
\ única-ponte de 1!Jla
tre a Margem Esquera. o 'cen

tro de Gaspar está interditada
para grandes veículos. Ela está
sofrendo reparos desde Ievere'

rç em u ma das cabecei r-a$'
Margem Esuuerda. .

ra paranaense responsa pe
las obras, já tomou as edidas
de precaução, ped) ,dO ao pre-
feito r amps que In-

terrornr- trânsito pesa
(: e seis toneladas). o.
tn poderá ficar 'dessa

ar vários meses at
....os serviços.

OSCOLUNISTAS
lS colunistas. Gervasio
leno Luz, Norto de A
.� e Nag ib Barbieri,

.cam na pagina dois,os
,.LS variados assuntos, 'es

pecialmente a agressão que
'sofreu sÍlvio Figueiredo.
Eles condenaram o ato. vé
ja porque. N� nâ�, s�is,
tIr-""frei Arp' ais u-

Fra tê� C!
- .nha da

a viol �testa-

dos que
nesta Pasc •

Ar TA DO VALE
GA',

.

Agressão:
Um ato de+.w(l�ruiã

Feliz
'Páscoa

. Os

HÃ 1950 ANOS V
SUA MORTE E RE c�KREIÇÃO.
o POVO LEMBRA VA MENSAGEM
VE CRISTO.UMA MENSAGEM LONGA
VE AMOR E tt,

-

A EQUIPE VA GAZETA VO VALE SE
ASSOCIA ÀS COMEMORAÇOES E
VESEJA A TOVOS UMA
FELIZ pÁSCOA.

Borba
•

I

m até
30 de' abril'

entaas

êneias em Blu

. 'A política
,

ea Inesma'

r. Blumenau

OPDT
..

vai

reorganizar-se
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ED�,ORIAL
1"------'"

Agress.
Na. úLtima. f, ema.ne

�

men-tãvel ep-ú>ôdi.o o�oJVz.eu
plena. v-ia publica. em Bfume b�
nau, Quando o eX-pke6eito de
G��, f,e� -Úrmão-!J, Luiz Ju
veacco e Lu.c..z Oll1a.ndo e a..i.n-=-
da. f,eu cunhado Cé6a1t Pampêa :

na., encof,takam palta. convek _

f,aIt; quando na. vekda.de f, e

.:óc.a.-ta.�a. de uma. f,-Uada. palta.
agltedúr.-me, e enquaiU:o um 11
lu f, e mof,.bc.a.va. mo.M so
� e,ltecla.ma.ndo d� public _

ç�u da. GAZETA, Luiz Juvên _

eco da.va. o f,a-Uo da.

agItUf,ã.O,!
e .todof, mel!;9ueJuvuun em f, eu _

.

Ca.JVz.o � f,lWLa.m na. dMpaltada.M lta.z�u du.te a..to de ,tanui-nha baixeza: 60-l sem dúv-lda.
� as 'on�--··� deniin. �
� QU VALE
6ez do
pe.tênc"!
MUIto \
mun-lda.de
de GMpaIt. Que duem/.mha. -e-

O p�pel i1ti"�-lM-lona..e a. _

mof" 60-c.. de i'
.ten.to aOf, a.co>

�-lzemof, lte6l� em nof,f,o
jO!tna.l o Que ocoJVz.eú dUlta.n.t
o 61ta.c.Mf,a.do ma.nda..to Que a. _

p�uco fJe 6-lndou. Pàltêm �.to-
na.o pode Itepku elU:alt culpa. _

d� nof,f,� paJt.te po« uma. a.dm.f.
�.bc.a.ç�o -lncompe.teiU:e, -lIt _

ItUpo�a.vel e-duonu.:ta. E'
-

. .,

f,e somos agltedúnof, 6Z6-lc.a. e

molta..em�iU:e POIt u.te ba.ndo _

,Que apos aglted-llt -6a.em na. dM
'paIt como uma. .tJc.OltJa. de VM
dos 61 <« do' \-'1.. nôf,-=-

co

.c.o"i:

o,

Norton

são seis horas. Tessaleno me
conta pelo'fio, o artigo que
PEeparou para a GAZETA. Os episodLos recentes,ocorridos com
SILVIO RANGEL,me despertam re

I
� ntre nós sempre houve -

I liiScol'dância, ,elemento
'���i ,enEre senes humanos

dot
.

zao e consciência.
repugnante na

"rida pelo Sr. Sil
a o poder da fala _

scrita neste espaç� •

1 que pareça,beirando
l,nda existe um Bra _

.u quem sabe,um pais
Lnterior, abriga va

I
.- �L cheirosos,que mascam
quel. �m de lado e.. •• • dão-
fumo,c:os� :roco de nada. Nos
porrada a '1alistas apanhavam e
an �1>rtos '10S poroes da re
_..

sao governamental;
lJltl pouco adiante, a distens�o "_
lenta e gradual" instalou a
censura interna,logo adiante co
meçaram as a -icaçoes da Lei' de
Segurança e neste mar de :' arbi

tr�o:qua�quer sujeitinho, vendo
a Ln]UstLça e a desordem campe _

_��Q 'ulgou ser poss{vel inves _

'� autoridade acompanhado
<:LqO;;:a."H'f:as .. para Com

ue

foncepção serLC.
•

,O episódio de agressão á Silv b

!_. Fica aqui, uma adver _'
t�ncLa a,um gorila de subúrbio
FLca a�uL consignada o apoio ,este SLm amplo,geral e irrestri
to a tudo que Silvio fizer em

t�rno do Sr. POLL�,que, lança '_
mao da espada, e VLvé pela :lei
da esp.ada�<1.atural"'''ute Sucumbe _ vi

--�����--I���

na. nO-6-6a. hUm-l.ede
eva.n.te .ta.Ite6a. de

� comun-lda.de a.o

'OL nu
:-,en.tof,. To -

, '., .. 17!'ll .....
-

e--vito da. hLWIt"",-61lO
-"',-<. '.eugalt Que :t;en- "'

nomu. Po� 6
pcou: <>=<; - <.6 -

Valt!t-i.dOf, co�o Olta.m ou f, eltã.o,
XO-6 humano-6 ltu.to-6 ou u
dign-ldad d

pelo. bom -6e�'o ee e Que 0-6 tem
A -

•

, +.�ItU-6a.o 60-l Ite-g�-<./lU.da no 1 V' .

.to Polic.1.a.e. O ��;con.teceu' no d-la_,
maltço de 7983.

ZZ de

EXPED'ENTE ]
1)-lIte.tolt:
REDO

Ed-lção: GILMAR'coRREA

f uma. publica.ção da. GV Comuru.c�
çõu L.tda. � CGC 75 4,01 224/0001-
04. I�cl(.,{_ção Mun-lúpa.l ng :9S0

C-lItcula.çã.o de âmbUo u.ta.dua..e
20 mil exemp.eaJi.u. Mf,-lna..tulta. a.

lnua.l: 7"mil c.ltUze-l!tof,

P�eço do exemplaJt: 100'c.ltUzeLtOf,
Sede: Av. das Comun-ldadu, s in. •

Ca.-lx� POfJ.ta..e, 52 - Fone 32-0753.
G�pa.!t, SC
Rua,XV de Novemblto - Ed. Lon�
na. S� 210 e 211 - Fone
22-9447 - B.eumena.u SC

"'rc1U . L'o

apo :via' Os sinos tam

bém dooram por ti. Não és uma

ilha isolada.
A agressão que te fizeram,foi a

todos nós. Teus agressores tem má
memória.Enquanto,colocaste teu -

jornal á disposição deles, eras

ótimo. Mas,ao verificar onde es

tavas,deste o fora( coisa boa) -

�tes são os democratas. Sempre

Iprontos
a criticarem,-as outras-

mas incapazes de um minimo de

humildade e decência. Teus a

'ressores são os nossos.Ficarão •

história,assim como outros pri
'as, que hoje são valiosas pe

de museu. Os descritos em

Zoologia,que aborde os

eriodo pré históri
bem dobram por ti

'lessaleno

Brizola me;�elefona,r
artigo, interromper
grado do�ãbado
afinal Brizola �

caso, o edito es

so vil:irant ,ebdon:
lavão b?amadário

,dindo este
.o o sono Sâ
tardEj.. mas

,rizola, no

�ante do no,l!
iria. O

DaquieDali

Jurun ...

Prefiro o p' .zol
que vi nascer e cr.

mites Blumenau -Gas
o outro,queiram ou

presidente da Repúbl
do do que quer a vã
Não sou mini stro de :
Deus me 1, 'vre'),
do co ue

distribui pOl
da:
( não estranhe
Fernando pessc
no verso, o ue

tainente: " Nu'
tivesse levad
Aproveito o e

tar, á maneir
lheiro de cu]

c

...::'alTa -

.troais ce

nsciência.
tado : (
n um dmi
,adamente

ca'

Daqui - Nenc
ria ou tem as

os espaços de
cobe:r;_t.u"'�

grande jor
condições de
suas edições,
"8 fatos que

QJn �

cem na comun '

[generosidade
de 'a Gazeta o

C�r7ulando há �lg�ns anos, 1

narLO do sr. SLlv10 Range
frentou tempestades, mas

1�enunciando a bonança. O •

d. 0 do ex-prefeito Pól� __ .c

ceu __ parte do semanário, acima
de interesses partidários, as res

trições e as críticas que o nossõ
leitor esperava. Diante da desor
dem administrativa, depois de se
,

an�Q à testa do executivo, Po-
_ ... a que cair juntámente com

... seus irmãos. O semanário, .além
dos desmandos de Luiz Fernando Po

li, C1.�+o;_cou e

leitores o ."'-'m

vente com a �

findou.

apontou aos seus -

de quem foi coni

-ação que SE'

Comprometimento - Os po
cém eleitos esquecem co�

de os seus compromisso �

nha , Vamos c
í

t>

ma eleicâ,
reador
de veículos, combust

a I da empresa estatal. ,5

sustou a Assembleia Legislativa,:
que convocou o honrado engenheiro
Altair Werner, recém empossado na

presidência da maior empresa do

�;��=��==I:G=o=v�e�r�no do ,Estado, para explicar
• .

o dos dinheiros públicos •

.ermo porre,

)essoa notável
�erto e corre-

ronhec í. quem
rrada" ••..•• ) •

ço para so l í.c í>

de um conse

bom gosto e

de. coisas

enen

o ,Ouro "
con

gustar um escalo-

�� molho c' e. madeira?

Chegamos a9 �úmqlo de intitu�ar
uma barbearJ.a como "Barbier Stu

be" e uma casa lotérica .como

" Spiel Tiauslf•
E �or" com sangue germânico, ar

g J nosso,engolimos os erros

d"" tabuletas atrai-turistas (
que, no fundo,nos gozam,pela
ignorância):" Buerguer Haus"
s í.grrí f í.ca" casa, residência do

sr. Buerguer) e não loja comer

cial. Mas como diriam os tau

tônicos observadores desta co

luna:

Afinal, quem é 'este cara que nos

critica e usa mumunhas no ti
tuI' de seu artigo que nem -

o Aurélio ( .o melhor di
ci rio) registra?

"

re

_J.lida
�a-

j ornaí
í

sca Sil
via Rangel o nosso apoio à luta =

que empreende pela moralização
das ,atividades públicas. Não é c�
Imodo denunciar mazelas e desman

dos. O reconhecimento tarda mas -

• não falha, tenho, a certeza: caro -

Silvio. Os prepotentes estão no -

fim.

Fraternidade - A Campanha da Fra
ternidade continua sendo promovi
da em todo o país pela CNBB. A Ca
mara de Gaspar por falta de recur
sos deixou de patrocinar ur Jut =

-doar com a frase: F ,,� _oidade -

"lência <Im d�s verea-

aVLO ," Silva, às suas -

mandou exibir o referido
O tema da campanha também
ui. onde a violência é pra

ticada através várias maneiras, =
desde o explorador do bordel ao -

sugador,de salários.

rbacomenta
as falências
emBlumenau

Ma -

eto, falou no iní
Assembléia Legis
ua'ção financei=
'arinenses.

nção dis -,

de linhas

MoinhoGunther ( MOMIL)

C

dt para as

o.Sua in -

J<"l CRISTO' RESSUSCITADO. � O SooOLO DA

UNIÃO DE TODOS OS POVOS DESTA TERRA -

D E ALMA DESEJAMOS A TODOS UMA FEYT7

F

A MAIS

M O I N

F.:NO. TELE,GR.:' G�NTHEi

G A SPA R

84.043.512/0001-25

•••••••• , ••• '-0 ,- .' ,' ..
'

" .� ,' •• ��. __ A'."' .. '.-.

em

dicaç-�
se'sent1�_ e ao su

perintendente do Procape foi apro
vado por unanimidade. Na segunda:
"Borbinha", comentou sobre os pe
didos de concordata de'grandes em

presas. como a Flamingo. Hering=
Brinquedos e Gráfica Centenário.

Barbieri

FONE: 32-0037

- Propaganda Ltda,
R. rrAJAI - TELEFOJiolE 22-145'7 . :SLt.WE.NAUCooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ J

GAZETA VO VALE PÃGI"NA 3 31

AlUGA-SECasa de a1venaria,com :3 quartos,sa1a,co ,a,leevingchurrasqueira e garagem para doj s carro • Rua 7 prêx,ao co1egio.lnformaçoes 22-01 2 ou GAZETA.

IA DATA, MAS SIM'
DOS OS POVO

GOS UMA. FELIZ

•

tCaCla

-

soes -

, ,,

O SIMBOLO DO CO'P�- .i0 REPRESENTA MUITO MAIS QUEUMA DATA FESTTI' A PAZ QUE CRISTO PREGOUDESEJAMI)S AOS )S CI.TF,NTES E AMIGOS UMA FELIZPÀSCOA

x , contabi lidade,
� fí'sica.
contábeis com mo

'e computação.

Contrato"
imposto d

Prestaçe
derna ap.

Rua-Ce1 249 Gaspar

o Ii- igádo,
o� MEOS BRAÇOS SADIOS,

QUANDO HÃ TANTOS MUTILADOS;POR MEUS OLHOS PERFEITOS,
QUANDO HÃ TANTOS SEM LUZ;POR ESTA VOZ QUE CANTA,
QUANDO TANTAS EMUDECEM;POR MINHAS MÃos QUE TRABALHAM,
QUANDO TANTAS MENDIGAM.

C1J�.l\""'" .

.'

Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



U�sé

• VT�� _ ••

VM aa' opo.6iç.ão.

.6ul da A �nha, �omeçoa . .6ua ati
vidade {dr! ê.po�a de gJtande.6 agtia-
ÇÕe.6 pOÚ;Ü�M no paLs. Em 25 de
�ovembJto a �§1taJl.a ad� a RepU. -

bli�a. A PO-UÃA..t de B.túmenau mu

dou �ompleta.mente. SalingeJt fiai
.6ub.6�do, depoi.6 de um a.nO,poJt
HenJttque ClMen. Eó;te fii�ou ape -

nM la dia?> no poden: e en;tJtegou o

CrAgo a VJt. JO.6e. Boni-6áuo Cunha,
Il.omea.do pua plÚmeiJtO goveJtnadoJt
�epubli�ano do ê.6 do, �omo pJte.6i
'dente da Intendênua, .6ub/'.:tL:tuin:

1. Câma.Jta .

. _ WI'"lJc..ço de.. 1891 -6oJtam
lizadaó yÕ� pana depu:ta.do.6 à

lt M.6 emblêÃ.a COn.6.tUuinte Es tad» -
r

a Blumena.u uegeu doi.6 d>
"e ;toJtino de Paula. Ra.. ..

-6áuo da Cunha. HeJtcZ.e.io Lu�
pou�o depoi.6 iltia de.6empenhM .{)"II

poJt:tante papu na hi.6;tôtr..ia do Mu-
. nic1pio e de E.6;ta.do, havia ..sedo -

meado �he-6e.. da �omi.6.6ão de TeJt-
.o • ...,m agO.6;eO á�.:·ue ano houve -

nova u�ção pMa a Supe..tr..intendên
ua e: eon.6 uheiJtQ.6 muniupa.i.6. ()
pJtimeiJc..o �a.Jtgo -6i�ou pa.Jta. VJt. Bo
hlfiáúo da. Cunha..

de

vr.flgo
0-6 qu ,/"""ov"""",<-vtoan qua.tqu.eJt

clnimal de mon:ta.Jtia. ou -de.. �aJUr.'Áagem
nM estnada: e JtÚ-M, fii�a.Jtã mulm
d0.6 em 4$000 .", Att..;tigo 13 -

" fi�ã
pJtoibido nM �MM de .do, ;ta.beJt A Jun:ta. GoveJtni.6,ta decnetou. a

d. do ;() não hou. 11M e oiünas �MM pú.b _�M, e MÕ dió.6ofução do GongJte.6.6o e d0.6 Con
«ouuio« que .6ouoe.6:6e (Oel de panelM ou Ou:t!tM qua.i.6queJt va- .6uh0.6 Muniupa.i6, nomeando �0n.6e.

pude.6.6e J agMdaJc.. gJtego.6 e ':Jc..oia- .6ilhM de eobn.e., O infiJtMoJt paga.Jtá lho.6 de IntendênUa. Mê. M novM:
nos , na. me.6ma pJtopoJtção, b �la.Jto. mul:ta de 10$0,00. " AJtÜgo 16 - fi- eleiÇÕe.6. VJt. fJti;tz MulheJt fiai;
Todos aderanam me,didM que 6Mam ca pJtoibido fiazeJt vo ze/üas, ala.tr..i- dceado pa.Jta o �{bl<o • M .

- oau
ma.i6 ou me..na.6 c.JU.;t,i_�adM ou uogi dos e da». gJti;tO.6 nM JtUM e' pJtaça.,6 o da Cunha' Jte.6

.

. e db e que..
adas • SempJte o�oJtJteJtam �onfili;to.6; Mulm de 4$000 ao infiJtMoJt ". AJtti não .6a.itr..ia. O Go \:7[no do Eó.tado -

( abe..Jt;ta.mente ou no.6 ba1:d.idOf! Q_,6 J. go 27 -
" Nenhum pJtopJtie.:t..ãJtio pode. manda um �he-6 e de poúUa. ii Blume

de natuneza. poú;ü�a, ObJtM �
,

- Jtá pJtoibiJt que em :6UM . MM en: na.u pMa «esotve». a gJtave .6-U:ua :
;ta..6 e pOJt fiazeJt, adm�.6õe.6 e -1:.,&...0 e .6eu vizinho pMa I ::te..JtmblM- ção" a.migavelmen-te ". fJti;tz Mu
mi.6.6Õe6, mando.6 e de.6mando.6. _, 60Jtm.{.gue..iJto.6. Aquue que.. a i.6;to �e UeJt bt:ti..mou o CÓn.6uho a enoce :

qUMe .6emptie, a Jtevelia. da OP"<M- e.6pU.6eJt .6eJtá mul:ta.do em 4$000".
.

ga.Jt-.6e o goveJz.no do Munic1pio, e,
ão pu.bli�a. Eó;ta., a.liã.-ó,;t pe - POJt vol:ta. de 1885 a poú;ü�a mu em 1892, depoi.6 .de.. mu..i...ta. bJtiga ,

quena.· pa.Jt�e..la. pa.tr..:U.�ipando I (ÜJc..e- niupal fii�ou azeda. fJti;tz MuUeJt: ele M.6umiu. fi�ou 27 diM no po-
;ta. ou imLiJte..:tamen:te ad 1lini.6 .

- e,6�Jtevia. no jOJtna.l Blumenau Zei- deJt, poi.6 ao �on;tJtã.tr..io de gJtande
e Jte..queJt mng

" �Jr...ta,ndo via nta..6 polê.mi�M na.nvc..aw;ta., eJta mau po.R.1.;tt�o e.
" •. 1.6".60 �om o jOJtnal " ImigJtant ". Foi de- 60i' dem..iildo. Guilhe..Jtme.. Enguk.e -

,;,J de' ..
m..iildo do �a.Jtgo de na.;tuJta.li!.>.tL SubtiWiu fJti;tz MulleJt na pJte6i -

mM, ;ta.mbe.m, a.o Eó;ta o e o P e de MMeu Nauona.! e,;te..m,. lfênUa., pOJt apenM 22 di bdi-
Todavia; ;te..óe defiendftlO<,d. apMe�eu ,e..óé..Jteve..ndo no em fiavoJt de fJtanc.M( ;t

advogado e .6oúôlogo gau.�ho '!La.! " ImigJtant ". ova elúção pMa de .6
mundo faoJto, edi:ta.da em 6 o '6 houve ueiç.õe.6 (julH. "tUu"Lnte..6 de.. San:ta. {;tvcaJL.Ú'l.a •

livJte intiWlado "'0.6 Von0.6 Jnbê.m, pJte..:te..6;tO.6 pua. el �oJtam oi Jte..pJte..6e..n:.ta.nte.6 elei
deJt n, expli�a. que, a.;tJta.vú a", oi.6 veJteadoJte.6 �omo' fJta.n o:: ;tO.6 J � e..nau Leopoldo Enguk.e.
xame inteJtpJte.ta;t.i.vo de �eJt;ta1:J a.- cO . �ng�haMen e HenJtiqu� C-l.� e Ele; �r da Luz •

.6e..6 dewivM de n0.6.6a Hi.6;tôJtia. e .6e..n, pO.{..Ó nao fialavam poJtWgu.e.6. Em io ..,,1>''''''0 ano,novM
Jtruuonando-M a .6uM fLa2ze..6 pOJt fo-<; �ada a câma.Jta. de.. Blume�u. eleiçoe.!.J trlWU.. c..<.� ?he..Jtme En.

mgUe.6M, podemo.6 ve..tr..ifii�M que. Gt.U1.�eJc..me. S�hoe�6eJt, e .6egun ge..lhe havia. JteM. 'l.e..6idê,ll
n0.6.6M �Jti.6 e..6 0.6 �on6li;t0.6 e peJt pJte..6.{.den;te.. da Cama.Jta., opeJtO.6 e Ua. de COn.6 elho, I pubU�a
:tuJtbação em q�e ê. fia.Jt:ta. a nO.6.6a : pJtogJte..6.6i.6;ta., apa.Jteúa em i ado}., no.6 Jte..6olveJtam mexlb � dvuw:tã
�âni�a po.eui�o-.6oua.!, .6ão em 0.6 a.C:-0nteUm��o.6 da vic0- a�i� Jta.m 0.6 goveJtni.6;ta.,6. A eleição 60Z
gJtande.. pa.Jt:te Jte..6Zduo.6 de uma oJtga- :tJta.:tiva, po.e;.u,{_�a e .60� de pe..- anulada, .6ob ale..gação de ;teJtem .6i

nizaç.q.o de6�0.6a � a.Jtli6i�, de queno povoado.
,

..
,..

do doi.6 veJteadoJt.e..6 a. ma.i.6 que Õ
que lU..Ylda na.o no.6 libeJr.;tamo.6 de ;to GM;ta.VO Saling eJt fi o.{. elru;�o peJtm..Lüdo. Nova. e..lição em 1883 � 0.6

. do.6. O ponto �en;tJta.l da ;te..6e ê. Õ pJt�iden;te da câma.Jta. � 7 de jC! - goveJtni.6;ta..6· 60Jtam novamente de..JtJto
enâme..no que e1.e �on�ei;tua �omó e..6 neA.Jto de 1889 ComeJtc..<.ante e �on- ;ta.do.6. He..wz...i.qu.e PJtob.6t toma o Con.

�------�----------r---------�------------------------------------------

CONfLITOS POLTTICOS
o GOVERNO

,

10 depoi

_HO, M.6wn.tndo numa

on6U;to.6 •

Hvr.c1lio Luz e .6 eM

JtQ.6, .6e..gundo Jteve..la. o

do no �en;tenã.tr..io de B�
1 8 5 O, a.;tiJtaJi.a.m con;tJta
o de po.e.z� Ele...óbão
pOJt não teJt �on�edido
dão. O gJtupo.-6oi pJte...óQ
�ondenado e, depoi.6 d0

.

ii in.6.tânUa. ..6u.pe..tr..ioJt,
vido.6, em FloJtia.nôpo�
Jta.m pa.Jta. Blumenau, ond
�ebid0.6 com um baile I

HeJt�"Uio Luz.
Em 14 de.. julho de 1

.6 e a. câma.Jta. Muniupal
goveJtnadoJt do E6;ta.do Q

lia Luz e.. este, imecLi.d
xou de�e..:to de-óignandg
�omo Capi:ta.l pJtovi.6ô�
O Ma.Jte�ha.l FloJtia.no P
�on�oJtdou �om o MO d0
lia Luz, que teve de �
da.de. O GoveJtno mandou
gent.e de 200 soêdados
bele�e..Jt a ondes: em Blu
eolono.6 Jteag� a b�

Em 1894 nova ele...<:..
.6 emblUa. Eó:tltdua.! e go
le..ilo HeJtc1lio Luz palt
e.. VJt. PolidoJto de Sant!
vi�e-gove..Jtna.doJt. Blum�
:tJtê..6 depu:ta.do.6 Boni6ád
Luiz AbJty � Manou d0.61
;ta.da. Paulo Ramo.6 e.

Je..-eJdo 6e..deJta.!.
Blumenau e. elevada.

de Uclade.. em 1894, q
SW;tz e..Jt e. o .6upe..JtintÇ?rt
dJto fedoMen e.6c.olhido
dente da. câma.Jta.. Vai -6
novo Código de PO.6.tuJta

Com He..Jtc1lio Luz Bl
o a.uxZ.e.io de CJt$ 150.0
a �on.6·:tJtução da Ponte
que ;tv1117inou em 1912.

Com a eleição pa./ta .

dênUa. e �on.6 e..lhe..iJtO.6
em 1 89 8, e. ele..Uo J0.6 ê.
Cunha, que ;teve um gov
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,

. e .6 eU6 compu.'""e/C
veia o liv�o e�a
.0 de Blumenau, em
c.o�a o com�.6áni
e.6bão Pinto da Luz
.cedido uma ceJr.)t.i_ -

i p�e.60, julgado,
_po� de �ecoh.J1.eJl.em

,�o�, fio�am ab.6ol
!a.nõpow oe' voU.a.. :

tau, onde fio� �e-

bMle em hOMa de

_ho de 1893 �eun.iu
liúpai e p�oc..e.amou
f.6 :tado o V� . HeJl.c.1-
imedia:ta.mente, a�

ignando Blumenau -

LOV� õ�a do E.6:tado
Uano Peixo.to não
a.to depondo HeJl.u

.ve de fiug� da ú=
mandou um con..tin
tdado.6 paka �e.6:ta-
em BlumeJl.au. 0.6

tm a bala.
a elúção pMa N.:,
ai e goveJl.nado�. �
Luz p� o goveJl.no
de Santiago 'como

.• Blumenau elege -

Bonifiâúo Cunha ,

,oel do.6 Santo.6 Le.6
0.6 ê e.tei.to dep�
evada a ca.tego�
4, quando. Ofto
�nt�ndente e R
c.olMdo como p�e.6..t
• Vai fioi �do :

PO.6.tuJtM •

.

Luz Blumenau .teve
.$ 150.000,00 . pCV!.a
Ponte do Sa.e..to ,

1912.
a pMa .6up�nten

. W0.6 munic.1p�,
o JO.6ê Bonifiâúo
um goveJl.no pac.1H

GAZETA VO VALE PÃGINA 5 d'iJ<\;o _ I '98}
Foi �e.eR..eJ.;to· em 191 8, quando. a p.o- J)epo� .6 uce "'".6 e na adm-i.-I
pufuç_ão chegava peJl..to de 60 mil ha. nL6.tJr.ação munic..[p , ainda nomea -:

bitante.6 (munic.1pio abMngia .todo- d0.6, AfioYl..6o Rabe. lm 1941; A.e.6�edo
o "ale do Itajall. Campo.6 1944; F�r.d�co GullheJl.me-

. . 'teceu UmmeJl.maYln e achan- BU6ch Júni{!' .:m 1945; Bnuno . Hil '-

do-se. aU6ente o p�e.6·Mente da Câ- debJt(1Ifl_! em, '47. Vepo� 60� elei -

maJta, Vic.to� Konde«, que noi no go tr. ceJr;ta.mente po� .t� sedo iniú
veJl.nO WMMng.ton Lulz miM.ó.ttr.o r= á:tJ..�a de. ou.ou: p�â;Uca que, embo�a

co. NaqtL{/fe ano, u; O de o b�o
-

Viação e Ob� públic.a.6, M.6U nao diveJl..6ifiicM.6e mui-to de dêc.a -'o

fiaieceu na Alemanha V�. He�anl1 - o C� H�ng·. E.6.te fioi (1 da a.J:Jrá.6, eJl.a fiU:ta. com mM.ó '.6u.ti
Blumenau. em Foi �ee.two em 19�'<J uiieando H�cJlio Veek.e . em

.

No Ma 2 de .6e.temb�o de 1900 ê qua úJMMng.ton Lulz, p�e.6 tüos FMnwco NeufieJt..t em-
eomemonado , com muita. pompa,o un da Repú.blica, veio v�� � 0.6 C� Za..dJr.Q.6ny 1966; E
quente�o de Blumenau e ê R b.e.l nau. Vic..to� KondeJl. fioi e.6CO� Vi�a 1970; Fe.e.lx Th�.6,
eado um liv�o. . como miM.ó.ttr.o, depo� de sen:

� 'R.ena.to de Me.t.e.o Vianna 1.977;
dente da CârnaJta e .6 e0e:tâJr.)_ r,! e: �o RuedigeJl. em 1982 .. Amai :,PERrOVO PACrFICO zenda. do Esrado ; na epoca de f1. cc mente vaUo dos R� comanda M ne:
,lio Luz. MM C� H�ng c

'

em - deas como 33Q admiM.ó.ttr.adofr_ do mu� ,

Em .6e.tem6ito de 1902, h�uve e{� 1930, com a Revolução.
'

ção p�_a C�aJyt;e Sup�ntenden-
.

Em ou;tub�o daque!:e ano, M Pana .0. que �.6e-
c..ú1. Lose. Bon.tfiauo Cunha ( o.tem- .6ume o novo p�efiU.to Ioao KaJt.6a - D.6 no inl

'

g�pO.6 in-,
qw� são .6emp�e 0.6 tne.6mo.6 •

-

nach., que fiicou apenM um ano no -: dixam .6eU6 es no pode):
.iam o padeJl. l ê .axo a � '0: po�.to. No fiinai de

,

193 O
,

enau '., de �eç_ã.o,
.

b�, que . po�-
ção e peJl.de paJta �",en Sc�adv 10..t nova.men.te, cap.i:tà..l ..tnteJl.na do aUo, a .6uce.6.6ao de �efie.i.to.6 no.6

VOhrfO.U p�núpa.e.mente devido ao E.6:tado.
" " �0.6 30 a 01,. dLi.o Veek.e au

-lr jo�nai " üe»: Wrwaid.6 0-
,

Ve janVJto de 1931 a 1�33. !!.Le", -

.. V'...,:P""'� e !JeufieJt..t. E.6.te-
.e ". �c: adeJl. fioi. �eelwo p' n. fio..t nomead�, 'pe� Ir:teJl.�enE�fUí -'� .6Ua! vez, emcamp�u a fu.ta � -

dUM vzzcz e gov�nou po� 12 an0.6 denar., Ar:t0l'l/ Ca�cL00' --::llA.\CA.o�C p�ol de Za..dJr.o.6ny. AI 0.6 gov�Yl...t.6 -,

num peJÜodo .ttr.anquilo. Hou�e de.6e! d�, asor :: -r .v_ . ..!l.e Sch. -:ta.!.:. fio� d�o:tado�,_pM.6an.do o

volvimento iYl.dU6�, inaug�a-d�- mut. Em ,19 J) B.e.umen� ��meJ'1bJC.ou� goveJl.no pCV!.a a_ 0eo�..tça� �de otuno
o .6�viço de luz e e��gia eletJr.),� .!Oe em .6� ou.ttr.q.6 rY!u�up..t0.6, de�-t g�pô l, com Eve.lii6-to V-t�a. E6�e-
ca houve incen..t.tvo a agft..ic..c,.g ,

,
do a aç_ao de �tiliano Ram0.6, ..tn pM.60U o �oma..n.do p�a Felix TheA.;6.6-

po:U:e.6 e.6'bl.a..dM· .telefione . -·.t�vento� fied�a.e. no EI.s:tado po� -

e, u.te, p� Rena.to Vianna, du -

p.tan.:ta.ção- da E6tÁada de F�o �b � .6ido d0!t0:tado 1?aJt� deputado - xando Ram�o RuedigeJl. no cCV!.go
:ta Ca.tMina, ligand9 Blumenau.a 1 ,a, ;\..6.6.emblua COYl..6.ti:tLúY!..te e que - fioi elwo de . fie�eJl.all e que tipE..
b�ama e depo� Rio do Sul e T�om- c ...

OI lLev o.e.:ta.. na a.b" lh B '

�

V "" - e..t6

budo. _ _ m�n�., Em �

1 � 34 .tom�va o po
_

R�, m
_

r.>
o.) L a '�""l:tJr_0

_

0.6 �ob.e.ema..6 de educ.açao nac:- pJ...ta..o Antol1..to MMtiYl..6_ do.6 �anto.6 e. na de p�efie.Uo, e o� .to -

.6ão-�ecente.6, :tanto que, naquua eem ago.6.to do me.6mo ano, Joao GorilU do.6 0.6 lado/.:i po� 1<lJ
poca Sc�a.c1.eJr.. qu�a pM.6� M 11 i da Nõb ega. VeJl..6M". N.:, cJr.1;t.ifl
ucola.ó, qua.ttr.o de.hi..6 do E.6:tado, . g�ant(V- ...·/te co'"

pCV!.a � Mu�c.1pio, .6endo necu.6Mio N ano de 1936 elwo AlbeUo� ,lJW ao � pe.cc" =:
,

a ap�caçao de VeJl.ba anue:!- de C�$-- S.tún (�ntegMli.ó:ta) e, com golpe.6 �CO.6. Po�e.m, o p�ene.Uo ll...Ú!;ai ,

70 mil ,.6omente na educaç.ao � qua�o de 8:tado em 37 acabou o gaveJl.no- ag;[n�o ceUo ou �ado
� podeJl.� �e

a �ecU:ta. eJl.a de apena..6 C�$ 94_mil e 60i nomeado J�.6ê F��a daSil fi,�WArt.6ob�e uf!1a fifUt6e d� �0.6e Jo],
_ c::he e. enxuM�ç(_M .tamb� -

va dê. 41. Em .6eu oveJl.no. Blume .. fi-!!�: Pode-_.6e fia�eJl. po�ca de -

nao :6ao. .'é1.adu, po..t.6 ne.6:ta epo -

nau fioi v�itada L.o Jie.6idente ,_ v� man�, ..tncM..tve negando
.

c.a de. p�og�U.60, em 1911, oCOh.J1.eu- Ge.t.ú.RI
'

VMgM
P P

.6ua ..tmpo.Jr..tiinc...ta ou condenan.do .6eU6
a mMO� enchente em Blumenau, c.au-

o
_. ilitantu. A.tê me.6mo comba.tendo-.ct

.6an.do �ejulzo.6 e.no�e.6. oma-.6e involun.tCVLiamerde uma de.ú
Em

.. 1915 M.6ume Paulo Zimm�- .6ão po.e1üca, dewã.o capaz de ge-
mann. Vevido a p�wa Gu�a mun � con..óequênc.ia.ó .também po.e.z.ti -

dia...t,a .6Uuação econômica não eJz.a..- SUCESSÃO VOS PREFEITOS cM.
dM me..e.ho�u, mM ele deu dençãó:
à:6 u.ttr.adM do int�o�. Implan..tou-
a �a 7 de Se.temb�o, �efio�ou a -

*POR OLFO DECKER*
p�efi�a e �ou novo.6 V��O.6 .� � � �

4
,

Suas compras com mais economia e me

lhor atendimento.
Rua CeI. Aristiliano Ramos, 497
Fone: 32-0149 - GASPAR - SC

iewski
.

CADA A�o .&RAMOS A RESSURREIÇÃO DE CRISTO ,
MORREU NA CRUZ PARA DEMOSTRAR TODO O AMOR QUE-
DEPOSITOU EM CADA UM DE NOS. .

E POR INTERM1!:DIO DESTE CRISTO RESSUSSITADO DE
SEJAMOS UMA FELIZ PÃSCOA.

ao Posto Ipiranga (do linho)em
GãSpar. Completo serviço de
chonete.
Especial: Terças (Feijoada)

Quintas (Dobrªdinha .

'Deseja aos amtgos e clientes uma Feliz
Páscoa.Cooperação Técnica entre o Arquivo Histórico Documental  Leopoldo Jorge T. Schmalz e Biblioteca Pública de Santa Catarina



G"ZETA VO VALE P�GINA 6 31 VE MARÇO VE 1983

"'!
DA COMARCA DE GAS Caros leitores, estamos e clima

�e Semana Santa e,de P�s 'a. A Pas
coa é a festa central Gd' \ide cris
tã pois é a celebrao?o' da vitória
da vida sobre a m • ce, celebração
da "vida 1",,"I\la' eill Cristo.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE �AS
PAR SC

tão sozinhos. Càda cristão é chama

dr �m�enna� nejsa luta pro �

�dda contra a opressão. Não te

mos a ilusão de conquistar defini
fivamente a vitória, mas sabemos

que o Reino de Qeus começa aqui e

agora, e qúe a esperança e uma vir

tude fundamental ao lado da fé e
-

do amor. A fraternidade vencer� a

violência, como o amor vence o ó
dio."
(texto extraído: CF 83- Secr.Nac.
Just. e Não-vi61ência- SP).

687

a. praça Ij\o dia

horas (preço su

, Venda em 29 -=-

na 04.83, às 09:15 -

der). Local: A
o à Praça Getu -

cidade. Proc�s -

xecução movido
Comércial e Indus

"_ MANOEL DA SIL-=
.or de estelra pa-

ra t er-r-ap Laneg crn marca Fiat, com-

4 cilindros, tip� 70 CI, de cor a

marela ano 1968, em bom estado de

conservacão, avaliado em cr$ 2.000

oo�.� do e passado nesta cida

de de 'c. "J-lar aos vinte e dois dias

do mes de março de mil novecentos

e oitenta e tras. Eu, (Eulina Lade

wig Silveira) Escrivã, o,escreví.
Gaspar, 22 de março De 19�3

Roberto Hartke Filho

O doutor Laerte Roque Silva, Juiz
Substituto no exercício da Comarca
de Gaspar, Estado de Santa Catari
Ma, na forma da lei, etc •..
FAZ SABER a quem interessar possa
e o conhecimento deste viver que
por parte de HELENA GOEDERT, bra

sileira, solteira, industriária,
residente na localidade Poço Gran

de-Margem'Esquerda nesta cidade,
foi requerido um Protesto J�dici
aI protocolado sob n9 435/82 con

tra HENRIQÜE CARLOS HOSTINS, bra�
sileiro, solteiro, residente à
Rua Luiz Franzoí

Programa u� ,ríduo Sacro

5a. feira santa - Santas Missas:
17 hs ��ra crianças e j O)'-'3ns
19 hs 2�n lava-pés

I
� isso mesmo, temos que lu -

tar para que o amo� vença o ódio,
isto é, temos de fazer de 'nóssa vi

da uma pASCOA. Com ajuda de Deus,
não deixaremos que nunca se apasue
em nós, a vida nova que Cristo nos

conquistoU: Abramos nossos cora -

ções e braços a todos, numa sauda
� bem cristã: Feliz Páscoa, meu

(ã): E que a paz de Cristo

ciuscitado nos acompanhe, AI- -

luia, Aleluia!
são os votos

ciscanos e dp

a todas as com",,�� _

6a. feira santa - Dia
Abstinência - 9 Sacra na

Gruta
15 hs - Liturgia da paixão � Mor
te de Cristo e Procissão.

- Confissões - O dia todo.de, alegando que
qualidade de noi\

participou com a

ar a Cr$ 5oo.ooo,D
mente para a compra o� _

no sito no Loteamento Douglas A

lexandre, Lote n9 5, da Quadra
n9 9 na Rua Luiz Fra t

cidade, posteriormente .__ ,,�_

dif{car uma casa de alvenaria,
para a qual a requerente arcou

com as despesas significativas.
Q4e a Requer-errt e não dispunha dos
vaIarei necess�rios à aquisiçao
e construçao dos imóveis, contra
tau financiamento junto a Coope
rativa de Crédito dos Empregados
da Cia. Hering em Blumenau encar

go este ,exclusivo da requerente,
assim como o pagamento fixadas em

contrato; Que após houve rompimen
....

to do noivado, ocasião em
-

requerido nego
te a :-" tilhaI]

do, Sábado Santo - 19 hs -

".

cal - Benção do Fogo, P
mal e Missa da Ressure

,� Pasi-

e-

Páscoa - M�ssas - 7,3� a hs (sole
ne); '18,30' hs.

FRATERNIDADE SIM - Violênc,ia Não
"As vltimas de todas �s formas de
'Qolência compreenderão que nao es ses.

e Gas -

par, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc •••
CITA PEDRO JERONIMD MARTINS, bra�
sileiro, casado, de profissão in
determinada, que encontra-se em
lugar incerto e não sabido para
que .. responsa querendo,'aos ter -

mos da Ação Drdin�ria de Divórcio

_o-.:__
he D'r�� NI.LZA ':_ re

fe lOà ay �xgnada aUdiên-=
cia prévia oe conc�liação para o

dia 09.05.83, às 17:00 horas, a

pós o que correrá o prazo de 15
dias para contestação. Ciente o

senhor Pedro Jeronimo Martins, que
��o contestado o feito dentro do

-.,����e�al, presumir-se-ão acei

tos pelo mes�n os fatos contra e-

,le. ale�ados. E para que chegue ao,

conheclmento de quem interessar
possa é expedido ·0 presente que
se�ã pubJ.icado e afixado no lugar
de costume e na forma da Lei. Da
do e passado nesta cidade de Gas

par, aos dezessete dias do mes de

março 'de t l novscent os e aitenta
e tres. E escreví.
Gaspar, '983
Roberto He..

Juiz de Direlto

Onde estão eles?
05-74; Sergio Landulfo Furtado, RJ

julho 72; Stuart Edgar �ge1 Jones

RJ, 14-05-71; Thomas Antonio da �,

Silva Meire1ies Neto, RJ, 07-05-74

Virgílio Gomes da Silva, SP, 29 :-

09-69; Vitorino Alves Moitinho, RJ

27-10-73; Walter Ribeiro Novaes ..

RJ,'12�07-71; Paulo Ribeir� Bastos

RJ, julho 72; Paulo Torres Fernan

des Gonçalves, RJ, março de 1964 ;
Walter de Souza Ribeiro, 03-04-74;
Aluísio Pa1hano Pedreira, SP 9-05-
74:, Ana·Rosa Kucinski, SP 22-04 -

70:, Antônio dos Três Reis Olivei

ra, SP =0-05-70:, Antô�io Joaquim
Machado, RJ 15-02-71; Armando Tei
xeira Frutuoso; RJ junho 75; Ayl -

ton Adalberto .Hor t.at.L, SP 04-él..' /1

Benjamim d� Oliveira T-

gosto 70; ,by Ah \le Castro,
RJ 21-11-7. lrlos Alberto Soares
RJ 15-02-71; Celso Gilberto de Oli
veira, RJ 26-12-70:, David Capis ::
trano da Costa, percurso Uruguaia
na; SP 16-03-74;, Daniel Jose de

Carvalho, fronteira Argentina-Bra
sil, setembro 73; Denis Antônio Ca

semiro, SP abril de 197,1; Durva'1'i::
no de Souza, Goiania 73; Edgar A -

quino Duarte, -SP junho 73; Edmur -

Peric1es Camargo, fronteira Argen
tina-Brasil, desembro 73; Edson Ca
bral Sardinha (ou Jose Maria Fer =

reira de Souza, SP 23-09-70; Eze -

quias Bezerra da Rocha, 11-03-72 ;
Edurado ColHer Filho, RJ 23-02-74
E1eni Teles Pereira Guariba, RJ 12

-07-71; E1son Costa;
�

Amaro,
15-01-75; Fernando Santa -

Cruz Oliveira, RJ ; Pe l í.x

Escobar, RJ setembi .. i ran de-

Lima Pereira, PE, ja,_ _OJ 75; Ho -

nestino Monteiro Guimarães, RJ 10-

10-73; Humberto A1�uquerque Câmara
�eto, ,RJ 08-10-]3; 'J:eda Santos Del

SP 11-04-74; Isis Dia� 'e O::
RJ 30/01/72; Ls sam: .áka-

'-05-74; Wilson

Silva, 51 tair Jose Ve-
Loso , RJ an Mota Dias
RJ 15-05- 'm Miranda,
RJ 04-02- ,do ,Paraíba,
29-08-64:, ;) ca Ri ta Pe're-

da, Território argenLino 11-12-73;
João Leonãrdo da Silva Rocha, Ma -

1hadinha� BA, depois do ano de 19-

70; João Massena Melo, SP 03-04-74
Joaquim Pires Cerveira; Buenos Ai
res 11-12-73; Jose Porfírio de Sou,

za, Brasília 07-07-73; Jose Roman-;
percurso Uruguaina. SP, 16..-J3-74

a

relação de pessoas .aparecidas
em razão de suas Jades po1íti
cas a partir de 1 Essa re1açãõ
foi obtida ju tq a Ordem dos Advo-

�__, �D_4sí1, secção do Rio de-
Janeiro, que por sua vez recebeu -

os nQmes dos familiares dos desapa
recidos. A GV alerta. que, se a1 ::

guem conhecer ou saber onde se en

contra a ,uma das pessoas da lis
ta ,ou Ja saber do desapareci
mento de iis a1guem, ligue para o

nosso se, .nâr ío ou entao entre em

contato com a OAB-Rio.
A comissão dos Diretos Huma -

nos da OAB-Rio, ressalta que está
ciente de que inúmeras testemunhas
mantem-se em silêncio em razãó de
cargos exercidos na administração
pública ou por temerem represálias
garante o mais absoluto sigilo so-

,

bre a iden" dade dos informantes.

OI>

dinheiro, a-=
patrimonio
te a reque
us direi-
"Iossivel

._8::,i
ra que cneb__ � conhecimento

e !Odos par� que não aleguem ig
norancia, foi expedido o presente'
que,lidO e achado conforme, vai
ess ínedo , Eu, (Eulina L. Silvei _

ra) Escrivã, o escreví.
Gaspar, 14 de janeiro de 1983,
Laerte Roque Silva
�uiz Subst. em exerc.

-Edital de leilão (-Extrato art. 687

'do CPC). Venda em' 19 leilão no dia

15/04/83, às 09:30 horas (P�90 d�
avaliação). Venda em 29 leil� (no
dia 29/04/83, às 09:30 horas, ( a

quem mais der). Local: Atrio do ,Fo

rum, sito à Praça Getulio Vargas ,

nesta cidade. Processo: Processo -

de Execução movido, por Sinal S/A
Sociedade Nacio d ,Crédito

nanci8J!!l3D'+-� ,

_, _ st ento
·ÜS� Bc[ISSIMD e MALVINO MARCE[l
NO. Bens r Uma e1etrola Philips,col
toca disco e r�dio AM Stereo, re -

vestiqa de madeira envernizada em

bom estado de conservação, avalia
da em cr$ 50.000,00; Um jogo de

quarto em formica com um guarda
roupa de quatro portas e uma 'cama

de casal e uma caminha de nenen,em
bom estado de conservação, avalia
dos'em cr$ 40.000,00; Um jogo de
sala em,fórmica conteDdo uma mesa

e seis 'cadeiras, avaliado em cr$
30.000,00; Um balcão, com tres pór
tas e tres gavetas, em bom estado
de conservação avaliado em cr$ 15.
000,00. Total da ava'liação: cr$
135.000,00 (c�nto e trinta e cinco
mil cruzeiros). Dado e ,passado nes

ta cidade de Gaspar, aos vinte e

dois dias do mês de março de mil
novecentos e oitenta e tres. Eu, (
Eulina Ladewig Silveira), Escrivã,
o escrevi.
Gaspar, 22 de março de 1983
Roberto Hartke Filho
Juiz de Direito

RELAÇÃO

Joe1 Jose de Carvalho, fronteira -

Argentina-Brasil, dezembro de 73 ;

Joe1 Vasconcelos Santos, RJ 16-03-

71;Jorge,Lea1 Ginçalves Pereira ,

RJ 2 rl0-70; Jose Montenegro de Li

ma 29-09-75; Jose Levechia,
-

fro éira Argentina-Brasil, desem

bro f3; Lu,Ís de Almeida Arauj o, SP

20-06-71; Luís Eurico Tejera Lis -

boa, SP, primeira serop de sete -

tembro de 1972; Lu 'o Mara -

nhão Filho, SP 03- 'Ccio
Beck Machado, ent � de-

Jataí e Rio Verde,
Marco Antônio Dias to-

Nacional,GO, março-a.
Mária Augusta Thomaz, �_

dades de Jataí e Rio Verde,
março-abril de 70: Mariano Joaqu�
da Silva, Recife,PE, 01-05-71; Má
rio Alves de Souza Vieira, RJ, 16-

01,70; Nestor Veras, Belo Horiaon

te, MG, abril 19�5; Norberto &�an
do Haberger, 'RJ, 1 de ju1ho-03 de
agosto de 1978; .ofre Pinto, 'fron
te ira Argentina-., asi1, final de::
dezembro de 73; ( 1ando Rosa Bon -

fin Júnior, RJ, 06-10-75; Paulo de
Tarso Celestino Silva, 12-07-71 ;
Paulo'Cesar Botelho Massa, RJ, 30-

01-72; Paulo Stuart Wright, setem

bro/73. SP: Rubr s Beirod �aiva ,

RJ, 20-01-71; Rui Carlos Vieira

Berber, depois do ano de 1970; Ru'.
Frazão Soares.,'Petrolina. PE. 27 -

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE GAS

PAR SC

EDITAU DE CITAÇAD COM O PRAZO DE -

20 DIAS

�utor ROBERTO HARTKE FILHO, Ju
ae Direito da Comarca de Gas -

r, Estado de Santa Catarina, na

rma da lei, etc .••
re. resentp 'c�l CITA a senho-

ra IA H SILVA', brasi
l�_ d, C � tra-se em

lugar iI:' ''''I para
que re' orazo -

de 15 ,
\

de
Divórc� ve Jo
ão José rida a-=-
ção foi de" 704/83 ,

às 17:00 horab, aUâiência de

'conciliação, após o que correrá o

prazo para contestação. Ciente a

senhora Maria Terezinha da Silva ,

de que não cOfltest�ndo a ação no

prazo legal, presumir-se-ão acei -

tos pel� mesma os fatos contra ela

alegados. E para que chegue 'ao co

nhecimento de quem interessar pos
sa é expedido o presente que pu -

blicado e afixado na forma da lei,
vai assinado. Eu (Eulina Ladewig -

Silveira, escrivã, o escrevi.
Gaspar, 10 de março de 1983
Roberto Hartke Fi160
Juiz de Direito •.
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dia 15

PDl quer reorganizar-se

Dia �
aa abril, às i4:00 horas, o

Partido D ocrár-·o Trabalhist� (
PDT) estará reu.......<Ío em sua sede •

Será para a organização da agremi
ação a ntvel estadual. Doutel de
Andrade, Presidente Nacional do -

PDT já confirmou presença, /assim
como Lígia Doutel de Andrade, ex

postulante ao cargo de governador
nas eleições passadas. Tambem Acá
cio Bernardes ex-candidato ao Se�
nado estará pres,ente.

31

Uma soc;edade

gj e ucerto

isniewski, proprietário
mete que funciona anexo

[piranga em Gaspar, Ho

atravê s da �'GAZETA" o

'ocio, cláudio Muller, por
s"iderá-lo um exemplo de fidelida
e companheirismo ao longo dos

cinco anos que trabalharam juntos.

a-se úm processo de mudanças, que
haverá de ser um marco de uma �ova
fase da história do povo bras�lei-

QUANDO SE VENCE O INIMIGO, SE OCU
� O ESPAÇO CONQUISTADO

Com estas palavras, o gover
dor do Rio, empossou os secre á

�LOS nas 21 secretarias mediante o

juramento de cada um de cumprir
seus mandatos, cumprindo os .compro
missos assumidos com o povo cari

-

1fo0 ., e
�---

o programa do-
PDT. (na foto, Brizola ladeado' por
Doutel de Andrade, presidente naci
onal do Partido e Saturnino Braga�
senador pelo Rio. Ele estava empos
.sando , o vice-governador, no car�
go de secretário Especial de Edúca

ção; e Vival'}o Barbosa, secretárO---;.----
de Segurança). ��-�:::_----�::==��,

roo

VEND

EM GASPAR

...

GENERoS DE PRIMEIRA NECESSIDADE
A PREÇOS REDUZIDOS
AVENIDA DAS COMUNIDADES - GASPAR

Ao vizinho Munlcípio de Incv

par, Timbô presta sua hom

passagem do 499
ongratu a-se pela�

sua emancipação políti
ca.

Quatro' dias ,:'

bem er�ui
sua 'pro)7
de Muni

março de 1934, 'Timbô tam

a própria com a instalação de -

ão, elevado assim a categoria-

Com a conquista do governo do

Estado do Rio de Janeiro, pelo
grande líger nacional Leonel Brizo
la, abre caminho para um grande de
bate nacional em torno da proposta
socialista do Partido Democrátil"!·
Trabalhis, PDT, vista cum

mudança viável e que L a re-
.

_--, qoiuções para os pr06Iemas so-

�micos e educacionais -

amo "cabe � "'" '--_
�on

.�-o�'-.d�e�J�a-neiro, que e � ma �

_ �entro irradiador cultural, po
lítico e de comunicaçaõ do país. �

Mesmo sendo um Estado dentro
de um país capitalista, governado
por um regime de forças e concen -

trador, cujas decisões cabe àpenas
a vontade de alguns militares e po _

derosos. Mesmo assim, dentro dos �

limites constitucionais e somado a

força de vontade de um povo, inici

Uma C!.Ma de. ai.
ve.rúvúa c.om 4

quaxtos , 2 .6a -

la.6 c.oÚYl.ha. , 2

banheÁJLo.6, 2 g.�,
ILage.n.6 e ValLan

da de. 1 �viço.Ã!r..e.a' c.o l tnul. -
.

da 180 m'. In
ÓOtrmaÇÕe..6 - Fá
bio. Rua são Pe

dna, 89. FOrJe,_,'i'
32.0119. GM
- se ..

ai

homenagens de congratulações -

vive a população de Indaial e de

Gaspar. Aos am gos prefeitos senhor Luíz Polidoro e -

senhor Tarcísio Deschamps, desejamos uma profícua ges
ião no engrandecimento do Medio Vale do Itajaí e o for
t.aLec íment;o de seus munícipes para o bem estar de sua

laboriosa ['população

IngoGermer -�PrefeitoMunicipal

Os rep s do povo na Câmarq de vereadores
de Gasp a a toda comunidade, na data em

que se comemora a páscoa da ressurreição.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GASPAR

Francisco Hostins - Presiden�e
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