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Dia 2����e do CHOPP'do C. A. Baependi
Abrilf)aniado pqr "Erinßo e' sua OrquesIra"

CORREIO DO POVOI
Ano LV N· 2741.JARAGuA DO SUL (Santa Oatartna) Sábado, 23 de Junho de 1973

JARAGuA DO SUL

Fundado em 1871
Emancipado em 193(

MORTALIDADE EM SANTA CATARINA Nascimento A "FUNe"

distribui

medalhas

A Secretaria da Saúde anos. CII, com sub-rorate de 4.821
prestou recentemente Infor- 1510 significil - explica morros no grupo que vii
mes ao representante no mais adiante a n011l - que de zero a um eno, 1.247
Brasil da Orgenlzacão em cada 100 óbitos, 35 óbitos, de 1 a 4 anos, e

Mundial da Saúde, com reterem-se a crianças com 7.864 ecíma de 50 encs.

relação a rexa de

morra-I
idade inferior a Í) anos e IS80 representa, em dados

lidade proporcional, obtida 45 II pessoas com idade percentuets, respectiva
cem base no Relatório de superior a 60 anos, sendo menie, í!S. í!í!. 7,30 e 46.03%.
1971, do Departamento Es· :!O% os óbitos na faixa Com relação à rexe de
tadual de Eslatíslica e etre compreendida entre 5 e 49 mortaltdade infanlil, ii n�la
vés de regtsrros próprios. anos. da Secretaria d. Saúde
O ôecrerérto Prisco Pa· A Secrelaria da SlIúde explica que os fnllices es-

ratso informou que a taxe assinala, II i.n d a, Que o nmenvos ertngem 11 86
de morteltdade proporcío levantamento esflllfstico por 1 000 (86%), eeracte
nal em Santa Catarina é aponte um rorel de 17.084 rizando que pena C a d a

de í55% pera a� crianças óbitos no Estado. dureure 11 000 nescídoe vivos. 86
ebaixo de 5. anos e 45% o ano de 1971 (como vai crianças morrem antes de

para pessoea acima de 50 ",Irezada a nossa estatlsti completar um ano.

Pedro Nole.sco

ÀS Margens do Itapocú

A Pundaçlo Universi
dade Norte Cat8rlnensl,
peles alunai da Hecol.
de Bduca,io Fisica, Fa·
culdade de Filosofia e
Ciêncial Economiaal, te
VI destlleada at u a ç i o

P
nOI XXIX Jogol Univer

. OVO sitários Gatarinenses,rea
lizados recentemente em

determlnautea do custo de Flor�a.nól?oli•. A impren
impressão do jornal, de- sa [clnvillenae deu am

mandam reeuraos finan- .p�o destaque a� .aconte
ceíres cada vezmais aceno cimento e participOU d.

tuados fe�t. de entrega meda-
.

lhas aos melhorei atle
tSII. O noticiário, contu
do, se restringiu a co
mentar a partíclpação
das diversss faculdades
da FUNC nos meneícna

.

dos jogos e o destaque
dos alunoslaureados. Por
isso resolvemos levar ao
conhecimento de nOSbOS
leitores que Jaraguá do
Sul, que ainda não tem
escola superíor, de cer
ta fórma esteve muito
bem representada nes
XXIX Jogoli Uníversitä
rios, pelos alunes [ara
guaenses que estudam
em Joinville e que, nos

Jogos Abertos de Santa
CatarinlS tem tido desta·
que nas competições.
Assim é que entre os

muitos/alunos que na sé·
de do Lagoa Bonita Coun
tr.i Clube receberam 08
louroa de SUll8 vitórias,
expresso através a me

dalha correspondente,
temos a destacsl" os alu
naI José Augu8to Caglio
Iii iii Santino Rita. O pri.
meiro, como sempre, bri
lhou inten8amente naa

competições e teve as

seguintes colocações: 1..
lugar nos 3.000 m., 2.°
lugar nosl 800 m., li 2 .•
lugar nos 1.500 m. -

Santino Rita obteve o L·
lugar nOIl HO m., sem

barreira, 2.· lugar em
salto triplo e 1.0 lugar
em arremesso de disco.
A colocação d e 8 s e 8

dois alunos' atletas nOIl

enche de orgulho porque
se Joinville brilhou na

realização dos jogos, uma
contribuição substancial
na vitória coube à ju
ventudejaraguaense,que
participou com os IleUS
melhores atJétas, na área
estudantil, em todo o Es
tado de Santa Catarina.
Parabéns ao José Au

gusto Caglioni e Santino
Rita,

,

Para o destínto oas5l1 Hospital e Maternidade
Norbertellnásio Guilow - Jarsguá e é o sexto mem

Agathe Barg Guilow, nas bro de uma irmandade
ceu no dia 4 do oorrente, que reside com os seus
às 22 horas umalinda me- pais na localidade de Rio
nina que na pia batismal da Luz. Cumprimentos
deverá receber o boníto aos felizes papais II avós
nome de Gläucla Guilow. e um abração na Gláucia.
O nascimento deu se no

Assinatura do
Correio do

A direção faz um espe
cial apelo aos seus distin
t08 leitores, para que líquí
dem as suas assinaturas.
O encarecimento censtan
te do papel e outros fatores

ALGUMAS raras e poucas .palavras, repito, que estivessem mencionando o

poder do sílêneío diante da beleza, a tristeza, que vai pela gente quando a beleza que
nlo morre nunca lere os olhos, e à alma mats profundamente. Mencionando o que é
secreto e eterno, a prose e a poesia, o cante, 8 balada, o gesto, a quietude, o pranto.
O poema nAo revelado, o mistério jamais eonhectdo. Aliás desta.declaraçlo afirmaria
Igualmente que-a.parte viva da-vida é um contínuo sonhar desperto. O' quadro eba- i

mado "A Janela" mostrava apenas uma moça [unto a um baleao, e uma criança junto
ao selo, e, adiante, longa, vagamente, uma presença de mar esbatido. E dentro de
todo o quadro, a atmosfera encentatörfa de distância, voz de sereía, viagem dessas
que sãc leltas quando se esta parado, e o vento não desmanchando os cabelos. Pas
sando de leve, e beijando a Iaee, delicada ternura. Que espécie de vida é esta que
tio continuamente me seduz? Tudo é simples. no entanto o mistério está aqui, as

musas pousando neste silêncio. Uma pobre palavra: adoração. Mas que inenarravável
riqueza no seu bojo! Tão ampla que posso ver como os fatos mais assombros são
simples, e tio solitários, a não ser pelo silêncio, o silêncio rodeandO as palavras que
estio sonhando dentro de nós, talvez dormindo, não mortas, todavia, ou viajando para
outras paragens, outros reinos. Corpus CrieU!

Hoje, sábado, é dia do Lions. Bm Jaragui do Sul, o Clube·Centro eatá em·
possando a sua diretoria. para a gestão 73/74. O jornalista sr. 'EugêDio Vitor Sohmö
ckel, diretor desta lolha, recebeu gentil convite. Fsr-se·á representar pelo Prolessor
Augusto Sylvio Prodoehl. Mais uma bela lesta de um dos Clubes que' mals serviços
tem prestado à coletividadade, oom elegancla, discreção e beleza. O sr. Roland Janke
é o novo presidente. Os nossos cumprimentos.

.

Já o dissemos: a conjugação das lorças
de Jaragué. do Sul estã'o surtindo efeitos.
E dos melhores. A Faculdade de Jaragué.
do Sul, ou melhor, o seu Ensino Superior
ser' uma realidade. Multo 8abiamente
acentuou o Pe. Elemar Scheid que se trata
"de uma questllo ainda em estudo. Mas
poderia 8er a sigla FERJ - Fundaç'o
Educacional Regional. de Jaraguá."

Já temos o sucessor do Presidente
MédicI. E mais uma vez se confirma o

que de há muito' afiançamo8: o de querer
preolpitar, com exagerada anteoedêncla,
o debate suoessorio. Está se vendo que
os n08SOS polftlco8 perderam os velho.

O mals lamentável, nesse visivel pro
cesso de dinamização polftlca que está
aoelerando muitas) das melhores energias
é que nenhuma das partes ainda apre
senta umamensagem construtiva ou sugere
alternativas melhores do que as existentes.
Cada vez se evidencia que a crítica é
Ié.cll, como também é láoll deatrulr. Falta,
é gente com vontade <J capacidade de
construir. Agora; con.truimos.

vlcios apelar de se ter feito uma Revo
luçio para extirpá-los. Não é precllo sa·
lIentar a InoportuDidade da questio, mas
temos muito do que cuidar daqui para a
Irente. E, vamos cuidar.

FeIta JuDina está lendo realizada tam
bém pela Assocláção Recreativa "WEG"
lá no 8allo Cristo Rei. A mocidade lá

estará prelente para dar um colorido à
sua alegria.

O que causa tristeza silo ·os acidentei
e os desastres: criança com cabeça elma·
gada, motorista alllto e pais angustiados.

Nesta semana de Corpus Criatl, mais
uma expressão.

Dtz-nol S. Tomáz: "Deus pode tirar de uma mUlher dellorada�tôda'a corrup·
ção da mente e do corpo, mas não pode tirar dela o próprio lato de ter sido dello
rada; como tampouco pode fazer, em lavor de um pecador, que nlo tenha havido o

pecado, 01J que ele DIlo tenha perdido o amor,"

Há um mau cheiro de calé polDido por
a1 Lembra.me o Flavio 'Cavaloanti quando
com a sua verve, alertou "a polulç40 do.
piche": o grande problema é nllo lazer
Dlal a atnguém, a nenhum ser vivo. ou
inaolmado, nem a08 espírito•. E eu acres·

centarla: num ramo de Arvore há pensa·
mentos; Duma água que oorre há pensa·
mentos; numa rocha, numa pedra, num
aDimal, num vegetai, há pensamentos; o
Invisivel está presente. Deus estálpresente.

Corpua CrisU: o jomaltsmo é um pen
laDiento de Orqem e de Paz, e nunca

sementeira de oomoçõel desagregantes.
Como é belo viver e saber viver. •

Baile da
�, J

•

Rainha da
Juventude
Calarinense

Realiza-se no dia 14 de

I
A cidade de Corupá,

julho de 1975. na vizinha siluada no Vale das flore.,
cidade de CorupéÍ. no salão deverá reunir candidatas
da SOCiedade dos Atira de Joinville (Oaura e Luci),
dores Hansa Humboldt, o Jaraguá do Sul (Nívea e

baile da RaInha da Juven Betinha), São Bento do
lude Calarinense, uma pro Sul (Lucy e Edile), Corupá
moção do colunista Luiz (Rose, Janele e Ivonele) e

Carlos Amor:m, do Cor Florianópolis (Marília),
respondente Musical, Fli além de outras candidatas
Clube. Wanderléa Brasil que irlio inscrever se. O

No olichê, 8S duas candidatas que representam Járaguí do
Sul neste concurlo: Betlnha (Eillabeth Vieira) e Nivea Eber·
hardt.

SuL e JeJ 'e Jornal Waode
quiSIa, com recursos des·
linados à Campanha ße
neficiente Pró�50rriso, do
Lar de MeDinos lolio de
Paula, dvJoinville, e do
Leprosário .

Santa Isabel
(Estaclio Maria Campos),
de Minas Ottfais.

baile será animado pelo
conjunto jaraguaense "Os
Malil'DlficOs", de renome

em Iodo 0_ norle-nordeste
catarinense. As reservas

.... ...
lIe mesas serlio feitas com

es candidatas inscritas ou

c o m o Correspondente
Musical, no Jornal de Join·
ville e Jornal de HaDsa.

"Correio do Povo"
um Jornal

a Serviço do Povo.

CORPUS CRISTI: A Divina Majestade esti preaente.

Ooopere com a Biblioteca Municipal. Voce estará

colaborando para a cultura de 8ua terra e Bua gente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Motorista não Edilll D. 8.137 de IÕ/6/7ã da Mprelli ôehtcchet,
José Lemo� Corrêa e 'Edilal n. 8,Uã de 19/6/7ãRosa Maria Macedo , .

. . . FlaVIO Leonardo Reuler e
Ele,

.

brasileiro, solrel�o, Elisabelh Schäffer
opereno, natural de VIla

Edilal recebido do eartõrloda Gloria. nesre Bstedc,
domiciliado e residente em de Blumenau, neste ESlado

C lolnvllle, nesre Eslado, fi- Ele, brasileiro, solteiro, D 'E:C R E TON. o 265/73
arro uma arma lho de Anlonio L emos comerciario, Dlllllral deste AbrI'. crédito suplementar.

Corrêa e de Maria Alves Estedo, domiciliado e re- Eugênio Strebe, Pr.feito Monicipal de Jara-
Krobel. lidenie neeta cldade-Blu- guá do Sol, Eatado de Santa Oatarma, no 1:110 •

a vitima pode d EllíI, bralsilelir�, Bj0lteirG! �ecnoll:'-: fi:ho Ade los�tralD· exercício de Ilau atribuiçõ.s: DEOKETA:
o er, na ure .e aragua CIS Keu er e gnelKeu er.

Art. 1.0 _ Ficam sunlementadas nor conta dodo Sul, domiciliada e re- Ela, brasileira, soltetre, '" '"

sldente em Barra do I?io doméstica, nerure] deste excesso de arrecadação do oorrenre exercício, 81

Cerro, Deste dístrlto, filha Ealado, domiciliada em segutntes dotações do orçamento 'igente:
.

de Antonio João Macedo laragu8 do Sul, filha de 41 3 0-27/13
e de Maria Tomszle Coe G er h a r d Schäffer e de 31 30-11/26
lho. Verônica Krepsky Schäffer. 31 40-12/27

.
.'

.

. 3 1 2 0-06/59
I EdItaI n. 8.138 de 1 fJ/6/7ã Edüal n. 8.144' de 19/6/73 3 1 2 0-06/93
r Alufzio Demerchí e Eg-on Villwock e. 3 1 2 0-09/95

========" Carlota Tomaselli Délia I?owe 3 1 2 5-0r.Esp.L 402

Registro Civil Ele, brasileiro•. seltetro, Edilol recebido do cartôrto III 3 Q-ll?811
Aurea MüIleD Grubba. Oficial auxiliar de escruorto, ne- de Pomerode, n/Eslado.- � 1 3 0-1�/159do Regllitro Clvtl do I. Dla- rural de Jaraguá do Sul. Ele, brasileiro, scltelro, '

1 40-1 160
trlto da Comarca de Jaragui domiciliado e residente em operário. neturel de Presi 3136-11/179
do Sul. Estado de Santa Sanla Luzia n re dl I '1 3233-"0/182

Catarina, BrÍLIß. ,es IS n o, dente Gerúlío neste Estedo 3 1 1 1 Õ3/216
Faz Saber que comparece-

filho de Leonardo Demar- domiciliado �esta cidade' .

-

Iram BO cartório eXibindo os chi e Adélia Leoni Demar- Domerode filho de ReinaI: ,3 1 20-08/220documentos 'exlgldos pela lei chi. do Villwo�k e Hilda Heck.
4 1 4 0-30 255

afim de Be habilitarem para Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, solteira. 318,0-11/274
casar-se do lar, natural de Jaraguá domesttce, ne rural de Ja-

3 1 2 0-09/286
dc Sul, de .. iciliada· e re raguá do Sul, neere Estado,Edital n. 8133 de 12/6/73 sidenre em Santa Luzia (domiciliada e residente em

Sigfried Siewerdl e neste diatrito, filha de FIo· Jaraguá do Sul, filha' de
Marli' Franke, rentíno Tomesellí e de Izeu- Hilbarte Rowe, e Cecilia

Ele, brasileiro. solteiro, ra Buccio Tomesellí, Koepp Rowe.
balconista. nerurel de Po
merode, neste ESlado, do
miciliado e residente em

à rua Guilherme Weege,
nesta cidade. f i I h o de
Albrechi Siewerdt e de Ri
ta Siewerdl.
Ela, brasileira, solteira,

professora, nalural de Ja
raguii do Sul, domicilillda
e residenle em Garibaldi,

- O sr. Fausto Reiner; nesle dislrito. filha de Ru-
- o sr. Carlos Gielow, di Franke e de Veli KarB'

em Rio Cerro; , ten Franke.
.

- a sra. Vva. Emms'
Benetta; Edilal n. 8.134 de 13/6/73
- o sr. Alfonso Wag Ronaldo Frankowiak e

ner, em JacÚ-Asllú. Lllurita Schuetze
J

IICORRflO �� P�UO"
faça do' seu

ENDERtÇO:
Caixa Paltal, 19

Rua 2, n." 130 - Fone: 20Z3
Jaraguä do Sul - S. Catariaa

ser você

Estado.e Slnll Callrlnl

Prefeitura Municipal de
.

]BraUlí �I 801
fundação: flriur Muller - 1919

EmprEsa Joroalistica
"Correio do Povo" Ud••

.1973·
Diretor

Euei!nio Vitor Schmöckel

AS�INATURA:
Anual ••.• Cr$ 20,00
Semestre •. Cri 1-1,00
Avulso • • • • Cr$ .0.40
Número atrasado Cri 0,50

Dia 26
- O jovem Ewaldo

Bernado Schmöokel Ju
nior, em Curitiba;
- o sr. Ludlfero Te

palse. Preféito Municipal
de Schroeder;,
- o sr. Frederico F.

MoeIler, nesta cidade;
- 'o sr. Alvino Hadlich:
- o sr. Albsno' Picco·

li, em Rio O ..rro;
- 8 sra. Idis �ressin,

em Rio da Luz Vitória;
- o jovem Bruno Geor·

ge Marschal; .

Edital n. 8.1ãS de 13/6/73
- a sra. Vanda Meier, Abrão Francener e

na Barra do Rio Cerro. Adelaide Markiewicz

Ele, brasileiro, solteiro,
industriario. nalural de Co'
rupá, Deste Estddo, domi
ciliado e resideote em à
rua Ricardo Hass. nesta

cidade, filho de NarberIO
f>rankowiak e de Alida
Frankowiak,
Ela, brasileira, solleira,

do lar, natural de Jarllguii
do Sul, domiciliada e resi·
dente em Nereu Ramos,
nesle distrito, fiiha de Er
vioo Schuetze e de Cecila
Draeger Schuel:z.e. '

Editlll D. 8,139 de 18/6/73 E,para que chegue ao ee-

Delirio Campregher e nheclmento de todoa mandel
• paaaar o presente edital queIvaDir ROia serA publicado pela Imprensa

Ele. brasileiro. solreiro, e em cartório oade será

operário, nalural de Iara- afixado durante 15 dia•. Se
aleaém souber de algum Im

guá do Sul. domiciliado pedlmento acuae.o para 08
e residenle em Joinville, fina legais.

.

nesle ESlado, filho de Ur AUREA MüLLER GRUBBA

����a B�:O�r���e;re�h�re
OficiaI �

POVO dlsBnvolvi�B á· Povo LimpoE'a, brasileira. solleira.
do lar, natural de Jaraguá "Correio do Povo" 'Al"ude a II·mpesa da cI"dadedo Sul, domiciliada e resi

.

Ium JornaldeoIe' em Sanla Luzia, í fI" d . 1 t d 1·
�e:rl:o t���o� J� �hr:ab�: _a_S_e_rv_i_Q_O_d_o_P_o_v_o......... U I IZ� OS CO e ores eIXO

Prestini Rosa.

Edital n. g 140 de 18/6/73
RufiDO de Paule e

.

Onda Fuzzi
Ele, brasileiro, solleiro.

operario, naturIlI de Jara
guá do Sul, domiciliado e

reaideDle em ESlrada Blu
menau. nesle dislrilo, filho
de Anlonio de Pau I o

.
e

CeCIlia Peixe.
Ela, brasileira, solleira,

industriaria, oalural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residen'le em ESlrada
Blumenau, neste Estado,
filha de Ang-elo Fuzzi e

Alinda KaDzler Fuzzi.

Editlll n. 8,141 de 19/6/73

2000,00
8,000.00
8.000,00
1.000,00
2000.00
2,000,00
0.000.00
,5.QQO.00
5.000.00
3000.00
3000,00
500.00

3,000.00
50000,00
3 UoO 00
3.000:00
1.000,00

Total Cr$ 104.500.00

SOCIAIS

- A sra, Joanira Ha-
fermann Bruch; .

- o sr. Odeoir Eggert;
- a sra, Lilian Eggert;
- a, Ilra. Aure. Maria

Araldi;
- a sra.NairWolf Qua

dros;
- o jovem Joio Sehe·

uer;
- o SI'. Joio Batista

Prim, nesta cidade.

Aniversários
Fazem anos hoje
- A sra. Olga, esposa

do sr, 0'. Rodolfo Fischer;
- o sr, Valério da COI

ta, em Itapocuzinho;
- o sr. Fritz Lemke,

em Rio da Luz.

Art. 2: Este decreto entrará em ,igor na da
ta de sua publicação, re,ogadas 88 disposições em
eontrãrio.
-

Palácio da Prefeitura Monicipal de Jaragui
do Sol, em 18 de junho de 1973.

Eugênio Strebe, Prefeito Monicipal
Neda Diretoria de Expediente, Educação e

Asssislência Social, foi publioado ó presente dllcre
tO aos 18 dias do me. de jonho de 1973.

Waldemiro Bartei, Diretor

Fazem anos amanhã

Dia 25

Viaje VARIG VARIG VARIG

Acompanhando o progreaso de Jaraguá do Sul

a

R I G
passou a emiti! passagens nacionais e internacionais, dire·
tamente da Perola do Vale do Itapocú, para maior facilidade

de sua distinta clientela.

Pasosou a emitir, também, conhecimentos de

encomendas e cargas.

Ele, brasileiro, solteiro, FernaDdo Eskelsim e
J Dia 27 bllncario, natural de Gua LoreDa Roeder

_ A sra. Maria da Gra ramirim, neste ESlado, do· Ele brasileiro solleiro
ça, esposa do sr. João, miciliado. e �esidente �m opera�io, nalural deJaragu6 :...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_
Ferrazza' Ilha da FigueIra, Desle dIS' ,do Sul domiciliado e resi-

r-��----<J,."'-""<!I��,����.�"'-""<!I�.-,- a s�a. Irene Lúcia trilo. filho, de A d e I i n o .dente 'em
-

Rio Cerro II.
Bortolini, em· Lapa-PR; Francener e de Anastacill nesle distrito, f j I h o de.
- o jovem Antonio J!>- Rodel:! Fra�ce.ller. .

Afonso Eskelsen e de Hilda

� Cl'· d O t dU 'F t 'isé Gonçalves. .

Ela, .br�sllelra, solteIra, .5chuenke Eskelsen. lnlca e r ope . la e ra uras
IDdUSlrlarJa, nalural de Ja. Ela brasileira solteira H °t 1 S

-

J
'

d J
'

d S 1raguá do Sul, domiciliada indusiriaria D li i u r a I d� 51 OSpl a
.'
ao ose e aragua OUt

li r�sidente em .Ilh� da.Fi· Jllragu8 do' Sul, domicilia ) D N B 1 �
- A sra. Vva. Adele guelra, Desle dlslrno, fIlha da e residenle em Rio

J'
.

r'. '. 1-so a SI-Dl- "Heilloh_l; de Vicente Markiewicz e Cerro II nesle d i II t r i lo
- o Ir. Mario Mello, d� �ofill Magierska Mar· filha de' Wigan(lo Roede; CRMSC 975

professor em Joinville; klewlcz, e LiDda Viera-utz Roeder.
- o Ir. Germano Beh I Médico especialista com curso de dois anós no .Hospilal

re� �r�r. Guatavo Lan
Edital D. 8.136 de 1õ/6/73 Edital n. 8.142 de. 19/6/73 51, dos Servidores do Estado - Rio de Janeiro - Guanabara. t

,

Olinda João Feder e Olávio Fidélis Schreiner e l .:Uembro titular da Sociedade Brasileira de Ortolf1edia e Trau- �
ge, em ltapocuzinho. Elvira Ronchi Ivele Maria Schiochet

�
<'

imatologia.
Dia 29 Ele, brasileiro, solleiro, Ele, brllsileiro, solteiro, ,

operaria, natural de Jara auxiliar lécnico, nalural de

,�
Atendimento de acidentes, fraturas, dQ�nça8 da coluna e t

- A sra. Vva. Paula g-uéÍ do Sul, domiciliado e JaragulÍ do Sul, do�iciliad. . do quadril, reumatismos, paralisia linfantil e cerebral, corre- �Wiell!.'; ,
residente em hapocuzinho. e residente na Rua Presi-

)

t
_ a lira. Edna, eapo Deale distrito, filho de Hen· denle Epitácio PessolI.Des' ção de' pés tortos e. planos (botas artopéàicas.

Ia do sr. Kurt Hamann, rique Feder, e Veronica ta cidade, filho de Rodolfo )
.

Clínica e' Operações.
.

em Rio do Sul; , Schramowsky Feder. Schreiner e Eduwirrlts tl
_ o sr. Luiz Pr.stini; Ela, brasileira, solleira, Verbinen Schreiner. � • Está atendendo no Hospital Sij,o José de Jaraguá

.

do
.;_ a Ira. Tereza Weil- industriaria, n aI u r a I de Ela, brasileira, SOlteiJraa, TI Sul das 14,00 às 20,00 horas diariamente. iler Müller; MII:Ílsaranduba. neste Esta- professora. oalural de
- a sra. Elfrida Hoart; do, domiciliada li: residen· raguá do Sul, domiciliada Aparelhagem completa.
- 8 Ira. T"resiDha da te em Vila Nova, neste e residente em Nereu Ra-

L �Costa Trapp, em Joinvil distrilo, filha de' Celesre mos. nesle diltrilo, filhalIe. RODChi e Helena Ronchi. de Nilo Schiochet e Ague ������.._���

V A R I G - Mal. Deodoro, 122/130 • Fone 2023

Jaraguá do Sul - SC

Dia 28
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§ej21 ItllllIlm21IDl�� co�eg21� Capri Industrial' S.A.Napoleão L Teixeira
CGCMF 8' 430 016/001

Bdvlno Augusto Frlderlchs, S. J.

O que toda criatura sofredora espera do m�- . _
11: preciso põr 08 leitores a par também dis·

dico, 11 cuja porta, aflita, vai bater é, antes de mall! Edital de Convooaçao te método de ilaquear 08 Incautos: A "magia dos
nada e acima de tudo, o calor humano da compre Assembléia Geral Extraordinária números" Há pessoas para as quaís é evidente
ençãoa calentura do carinho, do bem querer e do que que' 0111 números exerceu um papel considerável
rer bem, u'a mensagem de fé, o aceno de uma e'tipe ôão convtdsdos os senhoree eclonlstes a corn-

na vida da maioria dos indivíduos: 11: uma tOla
rançs. A palavra amigll que ajuda, ensinando, ex- parecerem à Aasembléta Gerel Bxrreordínérte a rea- superstlção como outra qualquer, digamos uma figa
plicando orientando.

.

lízer se na sede social à rua Bxp. João Zepelle, 214, ume ferradura ou um deate de jacaré do Amazo-
Repita-se com Jonh Gould: há médicos que no dia 10 de julho de 1973, às 10,00 horas, pare nas para dar sorte ou proteger contra todo tipo

tratam clientes e há médicos que tratam pesauas deliberarem sobre a seguinte, Ordem do Dia: de males,
São estes, só listes, os verdadeiros médicos. Cujas 1.°) - Aumento do Cepltal Social de Cr$ Para predezir o futuro com o auxilio doa núme-
mãos curam aliviam, consolam.

.

180.000,00 para Cr$ 360.000,00 medtenre aproveita ros é necessário encontrar primeiro o número cha-
Médicos asslm curam, muitas vez9s, mais pe· mente de Cr$ 52713,3lí do Fundo de Aumento de ve da pesaoa, conjuntamente com o ano para o

Ia palavra que pelos remédios. Se, na palavra de Capiral e C $ 127.286,67 du Fundo Especiel de qual queremos 110 previsão. I8S0 se consegue somen-

outrem, ao cirurgião são necessários head, hand. Aumenlo de €apilal Lei 0.0 4357/64. do a data do día, mês e ano do nascimento com

snd heart (heart, e qui no sentido de coragem), ao 2.0) - Alreraçäo percrel dos estetutoe. o ano cujo futuro desejamos conhecer. somanse

médico d'almas qUI:> e o pslquíatea, bastam uoís "h" 3 o) - Aesuntoe díversos.
. então os dois números finais .e teremos o número-

IlpeDas: head and hert (cabeça It coração e aqui. Jaragul! do Sul (SC), 12 de junho de 1973 chave. Digamos que o resultado deu 9.
heart é coração mesmo).' ,

Vierer Bauer - Díretor Comercial Vai· se agora ao códice de numerologia para saber
Um poeta médico - é de Martins Fontes que CPF n.O 00.0(.358.139

o significado do número 9. o oráculo então Berá o

falo - encerra ums de suas belas produções lem seguinte:
brando "como é bom ser boml' Outro poeta ensí "Este ano é um período em que será bom
DOU que "o bem é uma subida que não canas". 11: Assembléia Geral Extraordinária evitar ações irrefletidás, Para obter SUCiSSOmaterial,
de Brecht á lição: você precisará de muita eoragen e iníciatíva

"Enquànto rupldamente desapareço deste mun São convtdedos os senhores ecíonreres a com-
e de vencer a sua t�ndência para desanímer fácil

do estéril, parecerem à Assembléia Geral Exrraord oária Il ree
mente. Talves a sua situação ou o seu oficio não

Eu vos digo:
. .

Iizêlr .se nl f>e�e SOCi�1 à roa �xp. João Zapella, 214,
correspondam atualmente a sua expetativa. Há, po.

Pensai para quando tambem tiverdes de deí no dta 10 de Julho oe 1973, as 11,00 horas, para rém claro. indícios de melhorias num futuro pró
xar o mundo, deliber�rem sobre a segurnre, .Ordem .do Ola: xim�. '

Não apenas em ser bons, mall em deixar 1. ) - AumeOI� do Capllal_SocIal:.. Êste período não é oportuno para fazer alte-
atrás de vós. II) - Aprovaçao d� proP081a da Dírerorla do

rações no seu ambiente doméstica, embora você
Um mundo bom". Aurrenro de Capllal. SO�la. de C:$ 3�0 .000,00 pera sinta necessidade urgente de mudanças. Talvez
Somos tão responsäveís pelo mal que fazemos CI $ no 000 00 medlenre subscnçêo públíca em nu-

lhe apareça oportunidade de viajar ou de tomar
como pelo bem que deíxamoe de fazsr - .quem o merário. . parte numa emprêsa de grande vulto. Voce pode-
disse? Não Importa, Lição assim não é de mnguem: b) - AUlorizar a mesma a proceder e concrelizar

rá completar, com probabilidade de êxito,.!! tra-
passa a ser patrimônio da humanidade. as demais formalidades-legais. . balho interrompido E o que voce iniciar agora

Palei, 8cima, em psiquiatra. Terão, Bcaso es- 2.0) - AIleração parcial dOll eslillulos.
será levado a têrruo mais fácilmente do que nou

tas linhas endereço eerto para ele só? Não, por 3·) - Assunlos diversos.
tro tempo.

'

que hoje todo médico é seu tanto psiquiatra. Jilraguá do Sul (SC). 12 de junho de 1973
Novas esp�ranças e ambições o ajudarão a

Den'tro d� consen�o da Medicina Psicossomática, Viclor. Bauer - Direlor Comercial
executar novos plaoos de suceS80.

a nenhum é estranha a trilha do espirito, a vil.ja CPF n· 004.ô58.139
Temos aqui uma "profecis" típica, fácil de

da pelo mundo faRcinante da alma de cada clien· fabricar. Se analisarmos frase por fras8, verifica-
te seu. C t· t·· d E t v.· a d o remos como tudo é, V8g0, impreciso por uma par-

Se, porventura, o médico .pois, f!ltigado �e e r I • C a o x r a te e evidente ou condicional por outra. Observo e
tantas lutas, chega ao fim do dia, ao rim da eXlS- "talves" ,"com probabilidade" ,"novas esperanças" ...
tência, cansado, exausto exaurido, e ve, desanima IMDUSTRIA DE CALÇADOS G08CH IRMÃOS Por inoríYeI que pareça é enorme o número
do, desalentado, a noite cheg.ar - e se i�dagB se S. Â, estabelecida a Rua .Jorge Czel'niewicz, 1.277 de gente que vai atrás deslas imbecilidades. A
valeu a pena tanto dar de SI, tanto dedicar 8e 8 - Jaraguá do tiul - SC., r, G C MF n o 84429.729/001, Sagrada Escritura já comenta o fato de que não
outrem, taDta luta, a resposta foi dada pelo poeta !!eclaremos para os devidos fins que Ioram l'xtra· acaba o Dúmero de tolos, \

português Fernando Pessoa: viados os seguintes documentos: Não creio nestas tolices, me diz alguém, mas
"Valeu a pena" Certificado qe Propriedade, do veiculo mar- não gosto do nÚmero 13! ...
Valeu !'empre a pena ca DKW VEMi\C. ,ano J;96p,. �or v.erde Petrópolis, Qllando surgiram 08 primeiros aviões de pas-
Se allOlI não for p�quena" chassis no rhoS 091105, 3 IlIIIDdros 50 HP - PIa s8geiros com as poltronas numeradas, faltava o

Não importa o pa"8>1.r rto tempo, o relar dos Cll JS-0073, bem como () TP.U do ano 1973, e o número 13. Nos hotéis falta muitas VêZ8S o núme-.
anos; o mudar dd regimes, ideologia8, sistemas; bilhete de seguro obrigatório. ro 13 nos quartos. Há ruas em que o número 13
não importam modificações que o .mundo sofr8, Jaraguá do Sul, 19 de JUDho de 1973 é substituirto por 12 a. Casar no dia 13, começar
por que o hc.mem pas8e � Moa diSSO fará com Walter GOl\ch

uma viagem no dia 13, iniciar um nôvo 2mprêgo
que u médico desça da sua gt'sudeza e se ape 0=========.==3=======. num dia 13, ser o 13 ° comensal num banquete ...
quene. II. II tudo illso inquieta e arrepia muita gente.

. .

nunc�erá, sempre, su'alma grande. Maior que II Escritório Jurídico Contábil II
na p!v�d�a�cf:�8tiani8mO mágico, sem fé Da DlVl-

.

....._.� II
, III Faz an08, trouxeram para a Santa CSlla de

II -

Pôrto Alegre, um homem com queimaduras de últi
o

d § II Max Roberto Bornholdt II mo grau. Era na noite de 24 de . junho, festa de

""r . lUn117L - po Olilllat· II" II São João. Que aconteceu? Fizeram crer 80 coita-

J
llJ) o IUlll \\",

II Luiz Henrique da Silveira II do que no dia de São João o fogo não queimava.
_...............

I' II EDtrou .na fogueira e eil que o fogo contudo quei"
ADVOGADO nos fôros de

I' A DV O GR.DOS U mou ... Morreu de ef!tupides, poderi8mos dizer.

b "'-t d d R'o d 9 Os que 8e negam a crer nas verdade. da Fé,f Silo Paulo - Guana ara - """ a o o 1

i I'
.

GI II acabam screditanda nas mhiores tolices... (Dados� Janeiro - Brasília.
U� Processamentos perante quaisquer Mi, II colhidos no' cadtlrno 35 de "Vozes em defesa da

nistél'ioB, Autarquiall e Repartições públicas

!
II lllLlIMD Ill)(IllMIllNG([D§ V!IG!§ II Fé", de Frei Boaventura).

em geral. II II" '1Escritório Central: II Contador
II'

LEMA do·ano rotário'
Avenida ��:nk��n52�f�:)v�lt, 23 - Grupo 303 II II "OrOOniZäcão, lrB�Bmo e C8mDBn�eirismo"
Z C - 39 II Registro de. Firmas IPI II Não há caulla mais bela, mais ju�ta' e mais
Rio de Janeiro

� II Escritas Fiscais Imp. Renda II dignificante do que a causa rotária; nio há
Estado da GUAINABARA II Cootabl·l.'dade ICM II ideal mais nobre, mais elevado e mais precio-

--- 'I " so do que o ideal rotário. Temos,' portanto, o

E'I>-d"".·t·-a�1deLe••
...

I-a::·o-
.

II Defesas Fiscais IfNGPTSS 'II,
dever' de divulgar, difundir e l'xpressar Rotary;
e8se é um dl'ver indeclinável. O importante é
cada um de nós aceitar o desafio que cons-

O Do�tGr Alcides dos Sanlos Aguiar, Juiz de I" 10 'II, tantemente no!! está sendo lançado, a fim de

S I E d d " Av Mal Deodoro 2 que Rotary alcance a verdadeira expres8ãoDireito da Comarca de Jaraguã. do u, sta o e
•• ,

"S�nta Catarin8, na forma da \el, eto. n de Beu objetivo.
FAZ SABER a todol OI �UQ o �re8ente 8ditall.=========O====

•
�=============�

d. leilão, com o paazo de 10 dias, virem ou dela

conhecimento tiverem e interessar pOIi�a, que hê de e=====,================"']
sar arrematado por quem mais der e maIor lanoa

O R f R I E O E L S C H A C H T Anuncie neste semanário, seuoferecer, em frente às portas do Edifício do Forum,
8no dia 18 de junho p. vinilooro, às 15 horas, o bam

peDhorado a Angelo Koalowsky, B.II ação e�ec.uliu
requsl ida ,or Arlhur Sohn. e abaIXO des(lr!lo.

a) - UMA SERRA-MOTOR, m8rca SOLO
KLEINMOTOREM - GMBH. tipo 60135, n.o 16.198,
Côr amarelo, asrra D,O 5900105, uuda.

Assim ser' o referido bam 8rrematado por

qUem maia der e maior lancil ofer�o�r. E para qu�
chfgue ao conhecimento de todol IOtar.Bssados, fOI

expedido o preseDle editei que aer' afIxado. no lu

gar de oOltume e publioado Da forma 118 lei. Dado
e pa8lado nesta cidade de Jaragu' do Su!, aOB

qllàtoFZa dias do mes de maio do ano de Dlil D�
tacentoB'e Belenta B tI As. Eu, (.) a••deu Mablud, BSCU-
'io, o sub8creori.

. .

(a) Alcides doa SantoB Aguiar, Juiz de Direito

o medo do numero 13

r-D..: Reinoldo MU,,::::.1
� II ADVOGADO II
� ESllrlt6"lU ao lado da Prefeitura

IL� �::'��Á_:��: •. �,�==========================�

ADVOGADO. AUDITOR anúncio causará boa impressão
Civil, Comercial, Criminal, Adminis·

trativo e trabalho:
.

Com diversos CUfSOS de especializa·
çll.o am CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende cobrança para Blumenau, e

cidades circunviziDhas.
Escritório, Avenida Mal: Deodaro,406

(ao lado da Farmácia Avenida)
Resid.ência: Avenida Mal..Deodoro. 903
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DA AUTORIDADE DEMOCRATICA
,"uguato Sylvlo P'rod6hl

"FOR lhe people." Para o povo. A qnestãa da
orig\em e da caulla da autoridade, sobre a qual
Ie hipnouaam 88 dsmoeraeias modernas, não é
por certo, li única. A de Sua finalidade e 8 de
seu modo lhe equivalem em importância. E o
que, aqui, neltas línntaçõee do espaeo s6 se

pode abordar em grosso modo,
No que diz respeito ,SI finalidades do po

der da soeíedaue polfrica, dír-se- li que não é
para o pouerro externo do peso, spja em face
dali forQ88 da natureza a .�jeilar o homem pe
lo trabalho e indústria (finl, llib, de modo
nenhum dasprezÍteis, IDas escnndäríos), qua a

autoridade S8 deVI, antes de tudo, exercer. Não
é. também, para "8 democracia" concebida co
mo f6rmula platônica ideal, ou idealista, ou ido'
Iãtrtca, qUII o povo deveria servir e para a qual
deteria lIaorificar-ae, como se 8 Democracia fos
_!I, hr1 maneira ch Deus, o "bem comum lepa-

'

rado" do gênero, humano. A democraoia s6 é
ideal se é imanente ao pr6prio povo e ordena
rio ao "bem comam imanente" deste. E eS8e
bem comum é um bem oomum de peS80BS hu
manas, (luj., valor p-íncipal eotá no 'acesso das
peSBoas à sua liberdade. à sua rea)lzßQão, de
expaneão. Uma demooracia orrãnioa (como a

estamos a pretendlH' .isuslizar no Brasil} é uma
demooraoia perfilada, e o que a lei e a autori
dade se propoem, Bntes de tudo; é a Iib!'lrdade
aBer conquiiltada mn com respoDsabilidade
ple�a; é fazer homens livres IIIBg t'esponsá,eis,
- realizando espontaneamente, e não por me
do ou ooaQão, o que é da jus!i�a, tJ da lei, e

baBlante provid08 dos bens do corpo e do es

pirito pafa atingir uma real indpplndência em
face da natureza. A amizade cívica, imagem
profana da oaridade fraternal, ii igualmente não
um e8tado original. IIcreleàtado já pronlo, mas
qualquer' coisa a Bel.', conquiBtaila inceuante
menta, dificilOlent�, como uma obr,a de virtude
e de sacrifício, e li por ielo que nela vllmo� o
ideal her6ico de tal democracia que ousamos

pretender para o BrBlil, todos n6s, brasileiros.
No que respeita ao modo da Butoridàde

(ou ·a forma segundo a qual ela se exerce), o
corre acentuar qlle sendo os meios, normal
mentA, o pr6prio fim em Ilstado de rumo, e sen
do o fim de uma autoridade, numa democfaci.
qrgânioa, "a liberdade e a amizade das pessoRs"
(no dizer de MUI'Ílain, quI' o pensamento expôs
lo é dele) -- "é normal que s preocupação de
uma e de outra ai pareQa mais que uma dhci
plina d", tipo militsr nos meios de autoridaoe,
por mais forte que deva ser esta". ,

A bem dizer, a questão é séria, ·serríssima
para um povo que, politioamente desescolariza
do ainda, - à ignorância do que leja, em ver
dade, Política, - ainde confunde Estado com
Partidos, e OB políticos como sendo auloridade
constituida. ESlamos persuadido. também d'e
que a eup.ressão ou limitação dos partidos nio
é o que imports; El, sim, a supressão do que
os corrompe. tornlndo-s'3 08 instrumentoB de
corrupção do bem públioo. Para tanto. foi pre
ciso, no Brasil, tornar independentes dos par
tidos o Estado, o Butoridade, o pr6prio governo.

Mn use reauhado se consegue melhor
com uma reforma geral des estruturu políticas
e da nOQão meemo de partido tornando-se este
antel uma "escol� política" do que um "parti
do", tal como OB dois que conhecemos, Longe
dI> incompatibilizar'se com o princípio deml'cr!.
tioo, 8 reforma havida, prOduzindo um novo ti
po de regime repreBentativo é, 80 conlrario,
uma prova da vilalidade desIje principio que
81BPgura sus aplicaQão mais normal nas condi
ções de nossa era hiit6rica.

Se as conhecidas e superadas "democracias",
na terrivel provocIIQão da guerra e da ,il6ria,
não sio capazes de redeiicobrir e purificar seu

próprio princípio vilal, e dI' o aplicar vigoro
samente .oom a cooperaQã0 line e ativll das
claSSES produlhae e produtoras, oferecer-se lhes
o risco de que aB transforma9õtlS técnicBs que
intetavelmente ocorrem aoar,relem uma derrota
do espírito democrUico, sejs 'por rel1eberem
sua signific3Qão locial de uma inspiroQão pura
mente materialista e puramente teonocrática, não
de uma "in8piraQão evangélica e integralmente
humana. seja por nascerem de um aparelho de
coaQão frulO dos temores sofridos paIos interes·
les privilegiados e do IsforQo, por eates des·
pendido para 88segurar a lua lupremaoia.

Mas eS8es 6bices e risco pOdem ler con
jurados, e hri nos paiseil demo(lrálicos, de ,er·
dade, flirtos recursos materialS e morais e não
menos possibilidades de reel'guimento espiritual
para que eles se orientem decididamente, - por
meio de trsnsformações sociais asssz generali
zadas e profundas. - em bUBca das formas
de democracia orgâhica, plenamente evoluida,
na qual a autoridaoe é exercida por dites d.
"erdade, vivendo em lIua comunhão; na qual
08 partidos afbstados da esfera própria do go
Vt;rno do Estado, servem à formação politica
do povo, e na qual o dinheil'o está oe todo
subordinado ao hemem. Para tanto é óbvio, é
uma verdadeira revolução intelectual (II moral
o que urce, antes de tudo. É o' que 8e está a

prOCe8l!ar no BrllÍlil.

"Jaraguá do Sul" no. Passado IG' COIllllIDléll 4llo liOIDlS IVamos IlOS Idos de 1919: ".6, oíto do correnre
.

o sr. Industríel Procópio Gomes de Oliveira, restden-
'

re em Iolnville fez· uma vlslra II esre "cidade" para
dar provae de sue boa edmtntstreção..

x x x
Nesta mesma ddla DOS· comunicam o aniver.á·

rle "da genlil senhorlte Alida Grube, dllecta ruha do
sr. Bern�rdo Grubbe, cemerctanre aeste cldade.

I
x x X

O então Venancio da Silva Porlo faz saber que
pretendem ceder nesta (epoca 1919) Vilal José de
Paula, e Leontlne Maria Lulze do Nacimento; Ernes
to Frederico Erdmann e Ceny Trapp; Wen"deDiI
ôehmldr e Eltsebeth Beck; Freuerleo {'iseie e Out
I"ermina Maler.

A parle 1m função do lodo
CL Paulo Moretll

De premente necell8idade reria fazer desapa,
recer o lamentável equivoco de uns quantos inci
pientes ou até incipientes individuas que vislum,
brem oposlção entre personalidade e coletividade.
Se existe um falia índividualísmo que é pernicio
so ao bem comum, existe, de outra parte, doutrt,
na firmada que confirma Ber' o bem comum possí.
vel e eficaz somente na proporção em que OI in
dividuo8 e 8S pe810a8 lhe fiquem ordenados.

Seria aberração e prática ioadmissivel pre
Povo" tender executar um ide':ll como S6 ninguém mais
do IOr.

existisse. A pretensão do isolacionismo esbarra Da
douta afirmação de Santo Agostinho: "Monstruoso
é " parte que não se harmoniza com o todo". !:ie
estabelecer até que ponto o todo deve influir na

parte é coisa delicada, não menos complicado se
rá determinar quauto esta parte deve participar 00
todo.

A sabedoria da vida nos ensina que nos deve
mos educar para a v·ida em comum, procurando
na Integração a perfeição e na comunidade a con
vivência, O Comunitarismo nOI impõe neceeearla
mente aI! rt'grfJs que r+gem ao sociedades e a CI'n8-
ciência do dever nos impele" tabIIlhaI' pelo seu

engrandecimento, dentro do melhor conceito de
uma obra comum, dentro da mais alta fisolofill.
da participação. .

Elemento constitutivo da orgânica dos estados
tendentes a perfeição. a participsção passa a ser

exigência requerida de qUllntos, vivendo o sito con·
ceito da vida comunitária, não podem destruir ou

derrogar o instituto que susti'nta a disciplina atual
prescrita aqueles que, num verdadeiro sentido
de oomunidade, agem em função de um todo, cu

Havia lambém o "�i:��a JaraS!"uá". Anuncio co. jas partes se harmonizam perfeitamente em plan08
mo esre: '·Domingo serão eXibidos os f<lmes: Kappa,

ti ação, na vivência e na convivência do dia a·dia
I d

- .

d d "Q recheado de surpresas boas ou más, agradaveis ouo- I
..
rao miSlerrOIlO. rama em

"

uas ptlrtes uem o
não.alheiO veSle, nll praça o despe. Promerem sucesso

Subordinados às exigências de uma vida emestas fllaa, (Acredllamos) sociedade, cabe-n08 observar o dever que ela nos

II'
x x � " I impõe em termos de sentido comunitário, o que va

"

Por su.a. Vi!Z o sr. J?se M. Mu�.�ler . anu�,crll�a Ie dizer enfrentar dificuldade", vencer repugollDci.Flora fv!�dlcrnal Verlreler ,uer Jaragull mais o Lt'IIe
as, relegar invejas, cc.mbater comodismos, eêbarde Moça
rar em "pol!ições, pnrqufl tudo i"'8o, 'transportado

No campo "InIlirio: :0 xpals" lomamos conheci. para o campo do devotameoto ao bem comum, cons·
titui poderosa lição e exepcion31 eXßmplo. A negamenlo que o sr. EpililCio PessolI deu enlrevislö no
ção d�Gsa necellsidade !leria nefasta. súb todos OBRio de Janeiro," disse que não lomou essa resolução

d li aspectoA, .por estar faliga o, mas sim porque ainda não rspõe CCLL temos que viver o dever antes de prede tempo, sufi ci eDle Pllrll escolher os membros do
gá 11> temos que dar o exemplo antes de apregoá lo,seu govêrno (que nunca se canstiluiu e que por isso
temo8 que agir o pensar e pensar o agir antes d.emesmo foi morlo lá mesmo) executá lo para que, partes de um toao, nos seja

O CorregponJe�te xd! �ansa (Cornpá) informa condicionada a obrigação da participação para a
eficácia do nosso serviço desinteressado.que "lendo sido nomeado professor para uma escola

de Rio Novo, aquI chegou em dillS da semana pliS
sadll o ar. �e�loldo Morilz, a fim de ocupar o cilrgo

x x x

Com muilo azedume "O Correio do Povo" 9,Iravés de seu correspondenle de Hansa (Corupá) in
forma que "foi recolhido li cadeia o individua GUllher.
me Frilsche por Ita falado COolra o Tiro Brasileiro
Hansealico". (Que cdl'sa!J.

_
x x x

�
Hansa, hoje CorupêÍ, muiro se inleressava pelo

Tiro de guerra, laDlO que anunciava em linl!'ua' ale·
mã: "Vom Inslrulor des T!ro N.o 226, Herrn Briga
da Lopes, Iraf fin diesen Tilgen ei!1 Schreiben lIn den
Leiter des "O Correio do Povo" ein, mil der Mirrei
lunr. d.ass er beauftragI sei, am Jararuá unoe an der
Hansa, Ti'os zU' organizieseren" (A Nota refere a

organização dOll famosos "Tiros de Guel'ra" que Illn
tos bons cidadãos ofereceram ao BrIl511.).

x x x

E a 28 de junho de t9t9. o redalor desle se

mllnário, !..om baslaorll lIpreeosão, indagava se· have
riil "uma nova guerra", porque os norle lImer·icanos
guarnecem as fronteiras com o México". Mais: Vá
rios milhares de soldados de cavalaria e infanlilria
americallos, alraVe5saram a fronleirll mexicana du
ral)le a· noile para impedir que os villisfas alirassem
cODtra EI Passo'" ASP.

x x x

Naquela mesma dara "O Correio do
enuncíeve o aniversário (dia 10) dll eenhora
Jorge Horst, aceredo Iermeceuuco de Jaraguá.

x x x

Vamos saber também que o ar. Frdncisco Maes
adquiriu rerreao por 1i0.$000, 6.280 m2 em ltapo
cá; Alberto Hausen, na Bsrrada Felipe, com 26,15 m2
por 1.100$000; Amonto Alexi, no caminho Bom
plant, com 30.40 hectares por 1.600$000; Rudolfo Er
gers, no caminho Ríb Paulo Krueger, Eslrada ltapu
eü, por 860$000 lulto ôchruba, Esrrede Isabel, 12,600
m2 por 600$000; Aneclero da Silva, ESlrada Isabel
com 10,90 hectares por 400$000; Max Paul, Rio Pau
lo, com 45 morgos por 600$000

x x x

�or SUII vez o sr. João Correa Pimenlél, empre
gado ferroviario se despede dll sociedade local: "Ieo
do recebido ordem superror. para seguir como con
ferenle da eSlação de Parlo União, e não me aendo
J)ossivel levar I ·Iodos os meus dislinlos amigos a
minha despedida, faço-a por meio desla, oferecendo
08 meus fracos préslimos naquela cidade". (Tempos
de genlileza, aqueles)

Edital de Citação de Herdeiros Ausentes
O Doutor Alcides dos Santos Aguiar. Ju'z de

bireito da Comarca de Jdragúã do Sul, ESlddo de
Saola Catarinll, na forma da lei, etc.

FAZ SA3ER a Iodos os que o presenle edilal
de cilaç,ão com o prazo 'de Irinta dias virem ou dele
conh.!cimeolo liverem e inleres5l1r possa, que eS11Í se

processando aos devidos lermos do Arrolamen!o dos
bens deixitdos por falecimenlo de Maria Lourenço da SUfi,
e. lendo sido feita li declarllçíio de herdeiro�, conslll
eSlarem Hilário Severino da Silva, Madalena da Silla e Elvirl da
SilVB, como I!usenles, segundo declarações do Inven·
larianlll, pelo presenle edil"I, ficam os mesmos her
deiros cilados para no prazo de cinco dias, que cor
rerá em Carrório, após o jerm;no do prazo do edilill,
falarem sobre as primeiras declarações e acompanhar
os demais termos do Invenlário, alê final sentença
sob 111'1 penas da lei. Em virrude do que foi expedidO
o presenfe edilal, que seriÍ publicado e afixado na

forma da lei. Dado e passado nesla cidade de jaraguá
do Sul, aos Ireze dias do mês de junho do ano de
mil nove_cenlos e selen Ia e Irês. Eu, (as) AmadeU
Mahfud, Escrivão, o aubscrevi.

(as) Alcides dos Sanros Aguiar
JUIZ de Direilo

Bebidas Max 'ilhelm S. A. .

J21raglillál f21�Irll� §J�lO
C.G C.M.F. n.o 84432426/001
Edital de Convocação

Assembléia Geral Extraordinária:
Convidamos os senhores Acionistas d. Jara

gui Fabril S/A" para" Assembléia Geral Exlraor
dinária s realizar se no p-6ximo dia 23 de junho,
is 15.00 horas em Bua sede social sita à Roa Jor
ge CzerQi�wicz, 590. em JaragQá do Sul - SO.. pa·'
rll deliberarem Bobre R selluinte ORDEM DO DIA:

1.0) - Autoriz!:Qão para luml'ntar o Oa.pit�1
Social de Cr $ 1200,000,00 pars Cr$. 1.5!l0 000,00,
medi.lnte lIubscriQão 11m dinheiro;

2,') - AlterllQão parcial dos Estatut03 Socisi,;
3 o) - ASRuntos diversos.

'

\

J .. r8gu6 do Sul, 04 de junho de 11173
Hans Gsrhard Mayer, Diretol'-Prssidenl'

J

CGCMF 84 '29 869/001
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam convida'dos os penhores
8oioniRtoR desta sociedade, para a A!�embléia Gg·
ral ExtraordlDária. areslizar Sll às 15 horas do dia
30 de junho pr6xim.o, na ude 1I0cial, na rUli Join
,iIIe, nO 594, na cidade de Jaraguá do Sul, EMtado
de Banta CatariDa, com,a 8Fguinl�, ORDEM DO
DIA.:

1.G) - Aumento do (lapitol 80ci"1. de Cr$
2500,000,00, para Cr$ 4500000,00, mEldillnte a in
oorporeQão dI! reserva8 livres;

2.0) - Con88quente aheração do arl.· 5 o dos
Estatutos Sociais;

3'0) - Outro8 88Sl1ntO!! de interesse social.
Jaragui do Sul (SC), 09 de junho de 1973

Nelson L. Driesleo, Diretor Comercial
Eduardo F. Wilhelm, Diretor Técnica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Falência 'da firma individual, de SILVINO FRANZNER,
estabelecida nesta cidade, à rua Walter Marquardt, sine, '

o Feitiço pode fazer mal?
Edvino AuguBto Friderichl S. J. do C.L.A.P. - Silo Paulo

"Acho-me doente desde um ano a esta parte,
já fiz todos os exames médicos, tomei quilos de re
médios, tudo sem resultado. Atribui êsse insucesso
a um feitiço de uma cigana, da quaí comprei um
tseho, Paguei, mas ela' depois se arrependeu do ne

gócio leito e pediu devolução. Como eu não concor

dasse, me comunioaram que ela fez quimbanda, ís
to ,6, magia ou feitiço centra mim.

E agora, que fazer, peço uma orientação ao

Senhor." Assim me escreve um senher de 50 anos.
Em primeiro lugar, nada de mêdo. Ponha tö

da sua fé e confiança excíusívamente em Deu.
Quem tem a consciência limpa, quem é cumpridor
de seus deveres para com Deus para, oonsigo mes
mo e o próximo, pode e deve ficartranquilo. Nem todos
.os demônios do ínterno juntos lhe podem ptejudícer,
muito menos uma pessoa mal intencionada, que não
passa d. uma pobre criatura. Omalsó pode provir de
um condicionamento psiquico. portanto de uma pes
soa religiosa e cientificamente mal orientada. Neli'
te caso o mal está na proporção exata do, temor
do feitiço em questão. A quem nada teme, nada
lhe pode aceutecer por esae . lado. Quem porém,
vive angustiado, em constantes sobressaltos por
mêdo de despachos, feitiços; mau olhado e queja
dos, ,para tal pessoa fazem mal somente por eau
sa dêsse mêdo infundado, O despacho em' si, o fei
tiço como tal, nenhum poder tem. Mas o pavor, a
preocupação que a mente mal informada produzem,
acabam atrapalhando tôda a vida de um cristão.

Dai a máxima importância dums incondicio
nal confiança em Deus. Se Deus é meu querido Pai,
parque ter mêdo? Agarro me a Elle como uma frá·
gil trepadeira se agarra ao tronco de um robusto

» Combust. cedro e fico protegido centra tudo e eontra todos,
102,00 ,. lmpres, Por outro lado Deus quer que usemos nossa

1.900,00 Empréstimo cabeça, nossos talentos e faculdades que ele nos

10,500,00 » e Vendas concedeu. Procuremos ínstrutr-nos, mas sôbre a Fé,
700,oG Empréstimo a confiança em Deus, sõbre o amor a Deus e

2.950,00 6sses sentimentos e temores infundados desapare-
1,500,00 cerão aos poucos.
2.000,00 Por outro lado, quem goste de ler leia livros
600,00 bons de higiene mental, Iívros que ensinam a cul

1.áoo,oo tivar pensamentos positivos, sentimentos otimistas,
t.êoo.oo livros que falem da fé e confiança em Deus todo-
t.êoo.oo poderoso e infinitamente bondoso, com o fim de
200,00 conseguir uma mentalidade construtiva, que con-

800,00 duz' à libertação do corpo e do espírito, para a
, ,1,Doo,oo, eürea .líberdade dos fUhos de Deus. '

'

624,00 Uma Senhora da mais alta sociedade paulís-
310,00 Vendas Merc. tana trouxe para o museu do Centro Latino-Ame-
441,00

II, II
ricano de Parapsicologia uma arca de madeira, de

360,00 meteo e meio de cumprimento, por meio metro de
329.00 largura, explicando que onde quer que essa arca

731,00.. entrasse produziu um azar medonho, que cada um

700,00 Empréstimo queria ver-sa livre dela o quanto antes ... Ora nós
367,00 Vendas Merc. já a temos conosco há mais de um ano e jamai8

S 500,00 Empréatlmo nos cauzou azar, por que? Porque não a tememos,
2.000,00» por que temos fé e confiança em Deus, em cujas'
570.00,. mãos está o nOS80 destino. Que força poderá ter

""""2"'6""O"'S:-::0"'.5:-4:-----:9""5:-.5:'C2::-:3=-,7:=c2=-------- uma inofensiva caixa de madeira, que poder encero
------------------,.. raria qualquer objeto de superstição, por exemplo

R E S U M O 'uma figa, uma ferradura, um boneco, um mugue e,
tantos outros usadoll pela nossa gente superstícío
sa com falta, de fé em Deus?

Inscrição Estadual n.O 247

QUADRO GERAL
Organizado de acõrdo com os arts. n. 96 a 102 do Decreto-Lei n. 7.661 (Lei de Falências):

ÇRÉ'DITqS HABI'LITADOS:

1 - Fazenda Estadual (l.e.M.)
2 � lnsururo Nacional de Prev. Social,

(I.NP.S,)
3 - Fazenda Municipal (Preleítura Muni-

ctpal)
4 � Centrais Elétrtces de Sta. Carertne
Í) - Pedro Donínl
6 - Lauro ôchmuz
7 - Ernesto Ricardo Roberto Lenz
8 - Metalúrgica Erwino Menegolli LIda.
9 - Haroldo RisloW
10 - Silvio ßertolt
11 - Carlos Frederico Vasel
1� - RepresenJações Brasiluso LIda.
111 - Ivo Nereu Zenlues
14 - Cia. Auto Comercial Roesler
!5 - Ary Cerolíno Fruet
16 - Ana B Klebunde
17 - Sigrifredo Teelila
18 - Emílio Tecílle
19 - S/A. l�dústria5 Reunidas Metarazzo

Créditos não Habílítados
1 - Alberio Merangnn!
2 - ôastos & Cla.
11 - Auto Jarl!lguá Pôsto Texeco
4 - Soe. Gráfica Avenida
li - Adão Vukowskí
6 - Denlel Merengoní
7 - Hartwlk Heneman
8 - luvenel Chiodini
9 - João Manfrini
10 - André Wirkowski
11 - Leôncio Chiodine
12 - João Holler
111 -' Olímpio Vergine
14 - Ali Delcenale
15 - Luis Manfrini
16 - Augusto Murara
17 - Ceetano Ribeiro
18 - Mariano Witkowski
19 - loão Müller
20 - Eleodoro Elidier
21 - Olindo Raimundi
22 -- José ôchwembach
211 - Iuvenel Zepeline
24 - Wigando Meier
25 - Com. Repres de Máquinas Agrícolas
26 -- Alice Dalcanale
27 - Waller P{coli
28 - Arlur Krüger

C I D A D E Privilegiados Quirografários Origem
Florianópolis 24.191,00 Impostos

CGC: 84.431.303/001

DOS CREDORES:

Joinville Contribuições

Impostos
Fornecimento
Empréstimo

361,43

Jararuá do Sul
Ioínvílle

Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul

1.528,11
307,70

3,200,00
1.000,00
1.600,00
3.1fi5,60
5.260,00
2.280,00
11.635,00
2.too,16
4,100,00

273,93
5.213,35
2,800,00
2.550,00
5,000,00
,1,63S,oo

,.

Vendas Merc.

"

Vendas e Emp,
Vendas e Emp.
Vendas Merc.
Vendas e Empr.
Comissões
Emprésumo
Vendas Merc.
D. Regressivo
Empréstimo

II
Rio de Ienelro
Jaraguá do Sul

São Bento do Sul
Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul

» » »»

» »

Curülbe
»

650,00 Vendas Merc.
63,00 »

Masearenduba
»

Guaramttim
Masserenduba

»

JtJrllguá do Sul
» »»

» »»

[olnville
Jaraguá do Sul

Créditos Privilegiados:
H a b i I i t a dos:

Créditos Quiro!!,rafários::
H a b i I i t a dos:
Não Habilitados: 2.° Sub;Grupo

1.0 Sub-ToIIl1 Cr$ 260S0,54'

Rosllrita Geffert
Extensionista Local da ACARESC

<>

Cr$ 5!.961,72
43,572,00 . Cr$ 95,5':!3,7!
---

TOTAL GERAL

Jaraguá do Sul, 26 de Março de 1975
Síndico, Dr. Alberto Dalmarco

Massa Falida de Construtora Hewokra Ltda. IEdlUati dIe Praça e leHão
Edital de Concoppência o Doulor Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de

, Max Roberto Bornholdt, sindico da massa fa.
Direilo da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado- de

lida dI! Constru'tora Hewokra Ltda., faz saher a to.
SaDIa Catarina, na forma da lei, etc ...

d FAZ SABER a quem inleressar possa, que oos os interessados que se acha abuta concorrên· Sr. Porteiro dos Auditóriõs dêsle Juizo, levará a púcia para a venda dos bens móveis da masss. Os
bens a serem vendidos são OI! seguintes:

bli.co pregão de venda e arrematação, a quem mais

1) material elétrico, avaliado em 35.165,01
der e maior lance oferecer acima da respectiva ava-

2) material hidráulico, avaliado em 62858,27 Iiação, no próximo dia 25 de junho, às 10,00 horas,
') os bens penhorados nos auros da Ação EXeculiva" material de construção, avaliado em 67.697,30 que o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de4) material p/pintura e tintas, avaliado em 21.041,36 Construção e do Mobiliário de Jaraguá do Sul move5) veiculos, avaliados em 3,500,00 G6) móveis e utensilios, avaliados em 12.381,33

contra Anila aribaldi de Souza Mendes, abaixo
descriminados:7) máquinas, avaliadas em ] 1850,00 a) Dez (.10) jogos de quarto, completos, com1'otal d.as avaliações 214.493,27 cama de caslIl" colchão, quardll-roupa de 3 portas(duzento(il e catorze mil e quatrocentos II noventa' penteadeiras e dois bides em cada dormitório, de cô;

e três cruzeiroll e vinte e sete centavos), amarela, avaliados em Cr$ 4,500,00 (quatro mil e
A discriminação completa dos bens que se quinhentos. cru�eiros). ,

acham à venda constam de relaQão em poder do Não havendo licitante para a praça, fica desde
sindico, em seu escritório à Rua Marechal Deodo· já designada a dllta de 02 de jylho próximo, às 10,00
�o n." 210, 11m .Jaraguá do -Sul, onde poderão OI hor�s. para o leilão, quapdo mencionados bems po
Interessad08 examiná-la de segunda a sexta·feira, derao ser arrematados· por quem mais der e maior
das 16,00 às 18,00 horas, lance oferecer independentemente da aVdliação. E para

As propolltas deverão ser dirigidas ao sindico, que chegue ao conoecimento de todos e quem inte.
em carta fechada, dentro do praso de trinta dias. ressar possa, foi passado o presente edital que stráA abertura dos envt'lope8 contendo 8S propostss .fix.do DO local de costume e publicado na forma
Berá no dia II (onze) de juttD de 1113, ás 14.00 (catorze) hD- da lei. Dado e passado nestll cidade de Jaraguá do
hl, no Edifício do Forum, em Jaraguá do Sul. O Sul, aos dezesseis dias do mes de mdio do ano de
sindico reserva-se o direito de recusar 88

prOPOS·1
mil novllcentos e 'setenta e. trclI. Eu (a) Amadeutas que não consultarem aos ioterêssell da massa Mahfud, escrivão, o subscrevi.

e dos credores., (II) AlCides dos Sl!Intol Aguiar
Jllraguá do Sul, 07 de junho de 1973 Juiz de DireitoI

"

Desportista Jaraguaense"Cr$ 121.604.26

Dr. Alcides dos Santos Aguiar compareça aos estádios

Massaranduba programou
Semana da Saúde

De 18 a 23 de junho
Com o objetivo de despertar na população Mas·

sarandubense o inleresse pela sua Saúde; a Comissão
Municipal de Saúde, ACARESC e I!Iillibelecimentos
de ensino, programaram a Semanll dll Saúde no

Município, cujo encerramento dl!lr-se a hoje! Participam
da progrl!lmllção os seguinles estabelecimentos:

Escola Básica "General Rondon", Esoolas Reuli�as:
Pe. Aldolino Guesser, Pe. Bruno Linden, Felipe Manke,
Edmundo Kuchenbecker, Prof.' Araci Duarte, Prof."
M,a Kreutzfeld, Prof. Antonio P. �oarel, M.a Konder
Bornhllusen,

,

Escolas MunIcipais: Deputado Lauro C. de Loyol.,
MiniSlro Pedro Aleixo, lnásio Kazmierski.

Escolas Estaduais;' Braço Seco, Guarani·Mirim FUD
dos, Ribeirão Wilde, ESlrada Massarcndubinha, Linha
Telegráfica, Campinha Cenlral, Alto 1.0 Braço do Norte,
Alto GUl!lrani Mirim, Massaranduba ßaixo, Estrada
Irapocú, 2.° Braço do Norte.

As atividades desenvolvidas resumem-se em:

Campanhas como: escova de dente, calçado,
toalha individual. ,

Palestras sobre hifliene • alimeotl!lção. Concursos
de redl!lções, desenhos e cartllzes.

Tendo como Lema "A SAÚDE e A MAIOR
RIQUEZA DE CADA UM,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ex��o e Ur�a�llzac�o
g

(De uma série de 9)
4. A solidão nas oidades

.Já nas cidades, a urbanização, transtornando
os modos de viver e revolucionando as estruturas
habituais da existência, tais como li Iamílía, a vi- No período de 22 a 24 precipuamente a propor
zínhança " o próprio estilo de vida da comunida do corrente, a Eletromo

I
clonar aos Asaístentee

de, faz com que o homem prove nova forma de toras Jaraguá S.A, promo Técnicos o conhecimento
solidão, não diante de uma natureza hostil, mas verá a I" convençio Na de pormenores sobre a

no meio da multidão anonima que o rodeia e den- ctonal dos Assístentes Té- fabricação dos motores
tro da qual ele se sente como um estranho. Por cnícos WEG.- I a GONA elétricos WEG e, principal
isso, é inteiramente justa a observação de Robert TEC..,.. reuníndo e!D Jara mente, o aprimoramento
Ezra Park: "A oidade, II especialmente a cidade guá do Sul cerca �e duas de conhecimentos para
grande, onde mais do que elD qualquer outro lu ,deze�as de A.slllstentes um melhor 'desempenho
gar a8 relações humanas tendem a ser impessoais Têcnícos Autorizados pe na prestação de Assislên
I racionais definidas em termos de Interesse e em Ia emprêsa, procedentes ela técnica aos usuários
termos de 'dinheiro, é, num sentido bem real. UID de vários Estados da fede dos motores fabricados
laboratório para a investiglição do comportamen- ração.

.
pela WEG.

to coletivo. AI greves e movimentos revolucioná- O conclave destina-se
rios menores são endêmicos no meio urbano. As
cidades, e especialmente aB grandes cidades, es
tio em equilfbrio instável. O resultado é que os
Inormes agragadoB eesuaís e móveis, que consti
tuem nOSBO' aglomerados. urbanos, estão em perpé
tua agltaçio, varridos por todo o vento de doutri
na, sujeitos a alarmas constantes e, em consequên
cía, a comunidade está numa condição de crise
cronica".

WEG
PROMOVE

ANO LV

/

lErn tempo die Anotação
1 - No dia lá do correnre hajai completou o

seu 113 ° ano de emancipação polírtce. A ocorrinCi,
deu-se nos idos 1.860 e CI Prefeito Frederico Olindo
de Souza dirigiu mensagem 110 :;IOVO conjl"ralulando-ae

SÁBADO, 21 OB JUNHO DE 1978 N.o %.741 com o euspícroeo ecomecimenro.
������������������������������������������� 2- Dwttoded�s an�oBre�1 ��a� �

condição de lmporter pare à de exportador de niquei
eletrolírico, em decorrêncla da exploração de 1li mil
roneledas anuais dessa merérla prlme em Niquelândia
no Estedo de Goiás.

'

I 3 - Cumprindo programa de vlsües a Sanla
Calarinll esteve na ASl5embltsia Legislativa de S C.
o Consul Alemão, em Porlo Alegre, sr. Kurr Arlhur
Schwalk. O díplornata foi recebido pelo Presldenre
parlemenreres e líderes das bancadas.

. ,

4 __; A Fundação SESP (Serviço Especial de
Saúde Pública), sediada ne ceptral do Estado, vai
trenefertr-se pare Curiliba. Henrique Córdova diue
que "medidas deste nerureze não podem ser lomlldas
sem ccnhectrnento da snueçäo .e sem explicações do
porque da medida".

-

5 - A legendária Lapa, no vizinho Bsredo do
Paraná completou no dia 13 do correme o seu 204.•
ano .de extsiêncte. Como se sabe a cidade da Lapa
foi palco de grandes movimentos e lulas que se
incorporaram na htstórla Pálria pela bravura de tlua
ires brasileiros.

6 -- No inicio de Setembro começarão ii ser

despachadas pare a Bélgica, as mercadorias que seriio
expostas na "Brasil Export 73", a realizar se em

Bruxelas, de 7 II 15 de Novembro. As empresas coa-

e d P
vidades deverão confirmar suas presenças pare o

erreiO' O OVO Comtsseríedo Federal da Feira.'
7 - Hoje, a Esco!a Básica "Euclides da Cunha",

, de Nereu Uamos, vai acontecer, promovendo a rredt-

Esporles cional feste jun_ina, orga'.!izada p,:_lo Circulo. de Pais

I
e Mestres "Val lê quenrao, plnhäo, mendoín, rosce
e ínré churrasquinho prá si curnê.'

\ Jaime 8 - A PUOEB - Fundação Promotora de
Exposições de Blumimau lern nove díretorta, com

rnendaro de 2 anos. José Marques Vieira é o prest
deme; Paulo Alberto Pamplone o secreréno; Henrique

A nove dírerorte do Clube Atlético Baependi Herwill' o tesouretro; Renalo John, Osmar B, Weis·
eleue receniemente e. que tem na sua prestdencle o shelmer e Hans G Kumrow, os suplentes,
desporuste Sigolf ôchünke, rem por mela a constru 9 - Ames mesmo do dia 11 de julho aCELESe
ção de sua nove séde social, mas que deixou bem esreré eíeruendo os pagamenros dos dividendos aos

clero, o futebol não ficará relegado II segundo plano seus acionistas. refererne ao exercício de 1973 - ano
O objerivo dos menlores azurIIs é lormar um bom balle de 1972. n pagamento foi aUlorizado pela AGE
lime de fUlebol, que poderá fazer frenle 118 d{mais realiza.da no dia 15 de março úllimo
boas equipes do fUlebol call1rinense e, para isso já' 10 - A Sociedade Cultura Arristica que duranIe
conseguiu alguns reforços. A diretoria baependiana muiros anos foi a organizadora de espeláculos cullu.
eSlá. agora a procura de um preparador físico que fll' rals em nosso meio reuniu os inleressados na sua
ra exercícios duraDIe aproximadamente um mes, pa· reeslrutulilção. Para fanro foram expedidos convires
ra depois enlrar na fase dos colelivos e poslerior e II reunião que se realizou oDlem será comenladd Da
menle a realizllçi!io' de vários amislosos. próxima edição.

11 ....:... O Dep. Federal Pedro Colin alendendo
a um apelo da ACIJ, encaminhou ao MiniSlro Júlio
Barrala, do Trabalho, eXfenso expedienre fazendo·
veemenle apelo para a aberlura imedidla de agência
do INPS e fUlura construção do ediffcio séde em Ja
�aguá do Sul.

!2 - O Prof. Alfr�do Buzaid, Min. da )USliça
promeleu alender as reinvidicações dos aulores e

composilorea brasileiros, Autores e inlerpreles enleD'
Palmeiras. dem que a fiscalização dos direilos aulorais e cone·

xos deverá ser feita por órgãos de qUölquer esfero;
13 - O gado Canchim é da raça que alinge

marcas de aré 1800 gramas de aumenlo de peso por
dill, possui ruslicidade elevada e !ldaplil!-se a qualquer
lipo de clima ou pIlslagern, com carne de baixo leor
de gordura e precocidade tanlo ni! reprodução como

paro o IIbale.
14 - A ESlação Experimenlal de Rio Caçador

(EERC) do lPE"AS, acaba de IlInçar nova variedade
de Irigo, denominada IAS 61 e obrida por cruzamenloCruzeiro F. C. x Rio realizado na �eção de Filolecnica, em Pelola., mos
Irando· se superior às que servirllm de comporaçäo.

15 - "0 Barriga Verde" é o boletim informa
Uvo da União dos Escoteiros do Brasil - Região de
SlInla Calarina, edirado em )oinville, Além de bem
organizado noUciário, no ecHorial o aDlor desce uma
bronca para com lIqueles que não renovllram os seuS

regialros. Sempre alertlI, genIe!
16 --:- Roberto Velloso, direlor do Deparlamento

de Turismo de Braf>lIia - DETUR enviou nos folo
grafias do Ginásio de Esportes de Brasflia, inllugu
rado por ocasião do XIII aniversário da Cidade As
fOIOI bem refletem as linhas supermodernas do Ginásio.

17 - A Câmara Municipal de Blumenau eslá
organizando o 1.0 Congresso ESladual de Câmllrls
Municipais, a realizllr se no periodo de 3 a 5 de
agoalo do correnle ano, O cO'nclave terá a parlicipa'
ção de vereadores e funcionários calegorizados dos
197 legislalivos calarinenl5es.

18 - Na presença dos governadores o Presi"
den Ie EmHio GlIrraslazú Médici apresentou o nome
do Gen. Ernesto Geisel, para lhe suc'eder na' Presi·
dênciil da República. À reunião só faharam os go,
vernadores dél Guanaböra e Paraná.

CORREIO DO POVO
JARAGUÁ DO FlUL (SANTA CATARINA)

(Instituto Socisl "Morumbi")
nos

Dallanbol consegue
emendas para
aposentadoria

Nio tendo conseguido alterar o Artigo 41 da
Lei de Previdencia que estabelece um novo siste
ma para o cálculo da aposentadoria por tempo de
serviço, o Deputado Wilmar DaHanhol teve, porém
aprovada emen� de sua iniciativa pela qual a no

va lei nAo ae aplicará aos que requerem o bene
fioio até a regulamentação ns nova 11!Í.

É que ao aumentar o prazo de cálculo para
48 meses, indiyidualizando as contribuições, intrt
duzindo o oritério de proporcionalidade e conside
rando apenas as athidades nas quais o requeren
te estivesse em exercício a nova lei provocaria
substancial redu�ão . DO valor das aposentadorias,
rlmetendo ao vazio. e desprezando vultosas contri·
buições recolhidas ao INPS ao longo de anos e

anos d. trabalho.
A IiImenda Dallanhol que aprovada pelo Con·

gresso ·Nacional resguarda conquistas já eon.agra
das de importantes categorias profisllionais como

professores, jornalistal, profissionaialiberail empre
gados e pequenos comerciantes, alcançando a to
talidade do. associados do INPS que contribuem
concomltantllmente ou paralelamente por mais de
uma fonte.

Baependi Trabalha em Silencio

Dois jogos darão prossegllimenlo ao Torneio
de Amadores da l."igtl Jaraguaense de Desporlos e

que .raz o nome do flliecido desportisla Luiz Gon
zaga Ayroso:

- Teremos em Corupá - D. Pedro II x

Ao::arlli,
.

na Barra do Rio Cerro - BOldfogo x

Torneio Luiz Gonzaga Ayroso

Liga Esportiva Sc:hroedense

NEVES S.A.

Dois serão os jogos que fazem parle da 8· ro
dada do lurno do Cerlame da Liga Esporliva Schroe'
dense,

Os meamo. serão realizados amanhã'e são os

seguinlell: .

,

- Em Schroeder: À. E. Barão do Rio Branco x

GraDlida F. C.
- Em MassarandUba:

Branco F. C.

Caxias traz reforços
Indústria Catarinense de Artefatos de Madeira

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados o. senhores acionistas da NE

VE8 S.A. INDUSTRIA CATARINENSE DE AR
TEFATOS DE MADEIRA, para 8e reunirem em

Auembléia Ger!>l Extraordniária em 8U8 sede so

cial, a rua presidente Epitácio Pessoa, 2522, no dia
10 de jalho de 1973, ii dez (10) horas, para deli·
berar sobre 8 8eguinte: ORDEM DO DIA.

s) Aumento de Capital Social, com apronita· O jogador Ladinho, que hora defende as cores
mento do Fllndo p/Manutenção do Capital de Gho, do ,l.mérica F. C. da cidade de Joinville, eSlá sendo
do Fundo de Correoões MODelárias, Ll}cro� Sus· prelendido pelo Figueira, que prelende monlar um
,en80R iii consequente alleraoão dos Estatllios. super-lime para as dispUllIS do Cerlame Nacional des

b) Outros assuntos d& interesse social. te ano. Circulam rumores na irr.prensa calarinense
Jaraguã do Sul, 19 de. junho de 1978 que o 'atlelil seria cedido por empréslimo para as

José Carlos Nens, Dr. Executivo dispulas do dludido cerlame e, lião em difinilivo co
rno havia se comenlädo inicialmeill8. Para· o "lvi
negro do ESlreiro s�ria um, grönde negócio, mas pli.
ra o rubro da manchesler não seria nada proveiroso.

O Caxias de Joinville em fase de reslruluração
de seu pianleI, lIcaba de conlralar o Primeiro r�forço,
Tröfa-se do eXlrema esquerda Parodi, Irazido pelo
treinador Rubens Freilas, do Allelico de Tres Cora·
ções inferior de Mina!! Gerais. O prepllrador lécnico
do Caxias promele Irazer mais reforços e IIrm�r dai
umll excelenle equipe para lIS d'spurôs do relUIOO do
Cerlame ESladual.

Figueirense quer levar Ladinho

Documentos' Extraviados Brasil joga eDl Esto�olmo
I

A seleção brasiltirll que venceu quinta feira uhi,
Encontra' se dessparllaido o dooumAnto "CER- mil no Esládio Lenine em Moscou II seleçiio da

TIFICADO DE REGISTRO DE VEíCULO" de União SoviéUclI por um 18010 II zero, gol IInollldo
um automótel Âero WilIys, lS6( - motor n.· por )airzinho, aoa vinte e dois minulos do stgundo
.B (026206 - psrtsnceDts 110 Sr.' Dante Schioohet, lempo, já eslá em Eslocohilo para enfrenlar na pró·
de Jaragui 110 Sal. ximll segundo·feira a Suécia

P8de-se a quem tenha enooDtrado o menoio- Apóa a parlida de segunda-feirl, a delellllção
nado docamento, o fator de datol" lo ao .Ia le- brasileirll seguirá pllrll Glasrow, pllrll DO domingo
,ilimo dono. lafreDlar a .eleçio III Escócl•.

Dr. Fraoê:isc:o Antonio Pic:cione
lH:lE:u-.:co - C.lIIiI..:M. 1'7

(C.P.F.) N.o 004384379
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