOSSAS DECISõES SEJAM DE JUSTiÇA.
DESEJAMOS-LHES UM NATAL E ANO NOVO FELIZES.

STYLO MODAS
,

CALÇADOS E CONFEOÇõES

Av. Mal. Deodoro, 819 - fone: 72-0851 - Jaraquá do Sul .-- SC.

Mecânica J a r a g u á Lida.
Oficina especializada em motores da tlnha diesel.

Rua Leopoldo Matheire. 40 Jaraguá do Sul Santa Catarina

AGRADECEMOS SUA HONROSA COLABORAÇÃO
EXTERNANDO NOSSOS VOTOS DE

UM FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO NOVO. :

R e c a o ch ata uem Z O NT ßI
- DE -

Wa I m o r Z o n t a

� ,

Recauchutaqem, recapagem,. consertos em geral de pneus.
Rua: Barão do Rio Branco, 125 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

,
,

AOS NOSSOS 'CLIENTES E AMI.GOS DESEJAMOS UM
FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO· NOVO.

1 nia das liui a s lida.'
Tintas, esmaltes, vernizes, enfim, tudo o que V.'precisar para

colorir a sua casa.

Av. Mal. Deodoro, 499 - Jaraquá do Sul- santecatartna, - - . .: ..
� ,', . -.

.'
-;

OS SINCEROS AGRADECIMENTOS PELA' AMAVEL
.

PREFER�NCIA RECEBlbA EM 1978 EA' .

TODOS UM FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO NOVO.

T eI e f' o ne
Paulo Roberto Floriani

- Vai e vem de vozes escondidas
- Rupturas nos momentos certos

D� horas incertas e distantes, no passado ..

De horas machucadas nos instantes
fantasiados

Telefone!

- Entrelaçar de fios e choros,
Emaranhado de teias.
Notíclas do amor, da sorte;
E da sorte que não veio ...

Telefonei

.-- Distância aproximada
Num momento de ilusão.
Conversa entrecortada
Sem sabor de inspiração.

Telefone!

- Sorrisos distantes e vontade de voar

Frustração recebida, concentida pela
técnica

Manifesto da esperança
Reclamada pelo amor.

i .

. Os pastores e os

magos em Belém
�ávio Braga

Na noite em que Nossa Senhora deu à luz o

Messias, as mulheres de Belém não vieram Iellcltá
Ia. Nem mesmo seus familiares. A cidade dormia.
Só alguns pastores velavam junto de seus rebanhos.

Desde o fim de dezembro, nas planícies quen
tes e férteis do sul da Judéia, a erva começa a

crescer. Os rebanhos, por isso, permanecem sol
tos o tempo todo. Comumente, os pastores erguem
suas tendas em pleno campo, aí dormem, levantan
do-se para vigiar de noite.

Nos arredores de Belém, havia uma torre cha-
mada "Migdal-Eder", a torre dos rebanhos (Gen.
35, 21), que servia de refugio contra chuva e frio.
Essa torre muito antiga, viu, dezoito séculos antes
Jacob erguer sua tenda e guardar seus rebanhos
e uma velha tradição asseverava: "Quando a ple
nitude dos tempos se cumprir, o Messias ser?
anunciado do alto de Migdal-Eder".

Os rebanhos que os oastores de Belém guar
davam não pertenciam a nenhum habitante da er
dade: eram propriedade do Templo de Jerusalém
e criavam-se para o sacrifício da Lei mosaica
Constituiam, assim, símbolo do cordeiro de Deus,
vítima dos nossos pecados, que Sua Mãe Santis
slma acabava de depor nas palhas de um presé
pio. E, mais tardo, o Cordeiro divino seria cravado
num madeiro. E dEle o Profeta predissera que em

presença da cruz, seria mudo como o cordeiro
oíante do ferro que o despoja da pele coberta de
lã.

_

As autoridades da região não seriam incomo
dadas naquela noite. O rei Heródes, sensual e
cruel, para quem o prazer e o poder constituíam
é! finalidade da vida: o presidente do Sinédrio do
Templo em Jerusalém, ambicioso e avarento, cuja
consciência estava a serviço de uma bolsa sempre
mais recheada de moedas: os fariseus e doutores
da Lei, orgulhosos e vazios de ciência, que mais
tarde seriam acusados - quão apropriadamente - '

de "túmulos caiados brancos por fora, cheios de
podridão por dentro". Desta forma, essas autori
dades não conheceriam a Luz que nascera na

gruta fria de Belém.

Mas, para evitar qualquer conotação de "luta
de classes" no Natal, já que os pastores humildes
foram convidados, do Oriente vieram' os Reis Ma
gos, que, ricos e sábios, ofereceram ao Menino
Jesus não simples ovelhas, mas 'dádivas preciosas
ao Rei, o ouro; ao Deus-humano, o .lnsenso e 'ao

Homem-Deus, a mirra. (Agência Boa Imprensa"_:'
ABIM).

o TEMPO
Rosas... sorrisos ...

,

lágrimas ... barreiras ...
, O teu e o meu,
o nosso Amor.
Um beijo desesperado,
o medo da separação,
a felicidade de amar-te,
a felicidade do teu amor.

As horas passam
contadas no relógio,
e tempo me maltrata,
teu abraço me afaga.'
Meus olhos nos teus,
teus lábios nos méus,

. meu coração palpita,
e tu me acaricias.
As lágrimas rolam '

pelo meu rosto,
tuas mãos me afagam,
meu corpo fica trêmulo,
tuas palavras me acalmam.
Tu e eu,
de mãos dactas
seguimos em frente,
são barreiras que encontramos,
é distância que nos separa,
é o amor que nos une.

O Tempo ...
ontem ... hoje... amanhã ...
um bouquet de rosas vermelhas.
um cartão com palavras de amor,
a emoção... teu afeto ...
a luta. pela sobrevivência
do nosso amor.
Tu e eu,
barreiras... rosas ...
tristezas... felicidade...
desespero... tempo ...
nuião ... amor...

,

Solange Doster

Viacão. Canarinho LIda.
Transporte urbano e interurbano

A CANARINHO preocupa-se com a sua locomo
ção. colocando a sua disposição, moderníssimos
ônibus com pessoal especializado, posslbllltando
a seus passageiros, uma viagem segura e tran
qüila.

- CANARINHO -

Transporta com rlnho,

A revista Nova de dezembro
. está sensacional!

Além de todàs as suas costumeiras
" matérias sobre amor, sexo
beleza, política, saúde, etc .. :,
ela oferece uma íinda agenda,
,. : ínteiramenta gratis,

.

para acompanhar você o ano inteiro.

Agora, você não vai mais esquecer
os seus compromissos pois

a Agenda de Nova é inesquecível.

DEZEMBRO

PROCURE
NASBANCAS

.. ' N-"'-0:'�'1A' .

,�. .' -, . -',
• .J! . �--, •

•

Av. Mal. Deodoro, 409

VIDRAÇARIA - FÁBRICA E VENDAS DE QUADROS

Jaraguá do Su.I· - Santa Catarina

Havendo boa vontade há trilhas para bem servir.
É 'o que fazemos sempre com os nossos clientes, para crescente

. prosperidade comum. ',_'_'_'__ ... __

SAúDE E PAZ!

_ ,- ' __ " BOAS_fESTAS,A TODOS.
. - .� .._ .....

São os sinceros votos de

, (.
,

r-

Que o ano novo seja repleto J ae 'müita 'Paz, Harmonia e

Prosperidade,
eao os VOTOS DA

.

�LETROMOTORES W E, (i S' A�
Jaraguá do Sul; Dezembro/1978
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que 8ra�i1 iá

Fausto Pinheiro

A 25 de dezembro do ano 1 de nossa era, teríamos
vontade de responder... Mas, por falta de dados históri
cos, a cronologia do Natal não pôde ser determinada
com exatidão.

Dr ?
existiram, e através dos quais teria sido possível' deter
minar, com exatidão científica, a data do nascimento do
Salvador na gruta de Belém.

E para compreendermos essa dificuldade, basta Ie"
v�r em consideração o contínuo estado de persegui
ça.o a.que a Igreja esteve sujeita desde sua fundação,
prlmelra,mente por parte da Sinagoga e, em seguida pelos I�'perado��s Romanos. A perseguição só findou após
� Edito d� M!lao, assinado no ano de 303 por Constan
t�no, o primeiro Imperador Romano que se tornou crlstao. Por outro lado, a Terra Santa foi devastada por ravolt�s e saques, enquanto se sucediam regimes de fer
ro, Impostos p_or tilanetes que assolaram contlnuaman.
te: aquela reglao, desde os primeiros tempos do Cristia-
nismo.

.

e

Tais fatores, tã� a�v�rsos: contribuíram para a perda de documentos hlstõrtecs fidedignos que certamente

Somente depois de obtida a liberdade de culto, em
303, foi possível a uniformização do calendário Iitúrgl

,

co natalino. Em 350 estabeleceu-se por toda a parte a.
data de 25 de dezembro, que vigora até hoje.

CASA .C'OMERCIAL
de EWALDO BENTHIEN -

Fábrica de geio - secos e molhados - ferragens _
louça - fazendas e miudeza em geral - açougue e panificadora.

Rua Ângelo Rubini, 2319 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

UM PENSAMENTO DE AFETO E UM VOTO ESPECIAL
PARA AS FESTAS DE NATAL E ANO, NOVO.
1978 SALVE 1979

. Reimer & aia. btda.
Fábrica de móveis em estilo colonial

� .

Rua Barão do Rio Branco, 976 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Aos nossos clientes e amigos,
desejamos um feliz Natal e próspero Ano Novo.

.

'0

[OBRA DE I 7 METRO! É
AlRAUO El4 JA6UARUHA

A jibóia não possui ve
neno em suas presas e

sua alimentação é semes

tral. Ela come um cachor
ro de 30 quilogramas a

cada seis meses. Para o

caso do réptil abrir o a

petite antes do tempo, fo
ram colocados no viveiro
dois preás (espécie de
rato de tamanho grande).

'AI berto Bauer S./A.
e ComércioIndústria

FABRICANTE DO INCOMPARÁVEL

Café Bauer
Av. Mal. Deodoro..739 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
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. Por ocasião das festividades de fim de ano quando
os homens se encontram para comemorar a pas$agem do nascimento
do Salvador e a entrada do Novo Ano,
a par dos agradecimentos pela preferência dos clientes

que sempre nos distinguiram, transmitimos
os nosso votes de um FELIZ NATAL e quee AN,O NOVO represente a

. concretização dos lidimos anseios.

ftiu��ieter aue�ita
esse tratamento dentário
o impossibilita de falar
muito e "deve durar até'
março do ano que vem".
Paralelamente, crescem

as especulações em ter
node sua indicação para
ministro da Fazenda no

governo do Presidente Fi

gueiredo.'
Um fato que apoia essa

versão foi a participação
de Rischbieter no encon

tro que o mirnistro da Fa
zenda, Mário Henrique Si
monsen, teve com o pre
sidente eleito, na última
quinta-feira. "O presiden
te Figueiredo queria een

versar algumas coisas so
bre o Banco do Brasil -

argumentou - foi por Is-: .

so que eu fui junto com

o ministro".
� De qualquer maneira,

e

�i�tribui melhor
Brasflia - o presidente

do Banco do Brasil, Kal'
los' Rischbieter, disse que
as recentes alterações in
troduzidas, na legislação'
do Imposto de Renda es·,
tão no "bom caminho",
pois levarão a uma me
lhor redistribuição d!l
renda no País.
Rischbieter ,foi lacônl

co no contato com os re

pórteres que o acompa
nharam ao lançamento do
prêmio Eure'!<a de lnven
tos, uma promoçãó do B
tos, uma promoção do B,
do Brasil em conjunto
com o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico.
"Estou com problemas

dentários", desculpou-se
o presidente do Banco.
Ele avisou, inclusive, que

os "problemas dentários"
deixaram Rischbieter la-
/cônico. Sobre o pacote
de medidas contra a in

flação, ele desta�ou que'
as decisões suavizando o

crédito para as pequenas
e médias empresas de to
do o País colocaram as

coisas nos lugares "e to
do mundo aparentemen
te ficou satisfeito� pols já
nãose ouvem' mals recta
Macões".

N� questão da melhor
redlstríbuleâo da renda
nacional, ci presidente do
8anco do Brasil eenslde
�(JU que "não se pQdem
tomar decisões brutais"
nessa área. Ele acha que
as medidas do ministro
Simonsen "estão no ca
minho certo".

Que os dias do ano novo sejam uma seqüência de

proveitosas realizações repletas de paz e prosperidade.
Feliz Natal - Próspero Ano Novo.

Michigan Botões S. ß.
Rua Angelo Rubini, 1.365 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Michigan Tintas e Vernizes S. ß.
Rodovia SC-301 - Km 14 - Guaramirim - Santa Catarina

MARISOL S.A.
Indüstria do vestuénc

mARI50b

Indústria

No apagar das luzes de 1978 e quando
se comemora com júbilo a passagem do nascimento

simbólico de Cristo - NATAL - irmanados .

à alegria que reúne a todos, clientes, amigos e funcionários, esperamos

que, no coração de todos brote a paz;

� esperança e a prosperidade no decorrer do

novo ano que se aproxima.
Esta é a nossa mensagem.:

5. A.

do
-

Vestuário

MALHAS EM ALGO'DAO

Rua Bernardo Dornbusch, 740 - Jaraguá do Sul - S.C.

Certeza possuímos apenas de algumas autoridades
civis: César Augusto, Imperador em Roma, e Herodes
Antipas, Tetrarca da Galiléia.

O alio do nascimento do Redentor'deve ter sido em
749 da era de Roma. E quanto ao dia?

Nos três prlmetros séculos da vida da Igreja, hou
ve diversidade na comemoração do Natal. Em dioceses
esparsas do Oriente Médio, ci Natal chegou a ser cele
brado a 20 de abril ou 20 de maio. Em regiões das atuaís
Turquia e Grécia, era comemorado a 6 de janeiro. E na

Europa ocidental, a 25 de dezembro, exatamente como
em Roma.

Tubarão - Uma cobra

jibóia, de 7 metros de

comprimento está atrain
do centenas de curiosos
na praia de ·Jaguaruna.

O réptil vive num vivei ..

ro no Restaurante Napoli
e foi presenteado ao do
no do restaurante por um
seu amigo viajante, que a

adquiriu em Belém do Pa
rá.

J
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CORREIO DO POVO

Extr.emamente honrados com EI sensibilizadora

preferência e amizade com qué nos distinguiram todo

este Ano, agradecemos aos nossos

prezados amigos e clientes apresentando-lhes os nossos

S,gunda-feira, 25 de dezembro d� 1918

cordiais votos de um FELIZ'NATAL E Próspero ANO NOVO.

Bebidas

I

EDIÇAO ESPECIAL - NATAL/1978

Max Wilhelm Ltda.

Transportadora de
Rua Joinville, 604 ..- Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Rua Joinville, 604 ,_ Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Bebidas 'MAX WILHELM

E

Irmãos o L I V E I R ALtda.
Rua Mal. Floriano, 604 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

INDICADOR P R.O F I 5 5 I- O. N A L

ORA. IZABEL KIKUE MAUL

Cirurgiã dentista - formada pela
Universidade de São Paulo

Atendimento com hora marcada

- Adultos e Crianças
Rua Barão do Rio Branco, 157 - fone (0473) 72-0696

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

/

ESCRITóRIO CONTABIL A COMERCIAL
CRC-SC n.o 0048

Téc. Cont.: Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

Téc. cont.: Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Adrnlnlstra
tivos - Contabilidade - Serviços de Marcas e Pater
tes - Fotocópias de Legislação Traba!hista e INPS -

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

CLfNICA FEMININA
Ora. Cleusa Bastos Maldau

Ginecologia - Obstetrlcia - Ginástica
para gestantes.

.

Curso Psico Profilático para o parto

Clínica Santa Cecília- - Fone:' 72-0101

CEACLIN - ANh�.:;SES CUNICAS

DR. FRANK BARG

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, '1.114

Defronte a Praça Paul Harris
Fone: 72-0466

DR. VITóRIO ALtAIR LAZZARIS

ADVOGADO

Cobranças e Assistência Jurídica

Empresarial

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

INGO PAULO ROBL

Engenheiro Florestal
.

Reflorestamento, Topografia, Paisagismo,
Consultoria e Auditoria Florestal.

Escritórios:
Av. Mal. Deodoro, 180 (fundos) - Av. D. Pedro II, 185

I Cx. P. 200 - fone: 72-0411
.

- São Bento do Sul-SC
I

LGD ENGENHARIA
Eng. Civil Florisval Enke

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

PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

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

HUMBERTO WOLF
Engenheiro .Civil '

Projetos, Construções, Cálculos,
Orçamentos;

Escritório:

Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira, 184
-

Fone (0473) 72-0495 - 89.250-Jaraguá do Sul-SC

Altevir Antonio Fogaça Jr.·
Osvalina Vargas Rodrigues

Advogados
COBRANÇAS - SEGUROS
ADVOCÄClA EM GERAL

Jaraguã do Sul - Santa Catarina

IRua Domingos da Nova, 102 - Fone: 72-0498

ESCRITóRIO DE ADVOCACIA

DESPACHANTE O,FICIAL DE TRANSITO
IVO ZANLUCA

Credenciado pelo DETRAN nO. 065

Emplacamentos - i�änsfe�ências - Seguros _

Negativas de Multa - Guias - Atestados Diversos _

Ocorrências Policiais - Requerimentos.
Rua Preso Epitácio Pessoa, 616 - fone: 72-0210

(perto do Dr. Waldemiro Mazureehen)

I
::�I=- EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS· L1:'DÁ;

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

89.250-Jaraguá do Sul - S. Catarina
Conta&ilidade ':' Contratos e Serviços em

geral - proj!tos de financiamento - SegurosRepresentaçoes. - Embalagens e material de
construção.

MARCIO MAURO MARCATTO·

Engenheiro Civil

CREA 7a. "Ro CART:-3806-D'
REG. N°. 9.360 - VISTO 5047 - 10°. R.

PROJETOS E As'sis;:�NCIA Ti:CNICA
Av. Mal. Deodorö"dä"Fonseca, nO: 1.179

,
t
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CORREIO DO 'POVO

o

Segunda-feira, 25 de dezembro de 1978 EDIÇAO ESPECIAL � NATfJ,L/1978

Juízo 'de
Jaraguá

Direito
do Sul

da Comarca de
Santa Catarina-

Edital de Citação - Prazo vinte (20) -dlas

o Doutor João José Maurício d'Avila, Juiz de D:
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem com o prazo rli:�
vinte (20) dias, que por parte de ADELINA DO ROSA
RIO, por intermédio de seu bastante procurador, Ad·
vogado Dr. Reinoldo Murara, nos autos de Divórcio n

6.765, que move contra VALERIANO CARLlNI, foi re
querida f' determinada a expedição do presente edital
no sentido de ser citado VALERIANO CARLlNI, atuai
mente em lugar incerto e não: sabido, por todo con
teúdo da petição inicial e despacho a seguir transcr
to: Exmo. sr. Dr . -Juíz de Direito da Comarca de Jara
guá do Sul. ADELINA DO ROSARIO, brasileira des
quitada, residente e domiciliada na Rua Frei G�spaf'
143, apto. 204, S�o Vi�en!e, Estado de São Paulo, po;
seu procurador Infra asslnado, advogado inscrito na
OAB seção de Santa Catarina sob n, 0326 com escri
tório à Praça Ângelol Piazera, 33 - 1.0 �ndar nesta
�idad�, ve'!l cl todo o acatamento e respeito que Ih'3
e devido, a presença de Vossa Excelência, para ex
por e requerer o que segue: I. Que a peticionária a-

.

Financiamento próprio
VEICUlOS USADOS REVISADO,S

Galáxie 500 - amarelo
.

LTD p amarelo h ••••••••

Corcel Cupê luxo - azul
.

Corcel cupê LDO - branco
.

Corcel GT - vermelho .

Oorcelcupô LDO - marr��' : • : : : : : : : : : : : : :
Oorce! cupê - azul

, .

Corcel cupê - branco ".......... . .

F-75 - 4x4 - amarelo. . . . . . . . . . . . . . .. . .

Passat LS - bege "

; .

1974
1974-
1977
1976
1976
1975
1975
1975
1976
1978

cha-se desquitada por sentença prolatada em 06 de

junho de 1970, nos autos da ação de separação con

sensual (Desquite por Mútuo Consentimento) reque
rida no juízo de Direito desta Comarca, e cuja sen

tença foi confirmada pela Egrégia Câmara Civil do
nosso Tribunal de Justiça, em data de 20 de junho de
1970, conforme consta da averbação da inclusa cer

tidão de casamento n. 2.605, livro 10, fls. 288, do Car
tório do Registro Clvll da cidade de Corupá - deste
Estado. II. Que já tendo ocorrido mais de três imos
da separação judicial, nos termos dos arts. 8, 42 e 35
da Lei n. 6.515 de 26.12.77, a postulante adquiriu o

direito de requerer a conversão da separ�ção judicial
em divórcio. III .-- Que o casal na constância do ca

samento não teve filhos nem bens a partilhar, contu
do, deve, permanecer em vigor, o direito da petlclo
nárla pleitear a prestação de alimento, se dela vier 3
necessitar. IV - Que à vlsta do exposto, requer, a
Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 8, 35 e 42 da
:_ei n. 6.515 - de 26.12.77, a conversão da separação
judicial em divórcio, determinando a citação do sepa
"ado Valerlanc Carlini, na forma do disposto' no item
II do art. 231 do CPC., por se achar em lugar incerto
G não sabido pela postulante, para que conteste a a

ção se assim o desejar. Requer mais, seja afinal [ul
gado procedente o pedido na forma do requerido.
Dá-se à ação o valor de Cr$ 2.000,00. Nestes termos
P. Deferimento. Jaraguá do Sul, 17.11.1978. (a) - J.J.
Maurlclo d'Avila - Juiz de Direito". DESPACHO: Ci
te-se o réu através de edital pelo prazo de 20 dias
para que compareça a audlêncla de conciliação a se
realizar no dia 20 do mês de fevereiro do próximo a

no, às 16 horas, contando-se desta data o prazo para
contestação. O edital deverá ser publicado no Diário
da Justiça, por uma vez e no jornal local por duas ve

zes, devendo ser ele ainda, afixado na porta do Fó
rum. Intime-se a A"deste despacho. Em, 23.11.78. (a)
J.J. Maurlclo d'Avlla - Juiz de Direito". Dando-se ci
ência ao suplicado, através do presente edital. de
que terá o prazo de vinte (20) dias para contestar a
ação caso queira, e de que as considerará citado pa
ra todos os termos da ação até final sentença sob pe
na de revelia, presumindo-se aceitos como verdadei
ros 'OS fatos atriculados pela Autora. Em, 06.12.1978.
Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

J.J. Maurfcio d'Avila
Juiz de Direito.

Desejando ardentemente que o Natal seja o prenúncio
de uma grande felicidade no ano que I

vai nascer, sentimo-nos honrados em poder dirigir nossa mensagem
sincera a todos quantos prestigiaram nosso

'

estabelecimento e que o criador
ilumine sempre nossa bendita terra.

"Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade".

FELIZ NATAL VENTUROSO ANO NOVO

Gumz Irmãos S.A.

INDOSTRIA, CO,MÉRCIO E AGRICULTURA

Fábrica de Choco Leite e Indústria de Laticínios Sanf'Ana

Rio Gerro II - Km 14

Pense na paz•••

Pense no amor•••

Na harmonia•••

Na tranqüilidade...
Desejamos tudo isto a vocês.

Jaraguá do Sul - SC.

I

Metalúrgica
Erwino MenegoUi .ltda.

-

MAQUINAS PARA,ARTEFAT'OS DE CONCRETO

,
.'

E
<>

@J Menegotti Veículos S.A.
_ REVENDEDOR AUTORIZADO VOL!KSWAGEN

FELIZ NATAL VENTUROSO 1979

E\7EbYn,
NOSSA NETINHA.

Nasceste e tomas lugar neste pla
neia precisamente no dia que sucede
AO -encerramento da mals bela campa
nha que acabamos de--viver no Brasil,
promovida pelo jovem cantor Roberto

Carlos, "A oampantia paraa Criança do
Brasil".

E, no apartamento nr. 52, do Hospl
tal "São José", onde vieste à luz, depa
ramos, todos nós, a famflia, os presen
tes as lindas flores que mãos amigas,
co�açges 'benevolentes, levaram ao leito
de tua mãezinha e ao peito do teu jovem
pai. E revivemos, comovldos, respeito
sos, ainda mais vitalizados, aquela mag
níflcente campanha através das dernons

trações de carinho, de amizade e de so

ildarledade por parte das colegas, dos

colegas, dos teus pais, na oficina de
seus trabalhos.

E nós, aos 63 anos, quietos na pol
trona, contemplando esse cenário ma

ravilhoso de excelsa humanidade, medi
tamos, por força de ofício, ao terminar
mos mais um livro que fala sobre as pa
rábolas de Jesus, refletimos nos, Favo
res da Providência, estrmulos de vonta
des combalidas ou simplesmente cansa

das, que têm o convívlo dos moços o

inestimável condão de reflorir fanadas
flores, ainda no mais cru e rigoroso da
invernia. Merecer-lhes a simpatia é pe
nhor de vitalid'l.de; conquistar-lhes a de
voção é segurança de triunfo.

Buscar ponto de apoio para a luta,
grupar forças e recursos. acumular e(
nerlêncla e vivência, em demorada mas

cequra provisão de energias, é o benefr
cio do esforço coletivo encaminhado 'pa
ra um ideal comum, que foi a campanha
em prol da .criança brasileira. E' o esnl
I ito de associação, entre nós ainda tão
fraco, tão frágil, a multiplicar a renda de
que apenas seria capaz o sacrlflclo ln-
dividual.

'

E tu, netinha, Evelyn, a beberes a

gora o primeiro santo alimento no seio
-ce tua meiga mãezinha, estás, ao nas

cer, nesta comunhão de corações e de

vontades, congregadas em torno de um

orincípio alevantado e santo, quantas e

nergias se não desenvolvem que, insu-
"adas. permaneceriam estéreis, senão

perigosas, prejudiciais até. A campanha
das idéias sãs, 6 intercâmbio de prlncí
pios nobres e seguros, netinha querida,
fortalece as convicções, cimentando o

viqor moral e ético das almas feridas,
feitas para campanhas excelsas.

Em torno de ti, Evelyn, em torno de
todos quantos contigo agora nasceram

e nascem, sobram por ventura exemplos
dignos de imitação - que as reservas

da virtude são ainda imensas na jnocl
dade brasileira e cristã. Teu avô sabe,
Evelyn, eu sei, de ciência certa; e o pro
clamo com firmeza para a nossa fé: a le
gião dos jovens imunes à moderna Ba
bilônia, os comandos dos moços e mo

ças ardentes no trabalho,
'

devotados à
causa de Deus, é ainda hoje uma cor

rente reqeneradora na sociedade em

desmoronamento" a segurança de dias
gloriosos para a sociedade que vem,
uma bênção divina; que nos permite
confiar no futuro.

Nlrrquérn, Evelyn, como as mães,
para incutir-nos verdades fortes e subs
tanclals, por entre os sorrisos e os brin
cos da infância. Não fora mais do que
lsso, e houvéramos de inscrever no rol
dos grandes infelizes os que nunca sen

tiram banhar-lhes o rosto o olhar meigo,
carinhoso, penetrante, inesquecfvel de
urna santa mãe e de um desvelado pai
companheiro.

Um beijinho em tuas faces, Evelyn,
netinha recém-nascida. do teu avô.

Jaraguá do Sul, 18/X11/1978

Augusto Sylvio Prodöhl

I

, NATAL!
O Céu se abre diante de nós.
Ouve-se os anjos cantando: Glória a Deus nas alturas,
paz na terra boa vontade para com os homens, a quem Ele quer bel11i !
Natal !... Festa de Alegria... Momentos propícios
para profundas reflexões em busca de amer,
compreensão, hum'ildade, Tolerância e fraternidade, para
que o Ano Novo em tudo nos seja favorável.

São os votos da <,

SAb\7ITA
SOCIEDADE ASSISTENCIAL AO LAVRADOR DO VALE DO ITAPOCU

/

.. ,

,

Jaraguá do Sul, dezembro de 1978.

Bar 'e Lanchonete Ideal
- de WERNER W. ,KROGER -

Av. Mal. Deodoro, 131 ...... Jaraguá do Sul - SC.

Deseja a todos cl,ientes e amigos, um
J:'!liz Natal e Venturoso 1979.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PALAVRAS CRUZADAS
Natal ,

)
A Ora. Raquel me conta a

história daquele garotinho, fi
lho de uma atendende do HSE
a �ue a mãe, indo trabalhar, na
nolte de Natal, havia prometido
que acordaria na hora do Pa
pai Noel.

A atendente voltou do Hos
pital e, ao deparar com a cama
do filho, percebeu que estava
vazia. Levou um grande susto e

.
pôs-se a procurar o pirralho.
Virou, mexeu e acabou por en
contrá-lo no quintal, ao lado da
gaiola de um canário. Ia se a

proximando, pé ante pé, Jul-

S O R R I A'
A neta de Alvarus
Alvarus, o nosso grande

chargista, me conta uma de
sua neta Ana Cristina, de qua
tro anos.

Ela é uma menina só, ao
passo que a vizinha tem vários
1ilhos.
- Você precisa pedir a

sua mãe um irmãozinho - a
conselha uma garotinha da vi
zinhança .

E Ana Cristina desconso
lada:

- Não adianta. Mamãe só
sabe fazer menina.

çalo, ouvindo a mãe contar a
parábola em que Nosso Senhor
muttlptlcava os pães, pergun
tou:

gando-o adormecido, quando
percebeu que o garoto falava
ternamente:

- Que Natal triste, cana
rinho! Você, aqui sozinho, não
é? Tadinho do canarinho! Não
faz mal. Eu vou ficar aqui vcom
você até Papal Nóel chegar.

- Mamãe, o que é rnlla-
gr�?

'

- Ora, seu bobo! - res

pondeu o lrmãozlnho de qua
tro anos. - Milagre é mágica
de Deus!'

.

o Milagre
O filhinho de Túria e Gon-

�_.;

=.
�

201

SUMA, MÔNICA!
VAMOS! SUMA!

SUMA1 SUA
SOSONA!

____ SUMA!

CONSIEGUI !.
ELA SUMIU!
CONSeGUI!

EDIÇAO ESPECIAL - NATAL/197�

HORIZONTAIS:

1 -,Procurar. 6 - Plpllar. 10 - Baldeação. 12 - (?) Lan
caster, ator. 13 - Aflição. 14 - Grito de dor. 15 - Popa. 16 -

Despedaça. 19 - Nome de homem. 23 - Seguir. 24 "Arte",
em inglês. 26 - Arvore ornamental. 27 - Olá, oi. 29 - Colar.
31 - Pássaro da Amaz�nia. 33 - Série de degraus. 34,.- Gri
to nas touradas. 36 - Pinha. 37 - Nome de mulher. 39 - Ave
nida (abrev.). 40 - Noel (?), compositor. 42 - Certa ave. 44
- Diroinha Batista (iniciais). 47 - Nome de mulher. 50 - Me
tal precioso. 53 - Destravar. 55 - Utilizas. 56 - Elemento
qulrnlco, sfmbolo Cs.

r

VERTICAIS:

1. - Companhia Telefônica Brasileira (sigla). 2 - Pipa
3 - Defeito moral (pl.). 4 - Velha. 5 - Rio Grande do Sul (si
gla). 6 - Cavalo pequeno. 7 - Instituto Roberto Simonsen
(sigla). 8 - Somei. 9 - Corroa. 11 - Botequim. 16 - Corrente
de água doce. 17 - Planta' de caule lenhoso. 18 - Abóbada.
20 - Frasco. 21 - Transformar em paul. 22 - Prefixo 'novo.
25 - Tropeção. 28 - Tribo do Amazonas. 30 - Rutênio (sím
bolo). 32 - Anffbio anuro. 33 - "Orelha", em inglês. 35 - A
primeira mulher. 38 - Vegetal lenhoso. 41 - Transfiras. 43 -

Ajas. 45 - Jorge (?), compositor. 47 - (?) Lobo, compositor.
48 - Estudas. 49 - Secretaria de Saúde e Assistência (si
gla). 51 - Rede Aérea Internacional (síqla). 52 - "Ouro" em
espanhol. 54 - Iberê Camargo (iniciais).

6 7 8 92 3 4 51

10 11 I

12

51 52

14

16 17 20 21 22

23

27

31

33 35

36 39

40

44

47 48 49

53 54

55 56

RESPOSTAS:
'o!sao - sesn - JeaJjuasao -

omo - a!sl3 J.A - ao - 'eJeJV - esoH - AV - epv - eiV - �IO
_ êpeos3 - nJndeJ!n - o@pJOO - eqo - @dl - :&.IV - JI - ueAI 'eS

-seH - �H - !v - e!suy - :&.Ina - ;OpJoqsueJ� - Je!d - Jeleo

LlVR'O GRATIS - cortesia do seu Jornal

Envie sste anúncio junto com seu pedido e ganhe in

teiramente grátis um best-seiler no valer de Cr$ 40,00! A
MONTERREY garante!
Manual Prático das Desapropriações - R. Limongi

França o O" o.' o o o o o o o o o 0 ••• ••

O Governo' João Goulart - Muniz Bandeira o o ••••

Pureza - José Lins do Rego .

Curso da B.B.C. de Londres - Let's Speak En-

glish - Inglês para Iniciantes - Aprenda Cultu-

ra Inglesa sem sair de casa, pelo método Au

dio-Visual - Kit contendo 1 livro' e 4 cassetes 1.000,00
Manual do Mestre Macon - M. Gomes O· o o o 140,00.
Esportes para Crianças - Llselotí Diem ,. o o 65,00
ABC da Eletricidade - Samns o .. 110,00
A Alcoviteira - Guy Des Cars o O" O' 0......... 118,00
Prisão Admínistrativa - Marcello J. Linhares . . . .. 290,00
História da Burguesia Brasileira - Nelson' Werneck

Sodré ., ·0. o, 0"'" o o' o O"

O Batizado da Vaca - Chico Anfsio .. o . , o . o .

Dicionário 'nglês-Português - Aygino Aliandro ..

Alemão Rápido - Raul Reginaldo Rigo .

Crimes que Passaram à HIStória - Alan Aynp o •••

O Divórcio no Foro do Brasil - José Fernando da
Silva Lopes ... o. .. o .... o o ......... o • . .... 160,00

Não precisa enviar dinheiro! Você só paga ao retirar os li
vros na Agência Postal de sua cidade. Escreva para EDI
TORA MONTERREY LTOA. Rua Visconde de Figueiredo,
81, Tijuca. RIO de Janeiro. CEP - 20.550 - Caixa Postal ...
24.119 - ZC-09o

.

380,00
120,00
50,00

,140,00
. 60,00
75,00
55�OO

100,00

MARISOL· •• w

A malha JOVEM, DINÂMICA E
.

CERTINHA .. ,.

você encontrá em nosso
.

�
.

.

POSTO DE VENDAS
Rua Joinville

Registradoras Hugin e Rod Bel.

Relogio de Ponto e Relógio' Vigia
\

Também -é com a

Ree om O:tI
MARISOL S.Ä. -

Av. Mal. Deodoro, 391.• fone: 72-0205 • Ja�aguá do Sul· Santa Catarina

E

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

/
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I

II

Que as primeiras badaladas anunciando a alvorecer
de um ANO NOVO, sejam também o

prenúncio de alegrias que perdurem durante todo ano.

Sã'o os votos de
'

'

Oscar Cielusinski .e família'
Rua Joinville, 63 - n.o 1.549 - Jaraguá' do Sul - S. Catarina

Sejam os dias do próximo ano, a continuidade da
alegria e da paz do NATAL.
São os votos de

Peixaria lolanda
- de 10LANDA ,SANSON ROWEDER -

- .

Rua -Joinville, 674 e Av. Getúlio Vargas, no Mercado: Municipal

Jaraguá do Sul Santa Catarina

GLOBO
Comércio de óculos em geral

Av. Mal. Deodoro, 409 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

NUM ASSINALADO GESTO DE CORDIALIDADE
CONSIGNAMOS OS NOSSOS VOTOS DE FELIZ NATAL E VENTUROSO

ANO NOVO.

-

.

Regulamento do

Todo o mundo católico e, cem ele, todos os

povos da terra se voltam hoje para a manjedoura
de Belém, para adorar cheio de fé o' Menino que
'aí repousa, ou admirar um fato cúja explicação
em vão procura-se nas leis que regem os aconte
cimentos humanos.

Na época em que vivemos, de ruínas mate
riais e catástrofes morais, o Natal surge como um

ponto luminoso de esperança entre as nações que
correm, tateando, sem segurança, em busca de
uma ordem que lhes assegure um bem-estar ainda
não encontrado.

Mas, infelizmente para a maioria dos povos
o Natal não passa de um desses símbolos que exal- .

tam as energias momentaneamente, sem lhes incutir
vigor novo e duradouro !

Querem a paz, a concórdia, a felicidade mas

desejam que tudo isso lhes caia do céu, ou br�te da
ierra sem a mer.or colaboração própria. O Menino
Deus há de necessariamente dar-lhes todo bem
não tanto pela reimplantação de uma civilizaçã�
baseada nos princípios que Ele veio trazer à terra,
como por um encantamento que uniria inexplica-

1 - Não bater a porta
com força.
,2 - Ir onde for sem re

clamações e não pergun
tar se vai demorar.
3' - Se o pára-brisa es-

tiver sujo, limpar, para
maior visibilidade.
4 -, Verificar se os

pneus estão murchos.
5 - O serviço de troca

de pneu deve ser feito pe-

lo caronista, sob a super
visão cuidadosa .do pro
proprietário ..
6 - Não permitir que o

dono do carro tire o pale
tó em caso de qualquer
dano no veículo. Todo tra
balho deve ser feito' sem

pre pelo carona,
7 - Não permitir que o

motorista pague' a refei

ção.

o
•

príncipe
Plínio Corrêa de Oliv,eira

,

C Lf\SSI F IC/\DOS
,

Bar e Lanchonete Tropical Ltda.
UM MOTIVO A MAIS PARA VOCi:

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 atendímentc camarada.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca

em frente a Volkswagen.

Café Sasse

PIoneiro em Micro Pulverizado

Mordo a frio que garante maior

rendimento e melhor sabor.

Spézía Ltda.�·-&. Cía,
SERRARIA E TERRAPLENAGEM

Rua João Januárlo Ayroso, 775

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

Jaraguá do Sur Santa Catarina

VOCi: QUER CONSTRUIR A SUA CASA

PROPRIA?

ENTÃO PROCURE ,A

EMPREITEIRA HAWA LTDA.

Gente capacitada para bem servir

Rua João Planinscheck
Jaragúá do Sul '-

. Santa Catarina

IMOBILIARIA JARAGUA

CRECI778

Administração de bens e serviços

compra e venda de imóveis

Rua Acre, 56 - Bairro Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - S. Catarina

. �.-<.��-"(!)--"(!)�����������

t FLAN - PUDI� E GELATINA í
t (f@). I
r �
f BRETZKE· Ind. e Com. de Prod. Alimentares Ltda. i
� EM DIV!=RSOS SABORES, PARA SATISFAZER O SEU PALADAR. r
t Rua Carlos

May:
320 - Jaraguá do �ul - santa Oatarlna

i
.

��ar..-����}--��������

EDIÇAO ESPECíAL - NÁTAL/1978

bom Carona -

8. - Nunca ter pressa e

jamais marcar horário pa
ra voltar.

e - J?sperar que o pro

prietário puxe conversa,

Caso contrárlo. manter-se

calado, e nã? dar bronca.
10 - Não se esquecer

de oferecer sempre .
um

cigarro, de preferência já
aceso.

11 - Nunca convidar a-

migos; lembra-te de que,
já és carona.

12 p Elogiar o carro ou

o caminhão, por pior que
seja.

13 - Manter sempre um

sorriso nos lábios.
14 - Dar sempre razão

ao proprietário, mesmo

que não o tenha. . .

(RC -, "Rio).

paz
velmente todos os corações.

Esse Menino que adoramos reventes, e que
causa a admiração misteriosa aos que não O co

nhecem senão de nome, é sim o "Príncipe da

Paz" (IS'aías 9, 6) que trouxe à terra, na suavidade
de sua pessoa. todo o bem, todo o amor capaz de

tornar felizes o mundo todo e mil mundos, caso

existissem.

Mas esta paz e felIcidade se condicionam a

uma só coisa: os homens e as nações devem se
.

submeter a Sua Lei, a Seu Evangelho.
Eis a paz que o Senhor Menino veio trazer à

terra. Paz em cuja ,/ implantação devem colaborar

todos - nações e indivíduos - com sua docilida

de à lei divina. Só estes - os homens de real

boa vontade - gozarão da paz que o Natal trouxe

aos homens na terra. Fora <lIsso, toda admirar'

pelo Menino Deus não passa de uma impiedade
mais ou menos consciente, mais ou menos incons

ciente, e para os ímpios não há paz.

Oxalá as desgraças que os anos acumulam
sobre único novos e nações os convertam para o

Deus enlco e verdadeiro e a unidade da Fé torne

perene realidade as alegrias do Santo Natal.

(Agência Boa Imprensa - ABIM).

FOT'O LOSS LIDD.
UM SHOW INÉDITO PARA VOC� COM OS CONJUNTOS DE'
SOM 3x1 - SHARP - SONY - NATIONAL - SANYO.
Conheça os preços e as vantagens que o FOTO LOSS

.' lhe oferece.
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 302

PREÇO:
A PRIMEIRA GRANDE SURPRESA PARA QUEM JURA

QUE SABE TUDO SOBRE O O,PALA.

Terraplenagem VARGAS
de lido Domingos Vargas

SERVICOS COM RETRO ESCAVADEIRÀS
SERVICOS COM TRATORES DIF ESTEIRAS
Rua FrederiCO Bartei, 181 - fone 72-0208

TUB'OS SANTA HeLENA

TUBOS E ARTEFATOS l1E CONCRETO
Rua Joinville, 1016 - Jaraguá do Sul

SHALOM
BAR E LANCHO'NETE LTDA.

Sob neva direção - Cláudio Herbst

Strudel sob encomenda

RESTAURANTE COM ATENDIMENTO A
LA CARTE

Breve cascudada

Em cima do Posto Marechal

Av. Marechal Deodoro, nr. 961

SERRARIA E BENEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA LTDA.
AGORA VOCi: ESTÁ MAIS PERTO DE UM CHEVROLET.

.

Vá conferir no concessionário
.

Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - Roda- \ EMMENDÖRFER Com. de' Veículos
.
Ltda.

Pé - Assoalhos - Lambris - Mela-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa região

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

Jaraguá do Sul Santa Catarina

foi, feito pera você

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mengeie, o 'nazista, está no· Paraguai Continua investigação sobre os

gria, a convite do PC hún-
cadáveres ach,ados na mina de cal.

"CORREIO 'DO, POVO"
;

Fundaçlo: ARTUR MULLER - 1919
'r
=

CGCMF 84.436.591/0001-34
,- 1978 -

- ,

DIRETOR:

Eugênio Vitor Schmöcke.
=

ASSINATURA:
Anual •• .. . ' . .. .. . . 140,00
Semestre •• .. .. .. .. .. 75,00
Numero do dia •• .. .. .. 3,00

I
N(Jmero atrasado •• •• •• •• 5,00 ,

--

I' ENDEREÇO:
CaIxa Postal 19

'Rua 2, nO. 130 - Fone: 72-0091
Jaragu4 do Sul - Santa Catarina

"

Budapeste, Hungria -
O Ifder do proscrito Par
tido Comunista Para
guaio afirmou em uma en

trevista na 'televisão hún

gara que o médico na

zista Joset Mengeie, as

sassi�o dos campos de

concentração do regime

hitleriano, servia como

"assessor especial" no

Paraguai.
Antônio Maidana pas

sou 19 anos na prisão por
se opor ao regime direi
tista do general Alfredo
Stroessner. Agora se en

contra em visita a Hun-

garo.

Santiago do Chile
Grande qua!ltidade de
dentes, ossos de crânios,
roupas e arames, presu
mivelmente utilizaçJos pa
ra amarrar as vftimas, fo
ram retirados de uma mi
na de cal abandonada.
onde na semana passada
se desenterraram 14 ca

dáveres completos e res

tos humanos que possi
velmente correspondem a

outras treze pessoas.

Banados indicou queMaidana disse que

empregou
Mengele como "assisten-
te especial de sua re

pressiva força policial".
Ern Viena, -Sima Wiesen
thai, Diretor do Centro de

Documentação judia dis
se à AP que considera
va a versão de Maidana

, "uma 'Possibilidade" a-

crescentou que, Menge
, Ie "terá que, pagar de al
guma forma pela prote
ção que recebe no P�ra-

sobre o número exato
"muito tem sido espe-
culado", mas não des-
mentiu as' lnforrnaçõss
que fazem vária a cifra
entre 14 e 27 mortos, en
terrados aparentemente
há três ou quatro anos.

Adiantou que "isso de
verá ser determinado pe
lo Instituto Médico Legal
de Santiago, encarregado'
da reforida tarefa e da

identificação dos restos"
sefor possfvel". O Comi
tê de Familiares dos De

saparecidos disse que es

tá interessado em que a

investigação "chegue ao

final", mas evitou afirmar
se alguns dos restos, en
contrados correspodem a

pessoas que reclama.

Stroessner

'e r í

s t ía n
í

sm o-
Tedos os dias
há um velho mendigo
sentadinho triste ,

na, porta da igreja.

Dos Jornaispreto

Informativo São Judas, nr. 26
"A verdade é que não

se sabe ainda quantos
são, já que se trata de os

sadas", reafirmou o juiz
especial do Tribunal de
Recursos Adolfo Bana

dos, que investiga a mis
teriosa descoberta de ca

dáveres.

guai"", Entram cristãos, rezam com fervor,
admiram as imagens históricas, gozam
o tom solerie do templo e r-

de repente -
não se dão conta
do Cristo mendigo
sentadinho com frio

- na porta da igreja�
pedindo um sorriso humano. '

SERA QUE MINHA IGREJA É POVO·?

Wiesenthai, explicou
também que há vários a�
nos a Anistia Internacio
nal informou, em relatório
que Mengele ajudava o

comissário de polícla a

exterminar os fndios pa
raguaios que moravam

em terrenos ricos em mi

nerais.

Pe: Zezinho SCJ

O povo está conosco, diz o partido.
O 'povo nos apóia, diz o ditador.

O povo nos elegeu, diz a situação.'
O povo protesta, diz a oposlção,
O povo quer mudança, diz o revolucionário.

O povo acredita, diz o religioso.
O povo nos quer, dizem o rei e a rainha.Eno' Teodoro Wanke

Somos o povo, dizem os comunistas.

Somos o povo, dizem os überals.
Somos .o povo, dizem os socialistas.

Somos o povo, dizem os golpistas.
Somos povo, dizem os anarquistas.
Somos o povo, dizem os democratas.

Somos o povo, dizem os republicanos.
Somos o povo, dizem as Igrejas.

E O Natal 1
Uma sugestão para atender a correspondên

cia de Cartões de Natal:I c:=@::::=Il I�

Junte todos os cartões que você recebeu
neste Natal e coloque-os numa caixinha.

Depois, 'ponha um pouco da felicidade que
você sentiu nesse dia e mais todas as coisas
boas que as pessoas distantes desejaram para
você.

Com o povo, pelo povo e para o povo, dizem eles.

Do povo, no povo, junto ao povo.
Povo deste pals !

Povo desta cidade I

Povo deste sertão !

Povo deste bairro !

Povo desta região !

Povo desta Igreja I
_

Nós que também somos povo, dizem eles !

A maior virtude do povo é o anonimato!

Tanto isso é verdadeiro que. tão logo alguém se desta

que na polítlca, nas ciências, na religião ... sente neces

sidade de explicar que ainda é povo .. '.

E todos cultivam a ilusão de que, de fato, falam em no

rne dele!

Mas, no mundo de hoje, quantos partidos, Jgrejas e go

vernos falam realmente em nome dele ? ..

RECOMAQ - Representacöes e

Comércio 'de Máquinas tda.
Feche-a com muito cuidado, pois, você aca

bou de transformar uma simples caixa de pape
lão numa caixa de alegrias.Av. Mal. Deodoro, 391 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Se souber aproveitá-Ia ela durará o ano in
telro, Tire um pouquinho dessa felicidade por
dla para não se esquecer daqueles que lhe que
rem bem e, em particular, daqueles que não lhe
enviaram u,:" cartãozinho. E, então você irá fa
zer uma outra caixinha.

A todos aqueles que tanto nos /estimularam neste 1978,
que ora se finda, queremos, na alegria
destes dias de festa, levar-lhes nossos sinceros votos'
de um ,NATAL muito feliz e um ano repleto de paz e prosperidade.

(Recado de São Carlos - SP)

Seixas : não haverá
grandes problemas oara

as praias.
Estudiosos como Seixas Netto afas

tam iotalmente a possibilidade da mancha

atingir alguma das praias, "pois existe

uma corrente marítima em direção ao nor

te, a 45 quilômetros da costa, impedindo
pelo menos que a sujeira chegue de forma

maciça"� Outro aspecto que muitos não

estão considerando "é ,que as ondas se

encarregam-da dispersão de qualquer es

pécie de matéria, diminuindo bastante a

possib'ilidade da costa ser atingida com

mais violência".

Os fragmentos da matéria que não se

guirem pela corrente em,direção ao norte

"
"Chegarão lentamente às praias, como a

oonteceu recentemente na Joaquina, que
ficou tomada de pequenas manchas de ó
leo". E para que isto aconteça, Seixas diz
que ainda é necessário que o vento venha
.do Sul, "que. encrespa ae.endae em senti
do às praias". classificando o 'problema
oomo muito complexo, "pois a superfície
do mar oscila também de acordo com a

pressão, da água e a partir daí, os rumos

poderã'o ser outros".
Enquanto os técnicos discutem e pro

curam saber' se' a màncha realmente cau

sará algum prejuízo - de acordo com os

últimos vôos, ela está mals ou menos para
,lisada -, o diretor de turismo, Airton Oli
veira .. está bastante apreensivo. "Se a man

cha nos atirigir, os prejUízos serão incal
culáveis. Vai ser um desastre. Poderemos
agir, i�felizmente, após o 'desastre, arman-

'

. --iIII------------------�-�----II!I.IIJII!I---'*..-�.�---IIIIiI-..-�---_Iii' do um bom esquema de limpeza das pra-
ias".

.

Temos umCorcel D do jeito que você gosta.L -C� :��,_ �.,:.(.,��.�-:-'�'
II

'

l
Epianos 'de pagamento que você vai gostarainda Inais.

(: , A linha Corcel II 79 tem dois motores,
I' para você escolher: o 1.4 que você já conhece"

,�� q�e está ainda mais
econômico.

?�-�·l..·_;�.... ...:_'.i'l'-"
��.:"·...:,.:i� ....

',-.. .

l\·;��·�S�;f�,/':�
I.P�f�.�.::,�-: �.

E o 1.6 que oferece mais desempenho,
com economia.

, Venha escolher seu Corcel II 79. '

Econie com os nossos planos de pagamento,
para ajadá-Io na escolha.

�_.�
Av.' Mal. Deodoro da Fonseca, 158

Moretti, .JordanS Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

Tivemos o prazer de, tê-los co'mo amigos durante estes doze meses de
1978, e fortalecendo ,�oS$.os laçOs de amizade, queremos nesta data, ex-pressar tod� nQSso carinh9 com, estas palavras... ,

.:tÓ, '.

fELlZ,NATAL E 'PRóSPERO ANO NOVO. .•

Relojoaria' IiERrEL
",

. Ltda.

I"· ,

Av. Mai. Deodoro' ,_;_ "Jaraguá do Sul SC

"
I,

"

"

.: .

)

JUBILOSOS,POR MAIS UM NATAL QUE TEMOS OPORTUNIDADE
DE FESTEJAR, SAÚDA A TODOS COM

PROFUNDO RESPEITO E ADMIRAÇÃO, DESEJANDO
.

AOS:AMIGOS, CLIENTES E FORNECEDORES
TODAS AS VENTURAS DESTE MUNDO.

- A SORTE
I

NÃO .TRAZ FELICIDADE -

exemplo. Hausmann, no

entanto, muito moço tor.
nou-se um alemão do
norteum bremense, 1-0s
26 anoa fez-se redator
do jornal rlWeserzeitung'
� tres anos mais .tarde
estabeleceu-se como es

critor independente �

muito bem sucedido. Du
rou pouco mais de um

ano,' sua experiência co

mo dramaturgo .em Ho
hentwiel, junto ao lago
de, Constança, ele que
então era um recém for
mado doutor em filolo
gia. No entanto a obra
desse escritor que hoje
mora junto ao rio, em

Bremen, no bairro de
Ronnebeck, traz em si o

apito melancólico dos
barcos, ela traz em sua

tessitura a emoção nor

te-alemã e não apenas

Emmendörfer' Com. de Veículos Ltda.

Concessionário E�clusivo para a região.

Venha até a nossa loja e conheça os carros da linha 79.

Além disto você dispõe de peças e acessórios e oficina

autorizada "GM", Posto de Serviço "Esso", produtos
"FRIGIDAIRE" e entrega automática "L1QUIGAS".

Av. Mal. Deodoro, 557 Jaraguá do Sul Santa Catarina

f

5pézia aia. btda.

Rua João Januário Airoso, 772� Jaraguá do Sul - S. Catarina

SERRARIA E TERRAPLENAGEM

DESEJA A SEUS CLIENTES E AMIGOS, UM FELIZ NATAL E QUE O

ANO DE 1979 SEJA-LHES PORTADOR' DE ALEGRIAS, PAZ E PROSPERI
DADE. ENVIANDO-LHES ESTA -MENSAGEM PARA REFLETIR NESTE NA

TAL: "TRABALHAR COMO SE TIVt:SSEMOS DE VIVER ETERNAMENTE ...

E VIVER COMO SE TIVt:SSEMOS DE'MORRER AMANHA !!".

em manuscritos como gésimo aniversário, veio

"Worpsweder Hlrtens-- a lume "Bis nordlieh von

pieI" ("O jogo pastoral' Jan Mayén" ("Até o nor

de Worpswede") ou Fls-. te de Jean Meven"), con-
chbecker Wandteppich" tendo 13 novos contos
("A tapeçaria de Fisch- (Editora Neukirchen). IA
beck"). ., (,_" ação dessas .estörías se

Tambem no mals fa- ,passa entre Copenhague
moso livro de Haus- e o Oceano Glacial.
mann, "Lampioon küsst Seus livros tiveram
die Madchen und kleine altas tiragens. "Martin':
Birken" ("Lampioon bei- estórias de um mudo fé-
ja as mocinhas e tenros liz": 150 mil. E também
vidoeiros"), a palsaqem seus poemas e traduções
que elegeu está viva, se de poemas (japoneses, e
bem que uma nostalgia chineses) alcançaram r··
deambulante tambem in- ragens de umas duas
clua o Reno e o Danúbio. dezenas de milhares.
Em 1931, quando nã" Ao contrárlo de seu

havia ainda por 'que te- _ contemporanso Berqen-.
mer uma amerlcanlzação "

gruen, que, pelo menos
da Alemanha, 'pode es- na poesia, buscou reme-
crever 'Kleine Liebe zu A- morar um mundo feliz,
merika' ('Meu pequeno a- Hausmann . afirma:

.

"Cu-
mor pela América'). Agora riosamente a sorte, o ex-
por ocasião do seu octa- cesso de sorte não deu

paz a minha alma, dan
do-lhe arites lntranqüílí
dade e tristeza... Até na

mais bela de suas bele
zas do mundo não foi
completo, nem feliz, nem'

mesmo consolador".
, Urna' colétante a de poe
-mas chama-se "Uns para
os outros"; um romance

intitula-se "Os amantes
vivem do perdão" e uma

selecäo de ensaios de
nomina-se" Alguem tem

que zelar". Os titulos re-.
velam a ideologia cristã
de um pregador consa- '

grado de uma comunida
de evangélica-reformada;,
de alguém para quem o

trabalho redacional não
é mero ganha pão, pois
que o púlpito ou a escrl
vaniha significam a mes

ma 'coisa.
(Frankfurter Neue Presse
7:-9-1978)

, I

Rua: Walter Marquardt - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

CONGRATULA-SE COM SEUS AMIGOS, CLIENTES E

FORN�CEDORES,DESEJANDO-LHES
UM FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REPLETO DE ALEGRIAS.

I

FÁBRIC,A,DE ARTEFATOS E CIMENTO

Ltda.

I ,

João Oarlos Stein

A
I

Mobiliária de Lino Baratto
, Av. Mal. Deodoro, 601 - Jaraguá do Sul - Santa catarina

DESEJA A TODOS OS SEUS CLIENTES E AMIGOS,
NO ENSEJO DAS COMEMORAÇOES DO NATAL,

SEUS VOTOS DE BOAS FESTAS E UM
FELIZ ANO NOVO.

RIOSerraria e Beneficiamento . de Madeiras
/'

,
.

MOLHA

Alvan Karsten
Peças e acessórios para bicicletas e oficina.

Rua João Marcatto, 47 - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

AGRADECE A TODOS QUE O PRESTIGIARAM NESTE
1978, EXTERNANDO SINCEROS VOTOS

DE' BOAS FESTAS E PROSPERO ANO NOVO.

Relo;oaria AVENIDA L tda.
Av. Mal. Deodoro - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

AO Tt:RMINO DE 1978, E NO LIMIAR DE 1979 A
TODOS QUE NOS DERAM APOIO,

COLABORAÇAO E PRESTrGIO, DESEJAMOS B-OAS FESTAS E
. UM FELIZ; ANO ,NOVO.

Ltda.
,

, , Madeira beneficiada, fôrros, assoalhos, lambris, rodapés. meia-canas, vis- ---------------------
tas para portas e janelas e, m,adeiras para construção em geral.

Rua Curt Vasel, 652.- Jaraguá do �ul :--:- santa Catarina

:. I: :.
:. I[ :.

r
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um . TRISTB nATAb
______) Paulo da Silva Meira

•

o apartamento regorgitavà de adul
tos e çrlanças, Em certo canto da
sala havia um pinheirp de aluminio,
com lâmpadas coloridas, dessas que
apagam e acendem num rltrno mecâ
nico. Ao chão, alguns embrulhos de

papel vistoso.
A mesa, engalanada, estava apeti

tosa, com' carnes, frutas secas e da

época, vinho, refrigerantes. Dlr-se-Ia
tudo perfeito.
Quando soou a meia noite, houve

um "frenesi" de satisfação. Cumpri
mentos eufóricos, longos abraços, e.

com exceção das crianças, todos e�

gueram taças e brindaram "Feliz Na,
tal".

Depois de abertos os presentes, os

convivas rodearam prazenteiramente
a farta mesa. Não havia conversas

entre os aêfulfo.... IIrooavam entre
apenas frases convencionais, sobre
as banalidades dos últimos dias. Ta:
vez porque tivessem falado tanto o

ano inteira... Houve certa atenção'
para a imagem colorida da "Mensa
gem de Natal" pela TV, cujo aparelho
continuou ligado o ternpo inteiro.

As bebidas se esvaslavam das gar
rafas tanto quanto o conteúdo de vá
rios pratos Valia pena comer e beber
à farta... pois não era aquela a noite
de Natal?

/

Os olhares começaram a ficar aver

melhados, os lábios moles mantiam

um sorriso que, de tão costumeiro,
mantinha-se já sem esforço.
Alguns brinquedos mecânicos mo

viam-se pelo tapete, atrapalhando os

passos um tanto vacilantes, de adul
tos desprevenidos...

Alguem levantou-se e foi à janela
aberta. A noite de fato estava abafa
da. Mas as, estrelas piscavam no ne·

grume profundo do céu. A pessoa as

pirou fundou e exalou um desabafo que
mais do que do peito, vinha do fundo
da alma. Olhou os demais apartamen
tos em torno. Notou que havia gra!1-
de semelhança na comemoração. E
sentiu-se penetrado por uma sensa

ção de indefinfvel mal estar. Talvez fos-
se na cabeça, na garganta ou mesmo

no peito: algo lhe pesava dentro de si.
Pensou em tomar um analgésico, mas

sentiu que não resolveria. Era como

um espinho c' avado dentro da ccns Iciência. Percebeu, num relance, que
havia se tra-istormac'o num ateu prä- Ineo. E meSMO que colocasse um pre
sépio na sala, não adiantaria, pois.)
Salvador não havia nascido em sua

alma.
O acorde da célebre canção natali

na "Noite Feliz" entrou-lhe ouvidos a

dentro. Mas não era para ele. Aquele
era um triste Natal".

Que o NATAL de 1978 e o ANO NOVO de 1979

proporcionem aos nossos distintos clientes e amigos"
dias de paz e prosperidade.

I'

São os votos ardentes de

II
II

� Curtume Brnoldo Schmitl LIda.It
!

ç

I
.

Rua Walter Marquardt, 1.548 - Jaraguá do Sul ....... Santa Oatarína
"

As vésperas do nascimento de mais um ano,

desejamos ardentemente a todos que nos prestigiaram
durante 1978, e que este Natal seja o

prenúncio de imorredoura felicidade para o futuro e que o mundo

se confraternize, pensando na paz e tranqüilidade de todos.

São os votos de

Transportadora
Blu m"e na u e nse Ltda.

Rua João Zapella, 214 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

,
- E·

.....;.. . .
- .. �.-......

TRANSPORTADORA

VALE IDO ITAJAI' LT.PAI.
J

.__,_ s
:

, .

'- .:: ., .'

Rua João Zapetui" '214 - Jarà,guá �_o. Sul � Santa Catarina

Nesta hora sublime em que a humanidade cristã comemora

o nascimento do Menino Jesus, auguramos
aos colaboradores, clientes e amigos, os votos de
felicidades e prosperidade no decorrer de 1979.
São os profundos votos de

Móveis P r a d i
- de Renato Pradi -

Fábrica de móveis e artefatos de madeira: Dormitórios,
copas, cozinhas americanas em fórmica e peças avulsas.
Estrada Jaraguá Esquerdo; 2.286 - Jaraguá do Sul - SC.

GLóRIA A DEUS NAS ALTURAS, PAZ NA TERRA
AOS HOMENS DE BOA VONTADE.

NO CONTEXTO DESTA MENSAGEM TODOS OS PRINCfPIOS
E TODOS OS FINS DOS HOMENS. A TODOS

CLIENTES, FORNECEDORES, COLABORADORES E AMIGOS,
BOAS FESTAS DE NATAL E FELIZ ANO NOVO,
SÃO OS VOTOS DE

I

..... - - _-_ - _- _ _-_.. -_ _ .

.__._- ....__ ....._-__.;;---------_ ... _-----

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

_

..

_-_
..

=----::_'":=-:-::_-::_:

- ,

Lojas e Supermercados
BREITHAUPT

CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCI!

JARAGUÁ DO SUL 'SÀNTA CATARINA
, '

.' ....

',<

QUE AS TRADIClbNAIS FESTAS DE FIM DE
ANO. CARREGADAS DE CARINHO E AMOR AO PRóXIMO NOS

UNAM UM POUCO MAIS E QUE AS
MENSAGENS DE NATAl- SE TRADUZAM EM REALIDADE.

SÃO OS VOTOS SINCEROS DE<». ,
�

çç-, 0,�N ,f s; C C Õ E S"
.

� DE --

José SCHMITZ

«: ",1

',J,:' , "

Especializada.:em artigos, finos para recém-nascidos, infanto
juvenil e senhoras.

Av. Mal. Deodoro, 1.085 - Jaraguá do Sul -- Santa Catarina
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Prefeitura Municipal
ge Jaraguá do Sul

EsrADO DE SANTA CATARINA

N -A T A L
Quase vinte séculos se passaram. Ainda hoje ELE é a figura

central da raça humana. e o lider do progresso da humanidade.
.

Todos os exércitos que já desfilaram por este mundo, todas
as frota� que já singraram os mares, todos os parlamentos que já se reu

niram, todos es monarcas que' já reinaram, todos juntos, não: influiram tão
poderosamente na vida da humanidade neste planeta como Jesus Cristo.

Baseados nessa verdade e compenetrados da importância
que o nascimento do SALVADOR representa para todos os homens, o

Executivo e Legislativo Municipal rogam ao Todo Poderoso para que o

NATAL de 1978 seja o inicio de. uma neva caminhada em direção do amor,
da fé, da fraternidade, da esperança, da compreensão e da paz.

==================================----==========================�

1111
Jaraguá do Sul, dezembro de 1978

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

ENNO JANSSEN
Preso da Câmara de Vereadores

Político envolvido em trama assassina vai a júri na Inglaterra
Minehead, Inglaterra -

Um juiz sumariante deci
diu que o ex-líder do Par-

.

tido Liberal, Jeremy Thór
pe, deverá ser submetido
a julgamento sob acusa

ção de ter tramado o as

sassinato de um modelo
homossexual que dizia ter
sido amante do polftico.

nar era para determinar

se poderiam ser feitas a

cusações de assassinato

contra Thorpe, de 49 a-
.

nos; e outros três ho

mens, acusados de mata

rem Norman Scott, de 38

anos.

OSi outros três acusa

dos são, David, Holmes,
banqueiro, 48 anos, ami

go fiitimo de Thorpe e vi-,

ce-tesoureiro do Partido

Liberal; John Le Mesurier,
negociante, 46 anos; f'

George Deakin, de 35 a-

nos, proprietário de uma

boate.
Este caso está sendo

considerado o maior es

cândalo polftico desde

que John Profumo, Se

cretário de Estado para a

Guerra, renunciou ao seu

cargo no Governo conser
vador de Harold McmiIlan,
em junho de 1963, porque
tornou-se público seu re

lacionamento com uma

prostituta, Christine Kee

ler, que por sua vez esta

va ligada ao adido militar

soviético em Londres.

S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS

IM'OBILIÁRIOS MARCATTO LTDA.

A decisão do juiz foi to
mada no décimo-sexto

dia .da audiência realiza

da nesta tranqüila cidade

do oeste da Inglaterra.
O julgamento prelimi-

MARCATTO

Av. Mal. Deodoro Járaguá do Sul SC.

Nesta pausa de festa7 elevamos bem alto

os nossos corações epensarrios
com carinho e admlraçãe em todos aqueles que de uma OJ,l

de outra forma cooperaram conosco

, no ano que passou.

Indústria de' Máquinas Elétricas

Sob o ressoar harmonioso dos sinos de Belém, em busca do verdadeiro
caminho trazido pelo Cristo Jesus que,

já na manjedoura deixou a sua mensagem de amor e do

perdão, queremos levar aos nossos amigos,
clientes e funcionários, a nossa fraterna mensagem de:
Boas Festas e Feliz Ano Naya. '

,
! i

'

Um ano se vai, nas esperanças que se renovam !

A eles, o nosso agradecimento, a: nossa homenagem
e o nosso sorriso e a certeza de que

logo mais estaremos outra vez reunidos para, com,
ânimo forte e alegre, reiniciar

a nossa jornada sagrada de trabalho e colaboração.
FELIZ NATAL E PRóSPERO ANO NOVO.

Companhia de

o H L 8 A C H S. A.
Máquinas

"FAMAC"
JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O Cardeal', Arcebispo
de São Paulo D. Paulo

Evaristo Arns manifestou

-se em entrevlsta coleti-

'va, contrário à criação de

ium 'partido da Igreja. no
.caso de uma reformula

ção partidária. Para ele,

LEI N.° 739178
Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a,
auxiliar financeiramente no custo da exten-
'são e implantação de eletrificação' rural e ,dá
outras providências.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul. Estado de Santa Catarina, no uso e exercício
de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Municí
pio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

'

Artigo 1°.) - O pagamento a que se refere este
artigo, poderá ser feito à empresa executora da obra
ou à Cooperativa de Eletrificação Rural do Vale do
rtapocu - CERVIL.

§ 2.°) - O senhor Prefeito Municipal' poderá
também, efetuar o pagamento, em forma de ressar:
cimer.to, aos 'beneficiados pela obra, o valor corres
pondente ao débito contraído por eles junto à Coo-
perativa. .

Artigo 2.°) - As despesas decorrentes -da pre
sente Lei, correrão por conta do programa e verba
abaixo discriminada:

ANEXO, I - QUADRO A

0701 - DIVISÃO DE AGRICUL.TURA
0701.09515691.018 - Extensão e Implantação de Ele

trificação Rural.

ANEXO II - QUADRe;> A

0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA'
0701.09515691.018 - 4110.00 - Obras Públicas.

Artigo 3.°) - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 15 días do mês de dezembro de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta
Diretoria de Expediente. Educação e Assistência So
cial, aos 15 dias do mês de dezembro de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

PARTIDO DA IGREJA
o cristianismo deve estar

presente em todos os par
tidos. "Isolar-se num par
tido seria acabar com a

missão da Igre�a".
- Acho - disse ele -

que haver partidos com

uma marca forte do pen
samento cristão popular
porque há uma real força
de discussão nas bases.

Mas não creio que tenha

mos um partido que pos
sa se considerar da Igre-

,

-n AT rI (]"
Viver. Que palavra sublime,
lnterpretada com amor e fé,

Nenhuma outra, tão bem exprime,
Tudo que, na realidade ela é.

E cara sabermos disto, sua própria vida nos deu, o

I o Cristo. I

Esta verdade porém, muitos, dela fazem desdem.

Comemora a humanidade, a festa de Natal,
Importando-se pouoo, com a verdadeira finalidade,
Não há mais singeleza, nem alegria no seu ritual,
,Ca�acterizam-na, com vícios, anarquia e brutalidade.

Outros encobrem suas podridões, praticando a ca

I ridade. I

Deixe ao menos que neste dia, em tua alma entre a

[Juz, I
E ao Altlssimo eleve uma prece, em louvor a Jesus.

Descobrirás com certeza, que nem tudo está perdido,
,
E, o teu próprio lar, terá outra razão de ser,

Zombarias receberás, de quem tem, o seu eu carco

I mido, I
Entretanto verás, a felicidade florescer.

Meu amigo, que esta verdade estás lendo, és meu

I irmão, I
Bendiga isto ao Pai Supremo, agora, com amor fra

I temal I
Reúna tua tarnllla em perfeita comunhão,
Obterás a alegria festiva, da santa noite de Natal.

WALTER FRANCO

Suzano -SP.

CA.M I NH'ÃO CHEVROLET

MARCA DE .CAMPEÃO

O SEU CARRO USADO VALE COMO ENTRADA EM:

Emméndoerfer Com. de Veículos 'ltda.
Av. Mal. Deodoro, 557, fones: 72-0969 - 72-0655 - 72-0060

JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

Foi feito para você

ja. Isso seria um absurde:
e eu me negaria a cola
borar com um partido que
quisesse ser o partido da

Igreja.
Para o Cardeal, deve

haver uma educação po
lítica nas 'comunidades,
eclesiásticas de base.
Contudo, segundo ele, a'

Igreja "não pretende ser,

poder e sim companhelra
de tódos os homens".

Ao fazer um balanço do

.ano de 1978, sobretudo
na área dos direitos hu-

'

'manos, D. Paulo disse.que
este ano não foi um ano.

positivo, mas um ano de
:esperança". E é com es-

LEI N.O 738/78
.

Autoriza 'o Chefe do Executivo Municipal
Contrair empréstimo por antecipação de re

ceita' e dá outras providências.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício

de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Municí

pio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san

ciono a sequinte Lei:
Artigo 1.0) - Fica o Chefe do Executivo Munici

pal autorizado a contrair no UNIBANCO - Banco de

lnvesdrnentos do Brasil S.A., empréstimo por anteci ..

pação da receita gerada pelo Fundo de Participação
dos Municípios no Imposto 'sobre a Circulação de

Mercadorias, até o limite máximo de Cr$ .

10.0GO.000,00 (dez milhões de cruzeiros), para o exer

cício de 1979.
Parágrafo único - Para os fins constantes neste

artigo, fica o Chefe do Executivo Municipal autoriza
do a oferecer como garantia de pagamento ao mutu
ante as quotas do Fundo de Participação dos Muni

cípios no Imposto sobre a Circulação de Mercado
rias.

Artigo 2.°) - Esta Lei entrará em vigor no d'a
1.° de janei ro de 1979.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 15 dias do mês de dezembro de 1978.

VICTOR BAUER·

Prefeito Municlpal

A presente Lei foi registrada e publicada nesta
Diretoria de Expediente, Educação. e Assistência So
cial, aos 15 dias do mês de dezembro de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora.

DECRETO N.o 521/78

Suplementa e Anula dotações do

Orçamento Vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, no uso e exercício -de suas atribuições, com base na Lei
Municipal n.? 681/77 de 03 de novembro de 1977;

DECRETA:

Art. 1.°) - Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$
20.000,00 (vinte mil cruzeiros) para reforço do programa e verba abaixo
discriminados:

ANEXO I - QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO

0201.03070202.002 - Manutenção das atividades do Gabi-

nete do,Prefeito Cr$ 20.000,00

ANEXO II - QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO

0201.03070202.002 - 3140.00 - Encargos diversos 'Cr$ 20.000,00'
Art. 2.°) .- O recurso para abertura do presente crédito suple

mentar correrá por conta da anulação total do programa e verba abaixo

discriminados:

ANEXO I - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

0501.99999992.025 - Reserva Orçamentária Cr$ 20.000,00

ANEXO II - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

0501.99999992.3260.00 - Reserva de Contingência Cr$ 20.000,00
Art. 3.0) - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi

cação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá doo Sul, aos 14 dlas

do mês de dezembro de 1978.

VICTO'R BAUER

, ,

Prefeito Municipal
O presente Oecreto foi registrado e pUblicado nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência Social, aos 14 dias do mês de de

zembro de 1978.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Dlretora.

perança, disse, que a-

guarda 1979.

- Há um clima, de dis

tensão .... observou

que pode levar a um cli

ma de anistia geral. Mas

à maior expectativa do

Brasil é a redem'ocratiza

ção, no sentido de que
o Congresso se transfor

me em assembléia -eens

tituinte, que modifique a

nossa Constituição, e le

ve a cabo a reforma judi
ciária, de forma adequa
da ao momento histórico.

Além disso, segundo D.

Paulo, a Nação espera

que não haja mals cen

sura ao rádio' e a televi
são "a não ser a que se

refere à preservação dos

bons costumes, mas com

critérios justos P. sem

exageros" •

- A Nação - acres

centou - ganha muito

com a livre discussão de

idéias. E a anistia virá

junto com a promoção
desse clima favorável à

democracia.

Na entrevista que con

cedeu esta semana, D.

Paulo afirmou ainda que
a presença do Papa João

Paulo II na III Reunião do

Conselho Episcopal lati
no Americano, em Pue

bla, "terá um papel .mo
derador, mas não inibi

dor"

A presença do Papa -
salientou - é sempre

moderadora porque ele

tem que cuidar, antes, de
mais nada, da unidade.

Mas isso não significa
que não haverá progres
sos com relação às posi
ções adotadas em Mede

lin. Além, dlsso, com a

presença do Papa, todo o

programa que for estabe

lecido em Puebla será .a
ceito com mais facilida

de.

Ainda durante a entre

vista que concedeu, D.

Paulo elogiou 'o 'compor
tamento dos familiares de

desaparecidos "que estão

dispostos a continuar pro
curando explicações so

bre o destino de seus pa

rentes, enquanto não tive

rem uma prova concreta

de que 'eles estão mor

tos".

Férias
Coletivas
SESI·- Serviço Social

da Indústria, agência de

Jaraguá do Sul, manten-
- do Clube de Mães, Cur
SQS Populares, Serviço
Odontológico, Farmácia,
Barbearia, Banda de Mú

sica, Censo Torácico,
Censo Visual, Laborató
rio de Análises e Assis
tência Médica em Guara

mirim, estará em férias
coletivas no perfodo de
01 a 30 de janeiro com

exceção do atendimento
da barbearia e farmácia,
voltando as suas ativida
des normais dia 31 de ja
neiro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Joinville
Na última terça-feira tivemos o término do

confuso hexagonal di) Certame Catarinense de
Futebol, que acabou em pentagonal, motivado
pela desistência do Avaí. O JEC foi a Lages
manter a escrita de nunca perd.er para o Inter
nacional em jogos oficiais e ao mesmo tempo
trazer de lá o, título de campeão para a Manches
'ler Catarinense.

Mas o que se viu foi um Joinville cauteloso,
logando para não perder. Não foi uma equlps
decidida a vencer a partida. Desde os primeiros
minutos demonstrou claramente que 'seu objet:
vo era empatar, procurando atacar esporadica
mente, uma vez que o Internacional' era franco
atirador, não tinha mais nada a aspirar com re
lação a.o tí!ulo e seria teme�oso o_J�invilie jo
gar ·se inteiro ao ataque, pers a' qualquer mo-
-mento poderia ser surpreendido com a defesa
totalmente aberta. O primeiro tempo arrastou-se
até o seu final, com poucos lances de gol, com
as duas e�uipe:> ap!esentando um futebol apáti
�o .e sem Imaglnaçao. No segundo tempo o Jo
Inville voltou com um pouco mais de desenvol-

p e r die e Chapecoense
/

,

e bi
CHAPECOENSE 2x1 CRICIOMA

,
o Internacional, e pelo que deixou de fazer o

JQinvilie. No final do jogo os jogadores do Join
ville cercaram o árbitro atribuindo a ele a culpa
pela derrota, uma vez que deixou de assinalar
uma penalidade máxima cometida por Dejair, 2
minutos antes da consecução do gol e por pro
longar a partida até os 47 minutos, sem que hou- '

vesse motivos para esses descontos.

Enquanto o Joinville deixava escapar a
chance de se tornar campeão catarinense de

78, a Associação Chapecoense
Ide Futebo'. jo

gar.do no Estádio Indlo Condá, derrotava ao Cri
ciúma pelo marcador de dois tentos a um, sa

grando-se conseqüentemente campeão.estadt.al
pela segunda vez. O Joinville buscará agora no

controvertido artigo 50 amparo legal para poder
chegar ao título no tapetão, devendo entrar com

recurso junto ao Tribunal da Justiça Desportiva
da Federacão Catarinense de Futebol, esperan
do-se que�venhaocorrer uma' reviravolta com

pleta, Sua alegação é que com o abandono do

Campeonato pelo Avai, os pontos não podem
ser computados.

A situação é complicada e dificilmente a
J

Federação deverá proclamar a Chapecoense
como campeã, neste final de ano, tendo que es

perar por esta decisão.

DETALHES TÉCNICOS

O tempo regulamentar já estava esgotado,
quando a defesa do Inter abafou um ataque do
Joinville e.em dois toques Jorge Guilherme, que
havia entrado um pouco antes nO'lugar de Jo

nes, foi lançado nas costas de Paulinho, pela
pontà esquerda. O centro-avante cruzou rapida
mente a Mickey, à entrada da pequena área, se

antecipou a Bosse para fazer, aos 47 minutos o

gol que daria a vitória ao quadro lageano e frus

taria todas as chances do JEC neste estadual.
Foi um resultado justo pélo que apresentou

Jogo - Internaclonal 1xO Joinville; Local -

Estádio Vidal Ramos Junior, em Lages; Gol -

Mickey, aos 47 minutos do segundo tempo; Ren
da - Cr$ 83,000,00; Juiz - José Carlos Bezerra;
Auxiliares - Eurico Martins e José Patríclo Ma
tos. INTERNACIONAL - Luiz Fernando, Ivan
Nivaldo, Eduardo e Pedro �nio;' Rosa Lopes,
Bim e Renato (Dejair); Mic.key, Jones (Jorge
Guilherme) e Vacaria. JOINVILLE .:. Raul Bosse.
Paulinho, Oitão, Garrara e Carlos Alberto: J0rg�
'l 'z, Fontana e Sidinei; Britinho (Veiga), Varqas
�r3Idurno) e Lleo.

tura, porém o seu ataque continuou inoperante.
O técnico Alcino tentou ainda corrigir o ataque
substituindo. Britinho por Veiga, mas nada dis
so resolveu o problema. Mais, tarde, processou
-se outra alteração, sacando Vargas para a en

trada de Balduíno e deslocando Fontan para o

comando do ataque, procurando cem isto man

ter o marcador que lhe dava condições de dls
putar com a Chapecoense, que vencia até aque
le momento ao Criciúma por dois tentos a zero,
'o título estadual em partida extra.

)

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Ci
vil do 1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul
Estado de Santa Catarina, Brasil.

'

Faz saber que compareçeram em cartório e
xibindo os documentos exigidos pela lei a fim d� se
habilitarem para casar:

!Edital nr. 1 0.�82 de 13,12,1978
Oscar José Moretti e Romilda Müller

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Ja,
raguá do Sul, domiciliado e residente em Nereu Ra.
mos, neste distrito, filho de José Moretti e Layr De
matté Moretti. Ela, brasileira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em
Três Rios do Norte, neste distrito, filha de Artur Emi
lio Fritz Müller e Herta Bauer Müller.
Edital nr, 10,583 d� 13.12.1978
Aristides da Silva e�aria Aparecida ae Campos

Eie, brasileiro, solteiro, mecânico, natural de A
piúna, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
'Santa Catarina, nesta cidade, filho.de Arnoldo da Sil
va e Palmira Fernandes, Ela, brasileira, solteira, bal
conista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e re
sidente na Rua Santa Catarina, nesta cidade filha de-
João Euzebio de Campos e Leontinia Ign�Cio de
Campos.
Edital nr, 10.584 de 13.12.1978
Waldir Lemke e Leonita Karsten

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz II
neste distrito, filho de Waldemar Lemke e Eli Gut�
Lemke. Ela, brasileira, solteira, servente, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Barra do \

Rio Oerro, neste 'distrito, filha de Afonso Karsten e

Agueda Lenz Karsten.,
.

E=dital nr. 10.585 de 14.12.1978
Jacinto da Silva e Isa Müller

Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Nova,
neste distrito, filho de José da Silva � Alvina da Silva.
Ela, brasileira, solteira, industrlárla, natural de Trom
budo Central, neste Estado, filha de Helmuth Müller
e Lutsi Denecker Müller, domiciliada e residente em
Estrada Nova, neste distrito.
Edital nr. 10.586 de 14.12.1978
Ingo Ramthum 'e Elfi Kopsch
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural 'de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Joinville nes
ta cidade, filho de Hicardo Ramthum � Alvina Steinke
Ramthum., Ela, brasileira, solteira, costureira, naturalde Corupa, nesta Estado, domiciliada e residente na
rua Joinville, nesta cidade, filha de Alfredo Kopsch e
Paulina Kopsch.

o

,

Edital nr. 10,587 de 14,12.1978
Antonio Francisco Corrêa e Teresinha Reinert

o

Ele, brasileiro, solteiró, servente natural de Ara-
pongas, neste Estado, domiciliado e 'residente na rua
Venâncio da Silva Porto, nesta cidade, filho de Fermi
no Corrêa Filho e Thereza Jagelski. Ela, brasileira,
solteira, servente, natural de Guaramirim, neste Esta
do, domiciliada e residente na Rua Angelo Schiochet,
nesta cidade, filha de José Reinert e Sofia da Silva
Reinert,

..

Edital nr. 10.588 de 14.12.1978'
Rogério Marcos Rubini e Maria Mercedes Watzko

Efe, brasileiro, solteiro, industriário, natural de
Paranavai, Paraná, dOliTliciliado e residente na Rua
Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade, filho de Flávio
OrlandO' Rubini e Ana Ribeiro de Castilho Rubini. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natural de Guaramirim, nes�

te Estado, domiciliada 'e residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, nesta cidade, filha de Nilton José
Watzk'o e Genuina Couto Watzko.

Edital nr. 10,589 de 15,12.1978
Valq.urrio Steinert e Edla Krause

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ja
raguá do Sul, domiciiiado e residente em Santa Lu

zia, neste distrito, filho de Fridolino Steinert e Alvii'a
Dorn Steinert. Ela, brasileira, solteira, industriária,
natural de Jataguá do Sul, domiciliada e residente em

/

E para que chegue ao conhecimento de todos mandel
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 - OficiaI.

integração do esporte
Esta idealização coube a)
grande desportista José

,

Augusto Caglione que or

ganizou este evento, pro
curando movimentar os

jovens atletas, no sentido
de aperfeiçoá-los para um

aproveitamento em outras
competições desta natu
reza.

I

1a• prova da integração revestiu-se de êxito
A t.a Prova da Integra

ção dos Munlcíplos do
Vale do Itapocu, realiza
da na noite de sexta-fe i-

'ra: última foi revestida de
êxito total. Mais de 50 a·

tietas participaram da
corrida, numa verdadeira

REGISTR-O
Schroeder, neste Estado; filha de Ida Krause,

Edital nr, 10.590 de 18.12,1978

Virgilio' Tironi e Marisa Spezia .

Eie, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Jo�n
ville neste Estado domiciliado e residente em JOIn

ville: neste Estado', filho de Rafael Tir?ni e Serafina

Tironi. Ela, brasileira, solteira, oostureíra, natu�al de
Massaranduba neste Estado, domiciliada e reslde�te
em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de Arcellno

Spezia e Laurentina Spezla.
Edital nr. 10.591 de 18.12,1978
Humberto Bucci e Ivaldina Postai

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Ja�a
guá do Sul, domiciliado' e resid,ente e� Santa L�zla,
neste distrito, filho de Benjamin BUC?I e Francl�sa
Ropelato Bucci. Ela, brasileira, solt�lra, c?�t�relra,
natural de São Jorge, no lvaí, Para�a, �oml.clilada e

residente em Santa Luzia, neste dtstrito, filha de

Constante Postai e Olinda Postai.

Edital nr. 10.592 de 18.12.1978
/

Antonio Klug e Norma Baechtold
E!e, brasileiro, solteiro, industr,iá.r�o, natural d�

Pouso Redondo neste Estado, domlclllado e resi

dente em Barra'do Rio Cerro, neste distrito, fiI�o. de
José Klug e Catarina Schwartz Klug. Ela, brasileira,

solteira, costureira, natural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliada e residente em Rio Cerro II, nes

te distrito, filha de Reinaldo Luci Baechtold e Berta

Glatz Baechtold.

Ed1tal nr. 10.593 de 18.12.1978
Antonio Carlos Santolin de Oliveira e

Marcy Olga Mascarenhas
Ele, brasllelro, solteiro, vendedor, natural de

Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente em

Guaramirim, neste Estado, filho de Antonio Kalnin de

Olive'ra e Vilma Santolin de Oliveira. Ela, brasileira,
solteira escriturária fiscal. natural de Jaraguá do Sul,
domicíllada e residente na Rua Reinaldo Hau, nesta
cidade, filha de Dorothéa Mascarenhas.

Edital nr. 10.594 de 18.12.1978
o

Valdemiro Renkaveski e Gertrudes Krehnke

Cópia recebida do Oficial de Guaramirim, neste

Estado.

Eie, brasileiro, solteiro, servente, natural de Gua

ramirim, neste Estado, domiciliado e residente nesta

cidade, filho de Antonio Renkaveski e Maria Pauli

Renkaveski. Era, brasileira, solteira, servente, natural
de Guaramirlm, neste Estado, domiciliada e residente

em Guaramlrlrn; neste Estado, filha de Affonso Krehn

ke e' Hermalinda petry Krehnke.

Edita! nr, 10.595 de 19.1-2.1978
Álvaro Demarchl e Luzia Papp

o

Ele brasileiro, solteiro, operário, natural de Ja

raguá d� Sul, domiciliado e residente em �araguá-�,
neste distrito, filho de Ernesto Dernarchl e Ana EI

chinger Demarchi. Ela, brasileira, solteira, do lar, na
tural de .Jaraquá do Sul, dornlcillada e residente em

Barra do Rio Cerro, neste distrito, filha de Francisco

Papp e Veronica Bockor Papp.
.

Edital nr, 10.596 de 19.12,1978 .

Pedro Pessate e Albertina Lourdes Bagattoli
Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Joinvil

Ie, n-esta cidade, filho de Geraldo Pessate e Inês Pe

dri Pessate. Ela, brasileira, solteira, servente, natural
de Guaramirim, rieste Estado, domiciliada e residente

na Rua Joinville, nesta cidade, filha de Frederico Ba

gattoli e Maria KatEmarowski Bagattoli.
Edital nr. 10,597 de 19.12.1978
Odenir Dal-Ri e Maria Geny Silveira

Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural de Ja

raguá.do Sul, domiciliado e residente na Rua Angelo
Schiochet, nesta cidade, filho de Egidio Dal-Ri e Ané
sia BortoJini Dal-Ri. Ela, brasiiei,ra, 'solteira,' auxiliar
de escritório, natural ,de Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente na rua 190, nesta cidade, fi
lha de Nestor Luiz Silveira e Irmela.Maria Silveira,

Caglione representará.
Jaraguá na São

Silvestre
José Augusto Caglione

,

que esteve no último dia
16 em São Paulo, toman
do parte da eliminatória
brasileira ou mais pro
priamente da preliminar
da São Silvestre, alcan

çou a 90.a colocação en

tre aproximadamente .

1.600 corredores de toda
a parte do País. Com este

resultado, José Augusto
Caglione garantiu sua

participação na Interne
cionalíssima, que ocorre

todos os anos no dia 31
de dezembro exatamente

às 2;3h38min, num patro
clnlo da Gazeta Esporti
va. Ele foi o 2,0 melhor
colocado entre os catarl
nenses, ficando José Ma
ria Nunes, da CME de
Florianópolis em 1.0, com
este último, classificando
-se em 3.0 lugar no côm

puto geral. \

Dentre as trinta mulhe
res que conseguiram
classificação, três são ca

tarinenses, sendo. uma de

Florianópolis e duas de

caçador,

CORREIO DO POVO e o editor desta coluna

de esportes, ao encerrar mais um ano esportivo,
apresenta a todos os desportistas de nossa ci

dade e região, os mais sinceros agradecimentos
pela preferência que nos distinguiram no deco!.:.
rer de 1978 e esperamos que em 1979 o nosso

esporte seja repleto de muitas glórias, para po
dermos oferecer a vocês o melhor.

"Que o repicar dos sinos na grande data da

cristandade, seja o prenúncio de um ano no

vo repleto de amor, paz e prosperidade".

MARIO TAVARES. DA CUNHA MELLO
Tabelião de Notas e Protestos

de Títulos

ED'ITAL

Pelo presente edital de citação,
senhores abaixo relacionados que
em ROSSO cartório para tratarem de

seus interesses:
'

pedimos aos

compareçam
assuntos de

Albio Mancke, R. 28 de Agosto, 1984, Guara-'
mirim' Antonio Mar'kiewicz, R. Alfonso Kreis, 31,
Mass�randuba; AVIA Com. e Assis. de Máq. e e

qulp. plescrit Ltda., R. Wa!demiro Ma�ur.echen,
nesta; Daniel Wuerz, alc Grup Escola Mal. Rondon,
Massaranduba; Elidio Romão, Av. Getúlio Vargas,
.778, Oorupáj Estofados Orlimar Uda., R. Angelo
Rubini, 1265, nesta; Erich Millnitz, Rancho Bom,
s/nr., Schroeder; Fabr Art. de Cimento Prüsse Ltda

R. 28 de Agosto, 739, Guaramirim. Geanete Cacilda

. Gneipel Friedler, R. Mal. Castelo Branco, 558, Sch
roeder; Herbert Maas, R. 28 de Agosto, 620, Gua
ramirim. Indalicio Inacio de Avila, R. Henrique Pia"

zera, 49, nesta. Ivo Aluisio, Stinghen, Rua Reinoldo

Rau, 116, nesta. Leandro Tafner, R; Luiz Alves, Po
merode; Manoel Kreff, R. Santos Dumont, nesta.
Móveis Ribeirão Ltda., Ribeirão Grande do Norte,
neste; O'svafdo Baggio Primo, R. J:eronimo Cor
rea, 730, Guaramirim; Oswaldo Junks, Ilha da Fi
gueifa, s/nr., nest�; 'Orlando Tonon, R.-Guilherme
Weege, 232, nesta; Osvaldo Eischtaedt, Rua Rio
Branco, nesta; Serv Terraplenagem Jovata Ltda.,
R. Campinha, Massaranduba.

Valéria Tavares da Motta �ezende
Oficial Maior

Está praticamente cer

to, que a partir do próxi
mo ano esta prova seja
oficializada. Servirá .1

mesma como uma elimi
natória para que os me

lhores colocados tenham
a oportunidade de parti
cipar da preliminar da SS
Queremos deixar claro

aos nossos amigos leito
res, que os resultados da
prova em apreço, não nos

foi possível fornecer pelo
fato de que o nosso jornal
fechou a edição especial
de Natal, no sábado. Pro
metemos na próxima edi
ção nos reportarmos so

bre o assunto.

ENCERRADO CAMP.
MUNICIPAL DE
POMERODE

Foi realizado, no último do:
mingo, nas dependências do

Conjunto Educacional Dr. Blu

menau a premiação aos melho
res enxadristas do ·1 Campeo
nato Municipal de Xadrez pro
movido pela Comissão Munici

pal de Esportes criada em 1977.

Mais de trinta aticclonados da
"arte de calssa" prestigiaram,
disputando em três categorias o

referido campeonato.
A organização geral -eoube

mais uma vez ao professor Car
linhos. Foram premiados com

medalhas os três primeiros. co
locados de cada categoria:
Adulto

1.) Carlos Selke - ouro; 2.)
Rolf Weh - prata; 3.) Ivo Ott -

bronze.

Juvenil

. 1.) Martin Pletzsch: 2.) Alvln
Laemmel; 3.) Rolf Schoenfelder.
Infanlll

1.) Paulo Pietzsch; 2.) Jonas
Lieskow; 3.) Luiz França.
Além de Pomerode participar

nos próximos Jogos Regionais'
nessa modalidade em ambos os

noites, é Intenção também par-
o naipoes, é intenção também par
de Xadrez promovido pela res

pectiva Federação.

O Clube Pomerode CRE s.eria
o representante junto à FCX, iá
que o estatuto da mesma não

prevê como filiados Comissões

Municipais de Esportes, e sim
somente Clubes,

o Clube Pomerode, através
de sua Diretoria, dando todo a

poio a este esporte, Já inscre

veu vários associados na Fede

ração, contribuindo dessa ma

neira d.ecisavamente para o for- '

talec1mento do xadrez em Po
merode.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Morreu o Natal', Verdadeiro 1
Morreu o Natal autêntico? Com um pouco

de exagero, poder-se-ia dizer que sim. Morreu
na alma mentaltzada de tantos milhões de ho
mens. Morreu até em certos presépios. Sim, nos
presépios progressistas, que nos exibem a, Sa

grada "F'àmllia corri es traços e' a 'fisionomia des

figurados pela arte moderna, e com conotações
que induzem à revolução social.

Mas se hà algum exagero em dizer que o

Natal morreu é verdade que alguns lampejos de

vide ele ainda conserva. Vamos à procura deles.

Encontra-Io-emos antes de tudo - e borbu

Ihal'1tes,- no próprio fato de ser 'dia de Natal.
Caca festa do calendário lltúrqlco traz consigo,
uma função de graças peculiares. Queiram ou

não queiram 'os homens a graça lhes bate às

por-as da alma, mals sublime, mais meiga, mais

insistente; hestes dias de Natal. Dir-se-ia que,
apesar de tudo, paira rros ares uma luz, uma paz,
um alento, uma força de Idealismo e dedicação,
que é diffcil não perceber.

..

Ademais, em inúmeras, igrejas, em muitos

lares, o presépio autêntico ainda nos põe dian
te dos olhos a imagem do Menino Deus, que veio
'Para romper os grilhões da morte, para calcar
aos pés o pecado, para perdoar, para regenerar,
para abrir aos homens novos e ilimitados hori
zontes de fé e de ideal, novas e ilimitadas pos-

-

sibi'idades de virtude e de bem.

Deus. ei-Io exorável e ao nosso alcance, fei
to homem como nós, tendo junto de Si a Mãe

perfeita Mãe d'Ele mas também nossa. Ela a Mãe

das dores, mas a Senhora de todas as alegrias ...
(SIM).

No dia 12 de dezembro ,de Courpá, marcou a so

uttimo. ocorreu o jogo de- : leni�ade para a noite do

cisivo do 1.° Campeonato dia 15. Tendo por local as

'de Futebol da Salão de dependências do Restau-

Corupá. Defrontaram-se rante Gruta Verde e sob

naquela n-oite as equipes' a presidência de Ernesto
do Detroit E.C. e Assoe. Felipe Blunk foi feita a

Atlética Samerindus. 'A- entrega de troféus, diplo-
pós o -tempo normal de mas e medalhas ao cam-

jogo o escore foi um em- peão, 'vice-campeão, ar-

pate em 3x3. Sendo ne- ' .tilhelro e at!eta mais dis
cessária a decisão por

\ clplinado do campeonato
penalidades,

'

a qual ven- na seguinte ordem: cam-
ceu a equipe do Detroit. peão Detroit E.C., vice-
Para encerrar o ano es- -campeão A A Bamerin-

portivo de 1978, a CME dus, artilheiro do cam-

o

Festa'
.

Es.tad ua t
Guaramirim � � Comis'�

são Central Organizadora da
, 'f

Primeira Festa Estadual da Ba-
, ,

'nana,
'

esteve reunida nas de- ,

, pendênctas ,do ,Colégio Esta- .

d�a,1 Prefeit'o Lauro Zimmer
mann, tn�çando dir�tr.izes, pa
ra a realização d�, I êvento, no
mês de feverelrO;."

.

Segundo informações do�
,

da'Banana
Coordenador Geral, Prof. Fran
cisco Schork, Inspetor MJmici
pai de Ensino, vários produto-,

res de banana -estiveram pre-

sentes, para troca de idéias.
" Ficou acertada a constitui

ção ,de várias subcomissões,
que se 'éncarregarão da reali

zação das tarefas.
A Comissão do Desfile,

presidida pelo' Prof. Roque de

verá organizá-lo, ,com a finali
dâde de que ,tudo saia à con

tento.

O engenheiro 'agrônomo
Tamio Ki,da é responsável pe
la Comissão de Stands e Mon

tagem das Exposições.
A extensionisla social da

Acaresc, Cecília Cechet, é re3'·

ponsävel ' pela Comissão de

Eleição da Rainha da Festa da

Banana, podendo" somente

participar filhas de agriculto
res.

O Presidente do Sindicato
dos T,rabalhadores Rurais dp.

Guaramirim, Alvarino da Silva,
é o responsável pela O-rgani
zaçãt)da Festa popular. Foi

sugerido e aceito a Idéla' d-a
realização da apresentação d'3

todo o 'maquinário agrícola do

Município, por ocasião do des

file, no dia 18 de fevereiro.
'O Coordenador da Promo

ção? Francisco Schorle, disse

que a reunião foi muito provei
tosa, principalmente pelo inte

resse demonstrado pelos pró
dutores de banana do Municí

pio, que acharam a iniciativa

muito louvável.
A próxima reunião está

marcada para o dia 27 de ja
neiro, qu,ndo então definirão
de vez a programação, bem

como ultimarão todos os de-:

talhes, para a reaßzação da

"Primeira Festa Estadual (Ia
Banana de Santa Catarina".

,

um ano - de [anelro de

1978 a janeiro de 1979.

Segundo revelou o' di

retor da Fiat para a Amé

, rica Latina, André de Vito

/
- um dos apresentados
a Simonsen, durante 1978

a empresa brasllelra pro
duziu cerca de 100 mil

automóveis e 150 mil mo

to-es avulsos tipo expor

tacão, produção esta que

140/11
e:n 1'979 será ampliada
para 115 a 120 mii veí

culos.
A partir de janeiro do

ano que vem a Fiat bra- ,

sileiro começará a expor
tar para a Europa, opor
tunidade em que serão

vendidos cerca de 5 mil

Fiats 147 - o único car

ro brasileiro colocado

naquele mercado.

Brastl. Jancoe US-$ 940; 'milhões "

,

de bõnus 'este ano,
Com o décimo quarto lan

çamento de bônus brasileiros

realizado em, Frankfurt, na A

lernanha.: eleva-se para US$
940 milhões o total de títulos
b asileiros colocados no exte

I 'or, neste. ano, próximo. pO,r ..

tanto, a previsão feita no lnl
cio do ano pelo Ministro da Fa

zenda, Mário Henrique Simon

sen, de corrsequlr recursos ex

,
temos nesta modalidade da or

dern de US$ 1 bilhão.
A emissão, provavelmente

a última do anods 150 milhões
de marcos alemães (US$ 75 rnl-

ß u t O
A indústri-a automobilís

tica está pleltearrdo jun
to ao Conselho Intermi
nisterial de Preços (CIP)
um aumento médió da or

dem de 14 por cento pa
ra os automóveis, a par
tir do dia dois de janeiro,
segundo revelou o Presi
dente da Fiat do Brasil,
Luís Simões Lopes.
Ele estava com o Minis-

Ihões) a uma taxa de 7,25 por
cento ao ano para resqate em

," oito' anos. llderada.pelo Deuts

chebank, foi a quinta realizada

pelo governo, com tltuíos da
dívida pública. Segundo infor

mações da assessoria intern?
cional do Ministério da Fazen

da, a operação inicialmente
seria de apenàs 100 milhões de

marcos, mas "uma ligeira me

lhoria do mercado' e a grande
aceitabilidade dos papéis bra
sileiros" permitiram que o lan

çamento fosse elevado para
150 milhões.

, .

moveis aumentam�
tro da Fazenda, Mário H.'

Simonsen, numa visita de

pouco mais de meia hora,
a qual classificou de
"cortesia para apresentar
dois diretores da empre
sa". Negou que tivesse
discutido com o Ministro

preços da linha Fiat, res
saltando que a estrutura
de custo de todas as em

presas do setor autorno-

bilístico, está sendo ana

lisada pelo' CIP.
,

O própria Simões Lo

pes reconheceu' que é

"substancial" a elevação
percentual de 14 por cen

to, a partir de janeiro o

qual somado aos 35 por
cento concedidos duran

te este ano, resulta num

aumento da ordem de 49

por cento, no período de

CME de Corupá. Encerrou as Atividades Relativas a 1978 Natal· a Festa da FamiJia
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Chega o NATAL e com ele a MARISOL inaugura seu novo t

� Posto de V�ndas, ali na rua Joinville. �

f Mais _lo f
eS Mais confortáve' �

Camisas

i
Camisetas
Blusas (

'Pijamas "
t Conjuntos t
,Macacões �

i
Sardas de Banho

,

. i
, i Venhá logo para pod�r escolher os melhores presentes i
�

que a MARISOL reservou para o seu Natal.
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peonato Roni Hü'mmelgen
do Detroit, atleta mais

disciplinado sem nenhu
ma falta, também Roni

Hümmelgen do Detroit.

I
A classificação foi a

seguinte:

1.) Detroit E.C. com 21

opntos ganho$; 2.) AA
Barnerlndus, com 20 pt.;
3.\ A.A Metrlsa, com 10

pt.: 4.) Volks Oficina, com
9 pt.: 5.) Grêmio E. Uni

verso, com 4 pt; 6.) Klas-

sic Móveis, com 2 pt. Natal e que em 1979 vol

tem com o mesmo ânimo

para o novo campeonato,
sendo que a CME volta

ra as suas atividades a

partir do dia 15 de [anet
ro para organizar o 2.0

certame dado o êxito to
ial do primeiro campeo
nato.

E mais uma vez voltamo� viver os momen

tos de 31egria contagiante e de aconchego fami

liar que os festejos natalinos proporcionam.

A noite -de Natal, o dia de Natal se comple
tam, se unem, como unidos estão centenas de

milhares de corações que, aproximando. raças
e continentes estão sintetizados na comunhão u

niversal dos sentimentos fraternos que estimulam

elevadas aspirações cristãs, inspiradas no nas-
I

cimento de Cristo.

Na ocasião o presiden
te da CME, agradeceu a

colaboração dos demais
'Tlembros da Comisão. ár

bitros, equipes e atletas

que participaram, impren
sa escrita e falada, dese
jando a todos um Feliz

,

Sob os tetos das grandes metrópoles 'ou sob

as' palhas das pequenas cabanas, o calor huma

no efetua omíiaqre de uma tradição que se re

nova anualmente, opondo-se à ação corrosiva e

dissolvente de uma civilização que procura a

viltar o verdadeiro significado do Natal e suas

naturais conotações.

Pais e filhos, sobrinhos e tios, 'padrinhos e

afilhados, todos procuram reencontrar, no abra

ço de boas festas, a Estrela orientadora de Be

lém. E' a família reunida que, sob o impulso de

.santa inspiração, procura manter o equilíbrio das

\�irtudes cristãs em contraposição à efemeridade )

das leis humanas,

E' na noite de Natal que a família Rarece ser

mais família, ela que se constitui em ponto de

equilíbrio, numa conj!lgação de
'

exemplos em

que. sua sublimidade, aliada à sublimidade da

religião, se caracteriza come fonte perene da sei

va moral da humanidade e como centro irradia

dor do Evangelho. ,

Somente assim o naschnento de Cristo tem

o sentido que merece ter. Somente assim a fes

ta de Natal será, a um tempo, de alegria e reco

lhimento. De alegria, no recesso de todos os la

res, pela troca de .presentes, pela confraterniza- "

ção familiar. De recolhimento, ne âmago "de to

dos os corações, por atos de 'amor e submissão,
de té e penítêncla.

Portanto, o verdadeiro Natal é aquele que

l3e reveste de ambas as características. E' aque:-
-Ie-que harmeníze o humano com o divino. E' a

quele que faz reviver a história sem esquecer
seu personagem central, um Deus-Menino feito

homem-criança.

Comunicado
Associação Comercial e 'Industri::sl de Jara

raguá do Sul, através da pessoa de seu Presi

dente, Henrique Reis Bergan, comunica que não
haverá expediente bancário local, dias 26 e 29

deste.

Outrossim, dia 28, o expediente será até .às
16h30min.

Saibamos, pois, emprestar às festas de Na

tal o verdadeiro sentido que possuem, convic
tos de que nossa alegria será, por igual, verda
deira se o ambiente famiiiar estiver impregnado
da presença aconçhegante das, figuras excelsas
e divinas Daqueles que fizeram da noite de Be
lém o grande dia da humani�ade.

DECRETO N.o 522/78

'VICTOR SAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sl!I, Estado de Santa Catarina, no uso e sxerclclo
das atribuições que lhe confere o item XXIX do arti

go 70, da Lei Ccmplementar nr, 5, de �6 de novem

bro de 1975, e

Gonsiderando a tradição que o povo deste Mu
, r,icípio preserva com relação ao "2.0 dia do Natal",

DECRETA:

PONTO FACULTATIVO nas 'repartições munici

país '10_ dia 26 de dezembro de 1978, em comemora ...

ção ao "2.0 dla do Natal".

Comunique-se. Registre-se e Publique-se.
�

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aos 19 dias do mês de dezembro de 1978.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente' Decreto foi 'puplicado e registrado
nesta Dtretorla de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 19 dias do mês de dezembro de 1978.

SôNtA ROCHA KIATKOSKI
Diretora em Exercrcio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




