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JARAGuA DO SUL

FUndado em 1878
Emancipado em 193'

Pedro Nole.eoo:

Às Margens. do Itapocu Coro da Comunidade Serl de �O a 25 por csn-

E
'

I· L t
to a redução da safra d.

van g e I c a u e r a n a café da Afriea Ocidental,
em eonsequêueía da Sllca,

('>9VI 1948 29 VI 1973)
anunciou-se no Rio, oom

..... -.. base em informações pro'
No dia 29 de junho de sob II regêDcil do Pllalor oadantea de Londres.

1948 o Pestor Hermann HIIDS Spring. A Ooata do Marfim, Be
Wllidaer fllDdava o IIlual - No momento em que gundo os meSMOB dados,
CORO DA COMUNIDA· este Coro comemora os serä o país mlis safira

DE EVANGÉLICA LU- seus primeiroa 26 aDOS de temente afetado. O Minil

TERANA de Jllraguá do exterênete, queremos exter- tro da Agricultura da Ooa

Sul. Dizemos "lIlual", por- Dllr os DOISOS mais sin- ta do Marfim, Sr. Abdu

que em 1927 a "f'raeuleín' ceros agrldecimenlos a lave Sawadolo, informou
Marlha e seu irmiio, PIS- todos os dirirenies, que em Abidjan que tal fato,
lor Ferdinlnd Schluenzen, garlnliram a sua extarên- somado l baixa safra l;>ra
iniciaram um Coro de Mo- cia e continuidade bem lileiraanunoiadlpeloIBO,
ÇIlS ("Jungmaedchenchor") como II Iodos ,queies que o.on�r�buirl para. a eonso

que deixou de exlstír com cooperaram na criaçiio ,hda,ao da pOllção dOI

a edvenro da II Guerra do mesmo. Cltando nomes produtorea em 1117'.

Mundial,peloanode 1937/8_ correríamos o rtsco de oli' Não é outra a razão

Assim o atual Coro pode mir alruns; por isso ape- pela 'qual os produtorea
ser considerado, de certe nas gOltarlamol de men- devem oOnsolidar SUII POM

forma, o reavlvarneuro dll elonar o de duas pessoas lIiQõaa em 1974, frilou tex

quele "lungmeedehenehor", que, além de serem mem- tualmente o Sr. Sawado

sendo, porém, desde o iní· broa fundadores, lIinda ho go.
cio um Coro milito. je coatlnnem dando II sua Em Londres, um ínflu-

Com o retorno do fUD- velíose participação: ai ente d!I�io eacreveu que

dador e 1 •• dirigenle, P. Sr las. RUlh Braun e Hildll as nObOlaa di Beca afri

Hermann Wllidner, à Ale· Baumann. - Além desIlIs cana e da baixa .afta bra

manhll, em abril de 1964, 6 dos 116 aluais canlore� sielira produzirão efeito

a reiência do Coro cou ,inrres.aram no Ooro nOI aalutar 1I0br. aa eotaqões,
,be,,,em t9�4J_.ao já faJ�ch sel\8,.primeiros., três anos no .0l!_BOJ!0,B r�b9��,LQ
do Sr. Carlos MueUer, de existêDcia: Olra Mllhn problema ,lIrA mala Ben

sendo subslituído pela arll. kl, Rosa - La_nge, Eurico sivel, uma vez gue o gru

MarilIreie Gehring, espo· Behling, Hilda Behling, po de prOdutores apre-

511 do Pastor Karl Gehring, Rulh Pinto Coêlho e Ca. eenta um problema de

em 19b5 e início de 1956. milla Schweinie. super oferta. Tal proble
Em 19ji6 plISSOU a dire· _ Para comemorar esle ma, concluiu, serA oorri

çio do sr. Heinrich Gef· evenlo, foram convidados gido.
feri. Após II sua morle em Iodos os Coros de' Igreja
1969 ficou novamenle 110 da circumvizinhança - GUit'
encargo da sra. Margare- ramirim, Schroeder, RaD-
te Gehring, que foi 'llbs cho Bom, Corupá, VHa Isa
tituída interinameDte pelo bel, Ribeirão das Pedrlls,
sr. Ricardo Bornichein. Juvenlude Rio Cêrro, Bar
Com II vindll do professor ra do Rio Cêrro, Coral do
Ricllrdo Feldens, este IlIm- Noviciado, Coral da Paró
bém assumiu a direção do quia São Sebastião, lIapo
Coro, regendo·o por dois cuzinho, Três Rios do
períodoa: 1960 a 1963 e Norte e Juventude Jillraguá
196!i até julho de 1970. do 5ul/lIl1pocuzinho - pa
Em 1964, dada B sua au- ra duas noiladls de con O Re •. Pe. Augusto Oé·
sência de Jaraguá do Sul,- fralernização no Salão Pa· aBr Pereira SOJ, diretor
o Coro mais uma vez foi

I
roquilll à RUII Eslhérill do SeminArio de Oorupl,

dirigido pela sra. Marrl- Lenzi Friedrich 18 na sex oumpriu ontem O· prorra
rete Gehring. De julho de la-feirl (dia d� f�ndação ma comemorati.o da pas-
1970 atp abril de 1971 o do Coro) e sábado, às 20 lagem do 95.· ano de fun
Paslor Hllns Spring, da horlls. daQão da OongreglQio do
Barril do Rio Cerro, as - Oulrossim convida- Sagrado Ooração' da Ja

s_umiu I direção e, a par- mos a p,opulação em ge· SUl por Padre Leão João
Itr daquelll dala, o Paslor ral para prelligiar es Ie Dehon. No.oorrente aDO

Egberlo Schwanz, aconlecimeuto, que tem, a feati.idad. teve um re-
Além das atividades co· porlanlo, II seguiDle p�o- aios espeoial, pois, além

munais - cantllndo em gramação: doa motivol!J determinan
Cultos, Casamli:nlos, Jubi· Dia 29 - sexla-feira, tiS data da fundavio, ela
leus, Llloçllmento de Pe- às 20 hs.: 1.0 Mini-Encon· te,e um júbilo especial ao
dras Fundameatais, InBu- tro de Corais; aSllinalado iubileu de pra
guraçõeB, Comemorações Dia 30 - sáblldo, a pllr· ta 88cerdo.tal de Pe. Ber·
em gerIlI, Hospilais, Se lir dai 16 hl.: CHU�RAS· nardo Knob SOJ·, i1uatr.
pulla�entose.viaitando pes CADA de confraternizllçiio prof8lsor do SeminArio,
soas Idosas eenfermas -o no páteo da Comunidllde Raitor por 6 BDOS e vi·
Coro parlicipou de todosos Evangélica; riu vezeas ubstituto do
Enconlros de Coros d. Dis· Dia 110 - sábado, àl 20 Reitor-
Irito Eclesiástico JOiDville hs.: 2.· Mini.EncoDtro de Para sllsinalar tão mar-

em número de. 12 (desde Corais; oantea leonteoimentos ve-

196!), se�do' que o XIlI.o . Dill 1.0 - domingo, ils rifioou·ae, ontem. ii 9 h.
sera no dia 3� de aetem- 9,30 hs.: CULTO de Açiio .Santa Misla feltiu do ja
bro por oca!lIao do OeD- de Gra�as nll Igreja EVlln· bilar a 6s 20 h. Sesslio
lenário de Siio Bento do gélica LUlerllna.· Teatral no Teatro Anohie-
Sul, na'J�elil cidade. A�n ta oom a peoa infantil - O
da fez varlliS apreslnlaçoes Rei de Goloonda.
de múalcil erudita, em COD· Apresentamoa aoB ab-
junto com clnlores do C? negados padres do Sagra-
r41 da JuveDtude de RIO L

do Ooraoão d!' Jeaul OI
Cerro e Barra do Ri�Cer- eia e assine nOSS08 oumprimentos pe�
ro, Orqueslra de Camera los 95 anos d. ellistAnoia •
dll Universida�e Fede�al este que juntamos um oump;i-
de Santll CatarlDa (Flona- mento espeoial ao Padre
Dópolia) e C0!DpoD.entes da Bernardo Knob SCJ pa-
Orqueslra SlDfOluca Hllr-

semanár•.o·
loa seua 25 anoll de ,ida

-=========================:,===========J! monia Lyra d. Joinvllle, sloerdotal,

Quem afirmar que Santa Oatarina não apressnla índioe de sufi
ciênoia alimentar - legumel e hortaliQss - deve estar elaborando em

e�ro. ou omissão da verdaJie. Isto porque o nosso Estado ..ai exportar
dllua.ente � Eranea 32 tonaladaa de eenourae, pimentão, tagem, toma
te e a quantidade possível de moranlos. Isto fioou acertado entre a SI
oretaria da Agricultura •• Frutioola Paulista, qua mantém acôrdo oom

importadores 'franoeses e a Oooperativa Agríoola do Vale do Paraíba. A

expo:�ação aerA �niciada tão loa:o o Governo do Estado interfira, junto
l Umao, no_ santídc dI oonseguIr a maroação e uma torre de contrõle
da vôo no recém-eonstruído aeroporto de Llge_, posslbilítando desta for
ma pouso e dsoolagem do "Eletra-II" que serA utilizado, em 'ÔOI dire

tos, para o tràneporte doa produtos, entre LalleIl elé Marselha, na Fran
oa•.�l.boram em_ eqllifoco, repito, os que Ilegam nio tarmos produção
saflolente para n6s melmos, POIS, segunde afirmação ofioial "n61 .6 ex

portaremos depois da garantido o ebasteotmento do próprio po,o". E iA
qae exportamos. 'erduras, frutas e legumes, alimenta,ão racional do
homem, rl.omendada por nutrtcíoníasaa, é evidente da que 08 nossoe

Mercados estão abarrotados, temos 10ndiQõel de exportar o que sobra

para um povo tão bem alimentado como o nosso, que diapõe da alimen
tOI bons e baratos, ao alcance de qualquer bolsa, de salâeío-mínimc, 10-
bretudo.

Entre a Seoretaria da A,rioul
tura e o Departamento NaoÍllDal de
Obras de Saneamento, foi assinado
oondnio para o saneamento de
quatro mil heotares de terra. hSQ,
em Crioiúma, terra do carvão. Não
temos notícias de que haja, por
est88 nossas bandas ainda semi-oo
loni-aia,· polítioa de iBoenti,o à, pro·'

=====

A Faouldade de Engenharia de
Joín,ille, vinoulada l Universidade
para o Desenvolvimento do Estado
de Santa-Oatarinll, UDESO, abriu
ipBorioões para o concurso ..stibu
lar aos our80a de Engeóharia Me
oânioa a Eletrônioa. AI inllorições
podem ser feihs até O próximo dia
10. na lide da Faouldade de Enge-

=====

.

A produç�o .de fari�ha_ de mandio.clI no sul dq, ESlado de S. Ca-

I�rlnll promete IItlnglr um mllhao e 500 mil Bacas, mas a. cooperlltivas es·

lao se defronlliDdo com o problema da falia d. sacos de algodão para a

armaze,n�gem da �arinha. A informllçiio .

é do eDg.o agr.·, Glauco Olinger,
Secretarto. da Agrtculturll, adillnilindo que o mercado aluill eslá ofereceudo
"apenas 16 cru�eiros p�r saca, numa tentativli frustrada pelg governo. de

explorar o agricultor dliinte de uma Illfra abundante". A nollcill é válida
para a reriiio do Ville do Itllpocú, posto que a fillta de mandioca provoca
até mesmo � tra�sferencia de Feculario parll oulrll região do Estlldo. (In
felizmente DaO disponho, no momento, de dados estatíslicos para comen

lar a produção da mandioca no Municlpio de Jaraguá do Sul. Voltarei ao

assunto.)
.

O ofício dll maledicincill, com que os sádicos impenitenles ali

"tn.lam a tllra dll SUl perversão, é positivIImeDle um trisie e negreglldo
ofiCIO. FicII·se estarrescido assislindo à volúpill com que os maldizenles
profissionais ou ocasioDais atassalham as vidlls de seus aemelhllnlel. Niio

�enos repulsivil é a conivência daqueles que se regillam com êsse espe
laculo. A maledicência é o refúgio dos invejosos e dos frualrados morllis.
Curioso é, que Iodos ele. lem sua religião. Ou dizem que a tem e april
IIcam

.. Deve ser uma "religião'" oficiado pelo Demônio.

I Coopere com a Biblioteca Municipal. Voce estará' I,colaborando para a· cultura de sua terra e' Bua gente.

Oitenlêl e qUllln' lavradores de
JaraguiÍ do Sul vão r,eceber, por in
tercessiio do Prefeito SIrebe, grande
quantidade de semenies, correlivos
e ferlilizllntts' para minorar os pre
jUizos que eles aofreram qUllndo dlls
enchenles do ano palslldo. Por ou-

As re81rições imposlas às expor
tllÇões de couros provocou 11m ofí
cio enviado ao Ministério da Indus
Iria e Comércio. Os curlumes afir
mam que a produção de couro na

cionlll é superior à demanda inlerna,
gerando "dificuldades financeiras
principalmenle pêlra os produtores

duti,idad. adotada pelo SeoretArio
da Agricultura, nduzindo OB pra
lloS de ousto atrnéil do forneoimen
to de inaumol ibodernos e mais
baratos e da auistênoia téonica. As
nOlsaB l890uras Ião abandonadas
maia • maia a fuor da industria-
lizaçio.

.

_: -' .. ",." ..

nharia de Joinville. As profBB deI
te no,o .sltibular da FEJ lerão
Inioiadas dia 16 e abrangerão Por'
tuguês, Literatura Luso-Brasileira,
Matemátioa, Físiea, Qtlímioa, Biolo
gia,. Lingaa InglesB, História Geral
e do Brasil, Geografia Geral e do
Brasil.

Iro lado, há empenho do Prefeito
em conaeguir a IibrUllçiio de verbIIS

-

para fazer fren tt às despesas decor
rentes dos prejuizos causados pela
mesma enxurrada com estragos em.
eSlradas, pontes e ponlilhões.

do Norte e do Nordesie do país, on
.de o consumo individual de couro é

pequeno devido à inexislêncill de
grandel indústrias beneficiadorll'. O
ofício de proleslo ao MiDialro é' da
AIsociação dos Exportadores de
Couro. \

25 .1105 Seca Africana
Reduz Oferta de

Café Robusta

Sagrado
Coração em

Festas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Junta do Serviço Militar de Jaraguá do Sul
Relação dOI eídadãos que deverão compare

cer na Junta de Serviço Militar de Jaraguá do

a vitima pode' Sul, anexa a Prefeitura Municipal, para receberem
seul Certificados, no dia 05 de Junho de ]973
(quinta-feira, às 13,30 horas),;

Deverio comparecer 8 esta Solenidade em

traje social completo. 08 que faltarem, incorrerão
em muitas previstas no Regulamento da Leí do
Serviço Militar.

Adalberto Pieoli, Adelino Milbratz, Ademir
c======================;; Fodi, Ademir José Anacleto, Alair Leseowles,

S O C I A I S Alceu Fernandes, Alcides Valdemiro Franceackí,
Aldir Winter, Alex Franke, Avelino Danna, Alidio
Scheuer, Aguinaldo Luiz Melchioretti, Bruno Kitz

Registro Civil berger Filho, Celso Roberto Benetta, Claudino Lei
Aurea MülleD Gmbba, Oficial te, Curt Rahn, Edgar Kretzchmer, Edson Kiefer,
do Registro Civil do 1_ Dls- Edwino Buttendorff, Eurides Lensí, Fidelis Blunk,

A srl. Vva. Hilda Grub trIto da (Jomarca de Jaragut. Gareí Cardoso, Germano Entehel Filho, Gilberto
ba Meister' do Sul, Estado de Santa Duwe, Guenter Engel, Haroldo Georg, Hilário Ro-'- catarina, BrasU. lã I'

-

Gil J é Ritt J" B_ a SUl. EUDlce dos F8z Saber que oomparece- sa, 8 ICIO onça V8S, vo os I er, oao eras,
:!Iantos; ram ao cartório exibindo 08 Jorge Jaroczinski, JOII' Augusto, José Carlos Go
_ o sr. Norberto Fiedler- documentos exigidol pela lei mes, José Floriano Pslense, João Luiz Kienen,
_ o sr. Donaldo Schroe: afim de 1111 habl1ltarem para LindoUo Sehulz, Lidio Wiergutz, Lindolfo Natal

der, em Mafra.
cas.r-se

Kraisch, Lirio Borchardt, Lauro Franz, Luiz Car-
_ EditIlI n, 8,145 de 20/6/73 108 Sarti Garcia, Mário D'Amaceno, Mauro da Oos-Fazem anos amanha

Arnaldo Sllkamoto e ta Moura Modestino Martins Nelido Eichenberger
O sr, Guilherme Pradi; Ursula Boss Nelson L�rsen. Nelaon Lorr;nzzetti, Nestor Alegri:
- a sre. Astrid Liane Nilto da Macedo, Osmar Pereira, Osni Kanzler,

da Silva; Ble, brestletrc, solteiro, Osvaldo Rengel, Paulo Roberto Pedri, Ralf Gruetz-
_ a ara. Edelmira, ea-

índusrrtano, nesctdo em maeher, Reinoldo Schwarz, Renato Oampregher,Promissão, �ão Paulo, do- R O f A R' B
.

posa do Ir. Will d e m ii r miciliado e residente em
enato estereíeh, Rodol omaro, udí ehlmg,

Grllbba. Tirso. Gregório Stäehelin, Uríel Kamke, ValdemarCarapleulba, São Paulo, Inoeêneío, Valdemiro Modrock, Valdir Bosa, ValdirDia 02/07 filho de Iwao Sakamoto e Mário Jacomini, Valdiro Lindemann, Valdir Horon
O ar. Adulino Beumane, Mito ôekamoro.

goso, Valdir Tomaselli, Vitorio AItair Lazzaris,
em Tres Rios do Norte; Ela, brasileira, solteira, Waldewar Piste, Werner Kanis, Adelicio Martins,
_ a Ira. Alvina Karsten professora, nascida em Ja- JOllé Dias, Osvaldo Beeker, Gerold Ehlert.

Schwedler;
. raa-uá do Sul, domiciliada jaraguá do Sul, junho de 1973

C 1• G h e residente em à rua CeI. Osorio Klein, Secretário J.tS. M.- o sr. e 10 asc o, Procopio Gomes, nestll ci-em Ibirama;
_ a Irt.,. Elisabeth Grubba. dade, filhl de EWiIIld Heinz

Boss e Carolina Hess
Dia 3 Boss.

Bdital n.-8.146 de !0./6/73
Rellaldo Bachmann e

Maria Madalena Zapelltt
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nascido em Jara
guá- do Sul, domiciliado e

relidente em Ribeirão Mo
lha, neste distrilo, filho de
Albano Roberto Bachmann
e Emilia Tecilla Bachmann_
Ela, brasileira, solteira,

industriaria, nascida em

Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Vila No
va, nesle distrito, filha de
.Raulino Zapella e Maria
de Souza Zapella.
Edital n. 8.147 de 26/6/73
Seballtiäo Manoel Rosa e

Ellla l"'orlin

Ele, brasileiro, solieiro,
servente, Dascido em Gua
ramirim, neste Estldo, do
miciliado e residenle em à
rua Rio Branco, ne5ta cida
de, filho de Manoel Anto
nio R05a e Cecilia Pedri
Rosa.
Ela, brasileira; solleira,

enfermeira, nascidil em

hajaf, neste SSlado, domi
ciliada e residente em à
rua Cabo Harry Hablich,
nesta cidade, filha de Bar
tolo l"orliu e Maria Ange-
lina Forlin. '"

E para que chegue ao 00-
nhecimento de todol mandel

.

passar o presente edital que
serA publlcado pela Imprenaa
e em cartório oadll lIerá·
afixado durante lli dia.. Se
algllém souber de algum im-

_______--= pedlmento acuse-o para os

.
fins legais;
AURRA MüLLER GRU�BA

·OHclal

ENDERtÇO:
Caixa POltaI, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: 2023
Jaraguá do Sul - S. Catariaa

"CORRflO DO POVO"
fundação: flrtuf Muller - 1919

EmprEsa Jornalistica
"Correio do POyo" Ltda.

- 1973-
Diretor

Eueênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Aaual Cr$ 20,00
Semestre •. Cri 11,00
Ayulso • • • • Cr$ 0,40
Número atrasado Cri 0,50

I

Aniversários
Fasem anos hoje

o sr. Pedro Winter;
_ a ara. Marta Romilda

Joench Hoertel, em Ibirama;
- a Ira. Ana lSllbel Mas

carenhas Scharchark, lO

Paraná;
_ o sr. Carlos Schio

dioi;
- o jovem Ernildo Rowe.

Dia 5

A sra. Julieta, esposa do
ar. Paulino Pedri;
_ a sra. Amanda, espo-

8a do sr. Walter Schulz;
_ o sr. Henrique Pedri,

em LODdrina;
_ a ara. Silvia Mar

qua�dt Fructuoso;
- o jovem Leonar Ro

we,<em Garibaldi;
_ o sr. Waldemiro Bau

mann, em Trea Rios do
Norte.

Dia 6

O IIr. 0110 Schneider;
- - a sra. Maria Gascho
HenD, em Garibillii;

a srla. Swanir Callo-
Di.

CI.pa.�1 de E.acagia
Ci,1n

O hasteamellto d.
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigalórios, uma vez

por semil.a, (im todos
os estabelecimentos
de qualqller grilu de
ensino, públicos ou

particularca.

Atenção!
Negócio de Ocasião.
Vende-se um Bar e

Quintaoda e/SÓlida e nu

merola freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria n6 Balneário
de Barra Velha.
Vende-se por motivos

de doença.
Informações n/redação.

São convidados os senhore5 llcionislas 6 com-

parecerem à Assembléia Geral Extraordinária a reö- Lei n.O 420
Iizar·se na sede social à rua Exp. João Zapella, 214, Desaprópria amigável ou judicialmente um.
no dia 10 de julho de 1973, às 10,00 horas, para área de terra sito na Estrada Nova.
deliberarem sobre a seguinte, Ordem do Dia: Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jaraguá

1.0) _ Aumenlo do Capital Social de Cr$ do Sul, Estado de Santa CatariDa, no uso e exerci-
180.000,00 para Cr$ 360.000,00 median Ie aproveita cio de suas atribuiçõ ..s.
mento de Cr$ 62.713,33 do Fundo de Aumento( de Faço saber a todOI! 08 habitantes deste Muni·
Capital e Cr$ 127.286,67 do Fundo Especial de_ cipio que a Câmara Municipal aprovou fJ eu san-
Aumento de CapÍlal Lei n.· 4357/64. CiODO a seguinte lei: \

2.°) _ Alteração parcial dos estlltutoa. Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder· Executivo
3.·) - Assunlos diversos. aut'Orizado, a desapropriar amigavel ou judicial-
JaraguiÍ do Sul (�C), 12 de junho de .1973 mente uma área de terra contendo 497,00 m2., de

Viclor Bauer - Diretor Comercial Cilly Doepke Van Vossen, destinado para o alar·
CPF n.· 004.358.139 gamento da Estrada Nova.

Art. 2.0 _ Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
eontrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, em 19 de junho de 1973

Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
Eata lei foi registrada e publicada nesta Dire

toria de Expediente, Educação e ASllistência Social,
aOIl 19 dias do mes de junbo de 1973.

Waldemiro Bartei, Diretor

Motorista não

faça do seu

Carro uma arma

ser você

"Correio do Povo"

um Jornal,
a Serviço do Povo

Ministério do Exército
••• Exército

5.. RM/ol 5.1 DEL 16.a CSM

C a p r i I n d u. s t r i a I S. A.
CGCMF 84 (30 016/001

Edital de Convooação
Assembléia Geral Extraordinária

Assembléia Geral Extraordinária
Säo convidados os allnhores ilcioni.las II com

parecerem à Assembléia Geral EXlraordinária ii rea

lizar ae na r.ede socil" à rua Exp. João Zapella, 214,
no dia 10 d. julho de 1973, às 11,00 horas, para
deliberarem sobre a uguiote, Ordem do Dia:·

1..) _ Aumenlo do Capilal Social:
a) _ Aprovação da pr9polta da Direloria do

Aumento de Capital Social de Cr$ 360.000,00 para
Cr$ 720.000,00 mediante subscrição públici em nu-
merário.

-

b) _. Autorizar a mesma a proceder e concretizar
IIS demais formalidades legais.

2.°) _ Alteração parcial dos estaluto5.
3.°) _ Assumos diversos.
Jaraguã do Sul (SC), 12 de junho de 1973

Victor Bauer - Diretor Comercial
CPF n' 004.358.139

Certificado Extraviado
IMDUSTRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS

S. A., estabelecida. Rua Jorge Czerniewicz, 1.277
_ Jaraguá do 8ul- SC., C G C MF n.O 84429.729/001,
declaremos para 08 devido. fins que leram extra·
viados os seguintes documentos:

.

Certificado qe Propriedade, do veiculo mar
ca DKW VEMAC, ,ano 1966, cor verde Petrópolis,
chassis n.O (lh-S 091105, 3 cilindros 50 HP - PIa
ca JS-0073, bem como o TRU 00 ano 1973, e o
bilhete de seguro obrigatórlo.

Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1973
.

Walter GOBch

Eslada •• Sanla Calarlna

Prefeitura 'unicipal de
Jarlalí �I Sul

Lei D.O 418
Desapropria, amigavel ou judicialmente um.

área de terra eontendo 62,16 m2., localizada n.
Rua 63, nesta cidade.

EUGENIO STREBE, Prefeito Municipal d,
Jaraguá do Sul, Estado d8 Santa Catarina, no uso
e exereíeío de sllas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Mu.
nícípío que a Câmara Municipal aprovou e eu Ban
clono a seguínte lei:

Art. 1.0 _ Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a adquirir amigavelmente ou desapro
priar por utilidade pública, uma _área de terra con
tendo 62,16m2., de propriedade do sr. Gentil Conti,
deatinado para o alargamento da Rua 53.

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor Da data d.
sua publicação, revogadas as disposiçõell em contra
rio.

Palácio da PrefeituraMunicipal de Jaraguá do
Sul, em 19 de junho d. 1973.

Eugenio Strebe, Prefeito MuniCipal
Esta lei foi registrada e publicado nesta Direto

ria d. Expediente, Educação e Assistência Social,
aOIl 111 días do mes de junho de 1973.

,

Waldemiro Bartei, Diretor

Lei n.O 419
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a zeee

ber por doação uma área de terra.
Eugenio Strebe, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Gatarina, I
no uso ,

exercíeío de suas atribuições. .

Faço saber a todos os habitantes desta muní
cípío que 11 Câmara Municipal aprovou e eu san
ciono a seguinte lei:

Art. 1.· _ Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a receber por doação uma área de ter
ra contendo 250,17 m2.. da Cia. Jensen Agricultu·
ra Indústria e Comércio, destinado para abertura
da Rua %6 Felipe Frenze!.

Art. 2.· - Esta Lei entrará em Tigor na data
de lIua publioação, revogada. 118 disposições ein
contrário.

Paláoio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, em 19 de junho de 1973. .

. Eugenio Strebe, Prefeito Municipal
Eata lei foi registrada e publicada nesta Dire·

toria de Expediente, Educação e Allsistência Social,
aos 19 dias do mes de junho de 1973.

Waldemiro Bartei, Diretor

Edital de Citlçãa �e Herdeiros Ausentas
O Doutor Alcides dOll Santos Aguiar, Juiz de

Direito da Comarca de Jarlla'ui do Sul, Estado de
Sant., CatariDlI, na forma da lei, etc:

FAZ SA3ER a lodos os que o presente edilal
de citação com o prazo de trinta dias virem ou dele
conhecimento tiverem e inleressar possa, que eatá se.

processando aos devidos termos do Arrolamenlo doS
bens deixados por falecimento de Mlrla Loureaço da SIIII,
e, tendo sido feita a declarllção de herdeiro!l, CODlLla
estarem HII6rll SeveriRO di Silva, Mldalena da SiI,a • EI'irl di
SiI,a, como l!USeOles, segundo declarilções do Invea
larillnte, pelo presente edital, ficam os mesmos her
deiros citados para no prazo de cinco dillS, que cor·
rerá em Carlório, após o termino do prazo do ediUll,
falarem sobre as primeiras declllrações e acompanher
os demaia lerm05 do Inventário, até. final senteafil
sob as penas da lei. Em virtude do que foi expedidO
o pre5ente edital, que será publicado e afixado n�
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Jarda-ua
do Sul, aoa treze dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e 8etenta e três. Eu, (all) AmadeU
Mahfud, Escrivão, o lubscrevi.

(liI) Alcides dos Sant08 Aguiar
Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO DOVO PAGINA :ISABADO - 30-06-73

ie, (oiun@a �� fEs;'=furtd��C�
Formação e Informação II Max Roberto Bornholdt II

CL Paulo Moretti It Luiz Henrique da Silveira ti
.

A formaqão cultural de quem quer que seja, It ADVOGADOS
It

via de regra, deve ser encarada do ponto de vis- It U
ta global, sem, naturalmente, exeluír a necessidade It

\ It
de informação segura, pois ambas se completam It U
���� c�����r: ��:�nrtrimônin da raeíonallde-

It lilJl})Q)) ]J))Q))MllNG�§ VAIGA� It
Uma pessoa culta e sensata, bem formada e It � It

art." 5.0 dos bem informada não pode. alimentar preconceito li Contador It
algum contra o desenvolvimento das potencíalída- It Itdes humanas, já que sua atitude implicaria Iatal- II IImente prevenção, falta de equilibrio ou quando
não cultura unilateral juIzo parcial e injusto, de· ti Registro de Firmas IPI It
correndo, necessariamente, certeza de idéias. ti I';====='=========;;r='=======r. Formação e informação devem configurar não ti E 't F" I R d I
apenas simple. aquisição de verdades, mas uma II sen as IscaiS mp. en a IILema do ano rotário real consciência do seu conteúdo como elemento ti' II

"0ruußI'z!lÇfiO, lr!lha'lbo e Comp!lßhel'rl'Smo" essencial de um programa de vida voltada para a Contabilidade ICM
u u uU U ciência e para responsabllídade. Dai o descapímen- ti It

to de· certas perguntas feitas freqüentemente por It Defesas Fiscais INPS U
n08SOS alunos: "Quando preeíaaremos, na vida prä II ti
tíca, resolver a uma equação de segundo grau, escan- It IIdir versos, descrever a estrutura.do .caule, ojtar II

FGTS ßa8 causas dos fracassos das cepítanías, localIzar
IIeste rio, aquele pais ou quejandas?" It

_ S� est�darmos ap�nas para proveito ou aplí- ti Av, Mal. Deodoro 210 ti
eaçao ímedtatos.eonclulremoa que nossa formação ti .' It'========================'
e informação não .e jusfificam como valor e co- 0=========0==========0

N E V E S S A mo patrimonio, ma8 somente como joge da ínteres-
" " ses, o que não deixe de ser lamentável, pois esta-

riamos medindo n08S!) progresso pelo grau do ime

Indústria Catarinense de Artefatos de Madeira diatismo, descambando para o pernicioso utílítarís
mo de John Dewey, resultando, como conseqüencía,
a passagem das relações simplesmente qualitativas

São convidados 08 aenhores acionistas da NE· para as leis quantitetivas. 1- ,

VES S.A. INDUSTRIA CATARINENSE DE AR· Ninguém pode pôr em dúvida a elevada posí- a capacidade de conjunto, capacidades aliadas a9

TEFATOS DE MADEIRA, para S8 reunirem em ção em que se situam a formação e a informaçio hábito de tirar conclusões, aäbtto de experimentar
Assembléia Geràl Extraordniária em sua sede 80- nesta era da ciência e dà tecnologia em que vive sensações de descoberta, hábito de sentir amor .ao
eial, a raa presidente Epitäcio Pessoa, 2522, no dia mos. Ninguém pode, por outro lado, negar oa va- conhecimento deaínteressado, hábito .desenvolvíde
10 de [alho de 1973, às dez (10) horas, para deli- leres díretos que, por si SÓ8, a formação e a in- harmônica e concomitantemente pelo estimulo do

barar sobre a. seguinte: ORDEM DO DIA, tormação carreiam em nosso beneficio desenvol. culto à verdade, do estimulo ao hábito da autocrí-
a) Aumento de Capital Social. com

aPfoveih'lvendO
a inteligência e fortificando a vontade nu- tiea pelo estimulo do respeito a cultura.

menlo do Fundo p/Manutenção do Capital de Giro, ma cadeia de deduções que nos transporta dos maís COLL, admirados da cultura, cultores da for
ao Fundo de Correções Monetäriae, Lucros Bus- elelQ_e!ltares prin.cipios da razão aos mais

,elevadOS mação, formadores d� informação, saibamos promo-
pensol e consequente alteração dos Estatutos. concettos da lógica. ' ver a nossa personalídade através do seu exerci

b) Outros assuntos di. interesse social. Cultivadores da formação e da informação, cio como meio de promover também li valorização
Jaraguâ do Sul, 19 de junho dll 1973 assimilaremos, como decorrência, a capacidade da do homem dentro de um precesso de aculturamen-

José Carlos Neves, Dr. Encutivo Ileneralização. a capacidade da linguagem simbólica, to coletivo. '

Bebidas Max Wilhelm S. A.
CGCMF 84429869/001

Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente; ficam convidados os senhores

acionistas desta sociedade, para a Aisembléia Ge
ral Extraordinária, a realizar se às 15 horas do dis

30 de [unho prõxirao, na aade social, na rua Join·

,ilIe, n.? 594, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, com a ssgutnte, ORDEM DO
DIA:

1.0) - Aumento do capital social, ele Cr$
2.500.000,00, para Cr$ 4500000.00. mediante a in

oorpofaQão de reservas livres;
2.0) -'- Ooneaquente alteração do

Estltutos Sociais;
3 o) - Outros assuntos de interessa social.
Jaraguá do Sill (SC), 09 de junho de 1973

Nelson L. Drtesasn, Diretor Comercial
Eduardo F. Wilhelm, Diretor Técnico

Ao findar a nossa gestão, aqui deixamos

gravado o n08110 preito de gratidão a tedos 08

companheiros que lado a lado conosco colabo
raram para o pleno êxito deste ano rotário.

DAR DB SI ANTES DB PENSAR EM SI

MAIS SE BENEFICIA QUBM MELHOR SRRVE

"

Desportista Jaraguaense"
,compareça aos estádiosAssembléia Geral Extraordinária

==_====��a
i SAo Paulo - Guanabara - Estado do Rio d.

� JaneÍt'o - Bra8ßia.
� Processamentos perante quaisquer Mi.

nistérios, Autarquias e Repartições Pública8
em geral.
Escritório CeDlra!.
Avenida Franklin Roosevelt, %3 - Grupo 303

(Fone: 5%-1894)
Z C - 39
Rio de Janeiro

Estado da GUAfiABARA.

I

Acompanhando o progresso de Jaraguá do Sul

a

IR GV A
passou a emitir passagens nacionais e internacionais, dire·
tamente da Perola do Vale do Itapocú, para maior facilidade

de 'Bua distinta clientela.

PasBou a emitir, também, conhecimentos" de
encomendas e cargas.

Mal. Deodoro, 122/130 - Fone 2023

Jaraguá do Sul - SC
VARIG

VARIGViaje VARIG VA.RIG
-

llIDl§tr1Ulmeilllt�§ �e MIull§llCal

r
........

�_,,�--.(Jl--.(Jl����-,
J Clínica de Ortopedia e Fraturas i
r Hospital São José de Jaraguá 'do Sul

i

I M'�������"o��l���=�:l j
dos Servidores do Estado - Rio de Janeiro - Guanabara. t

,
Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau- t

) matologia. &

.,
Atendimento de acidentes, fraturas, doenças da coluna

ei
(

do quadril, reumatismos, paralisia infantil e cerebral, corre- �
ção de pés tortos e planos (botas artopédicas).

Clínica e Operações.

� Está atendendo no Hospital São José de Jaraguá do i
, Sul das 14,00 às 20,00 horas diariamente.

iL) Aparelhagem completa. Rlla Jorge LlJc�rda, 242 ...:. Caixa Postal, 39

i São Bento do Sul Santa Catarina
���������� �------------------------------------------------------�

em geral, especialmente
Gaitas' e Acordeões

COl.ßpleto sortimento com 8 a 120 baixos
-

Bandoneons
Pianos: ,«Fritz Dobbertu

Grande Variedade de modelos
Harmônios "BohnJO

ÓRGÃOS TUBULARES E ELETRÔNICOS
Guitaras e Amplificadores

Instrumento. para Orquestras, Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos - Violões - Bandolim! e Banjos
Flllutas - Clarinetas - Distons - Saxofones
Trombones - Baixos e Bllterias completas
PaBdeiros - Chocllihos - Maracas e Afucbês

Métodos _ Cordas e Plllhe(as

lostrut:JIentos pl Fanfarras: Bombos - Tambores :_ Drlltos e Cornetn

Para Músicos Profissionais forneço tllmbém Instrumentos Estran'
geiros: Violinos, Fillutas e Clarinetas, tipo .cBoehmlO, Distons, Trombone.s
e Saxofones, bem como Bocllis e Boquilhas estrangeiras.

Para maiores ,informações, consultem a

EIPEDlÇ10 '''LYRA'' MUSICAL DE PAULO KOBS

,

.
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DIA 25-08 1.0 BAILE DO CHOPP DO C. A. BAEPENDI
Abrllhànt.do por "ERINHO E SUA ORQUESTRA"

CORREIO 00 POVO
Mário Tavares da Cunha' Mello
Tabelião de Notas e Protestos

em Geral
EDITALANOLV JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, Ia DB JUNHO DE 1973

����������������

Recebemos do médico veterinário Edison Ar
mando FrancQ Nunea. chefe da sub·áreél de JaragulÍ
do �ul do Grupo Executivo Estadual do Combate à
Febre AftosA em �Antl Clltarina, atenciosa circular,
comunicilDdo· DOS os resultados· da 6· VAcinação sis
temática, realizada cadll quatro meS(i:s. nos municfpiol!
de Jllralluá do Sul e Corupá e ii 19.- em lodo o E5-
tado de Santa Clltllrina, durante o mes de maio de
t 973. Pelo quadro abaixo constatamos os excelentes
resultados slcanç_dos pela campanha que viza erra

dicar a febre aftosa. em todo· o territorio nacioDal.

Quadro Demonstrativo da Vacinação durante o

mes de maio de 1973
Sub-Area: Jaraguá do Sul
Municípios: Jaraguã do Sul, Corupâ

liUá tio �ul Corup6 TotIlI
Médicos Veterinários t - t
Auxiliarei Agro-Pecuários I 1 t

��;��f:��e�.d�I�����C tr � .21 ru:"�-"""'''e''''''l�..(!n'_--�''''�I'''�'''-�:''''''''''�-a"""'u"''''oi!Ip
......

_�
....

:-�
....

�.a1Vefculos ! 2

f
I

N.o TotIlI de bovinos vacin.lldos 17.651 4 �7100- 221.38601 II ADYOGA.DO IIN.o TotIlI bov·inos va.c. p/Prop. U!27· () "'. ..

N.O bovinol vac. p/CAfA�C 16.324 4.235 20 659
=�== ====lblk====

N.o Total de bovinos 18416 5.105 23.1)20 Esoritório ao lado da PrefeitQra
N.- Propriedades vac. p/Prop. 91 45 136

L JADAGUÁ D
N.O Proprie. vac. p/CAfASC 3.063 972 4.035

A' O SUL

N.O Total de Propricdodes 3.164 1017 4171 - - -

-=
-

= =

"Jaraguá do Sul no Passado"
"O Co'rriio do PaTO" de 28 de junho de 19HI ,in

forma sobre o afundamento dos navios da esqua
dra Alemã em Soapp Flow: 400.000·toneladas, esti
madas em setenta milhõel de libras esterlinas.
(Esolarece-se que a própria tripulação alemi pro
vocofl eS11 afundamento para que os navios não
passassem, como, presas, aos inimigos.)

xxx

Dualautras notioias da mesma data ohamam
a atenção:

1.° "as la.roeiras no Loyd" apuradas pela co
milsio que o navio "Curvello" fez dez embarques
clandestinos em Lisboa e que a carga excedente,
embarcada na Bahia "näo foi manifestada, sendo o
comissario reaponlavel pelos fretes"; 2.· - que
"01 jornais du Rio, comentando o grande número
de inlublllissos, afirmam que o resultado do sorteio
militar é, entre nós, um desaire que nos envergo
nha". (Isto hoje não tem mais, não.)

xxx
Venâncio da Siln Porto, "Juiz de paz e dOI

Calamentos do 2: distrito da comarca de Joinville"
laz saber em eaitais que pretendem casar (naque
la data) 28/6/1919: Paulo Liesenberg e Emilia
Arndt-;Guilherme Frederico Milnitz e Luiza Krau
.e; Ootavio Machado e Maria d'Oliveira; Otte Lemke
8 Anna Guilhermina Hornburg; Antonio Fisoher e
Anna Gaseho; Daniel.Murara e Angelina Bontantl;
Maroi&l José Vieira e Maria Correia da Silva.

x,x x

Já houve tempos em que se anuncíevsm=Oon
eultas Médicas gratis" todos os días, "a todos os

fregullses. E o médico Dr. Humberto Chaves de
Gusmão anuneiava todas as quintas-feiras consul
tas na Farmáoia Estrela do sr. Jorge Horst. "Lou
vamos o gesto, tanto praiico oomo oaridoso deste
distinto Medico, que assim vem faoilitar todos os

que neoessit&.m dos recursos medicinais". (A pro
pósito: o médioo anunoiava também "aplicação de
606 e 914 .. .") .

xxx

O Tabeliio comunicava que adquiriram pro·
priedade neste distrito desde 9 a 21 do corrente
mês (junho de 1919): Augusto KoneH, terreno em

Ribeirio Javaly, com 75.000 m2. por 150$000; Jo1io
MoreUi, em Poço d'Anta, 15.000 m2. por 60$000;
Ignácio Steinmacher JíIDior, Estrada Jaraguá,
225.000 m2. por 700$000; MiguelWatzko, em Estra·
da Itapooú, 126.620 m2. por 800$000; Germano Wag
ner, Estrada Itapoc.ú, 45.000 m2. por 180$000; Feli
pe Candido de 'Souza, Rio Jaraguá, 5.000 m2. por
1UO'000; Jacob Jellser, Estr. Itapocú, 187.500 m2. por
4:000$000; Pedro,Hack, Caminho Schroeder, 222.001:
m2. por 1:200$000; Joãu Luy, Rio Jaraguá, 129.026
m2. por 800'000; Germano Giolow, Rio Serro, com
250.000 m2. por 3.000$000; Augusto Giese, rib. Al
ma, 125,000 m2. por 400$000; Carlos RadueDz, rib.
Alma, 125.000 m2. por 4000$000; Narciso Voltolini,
Rib. Cavallo. 188.000 mll. por 1:000$000; André de
Oliveira, Ceroal-BllDanal, 12.500 m2. por 1:0001000.
Joio Alegri, rib. Cilvallo, 112.500 m2. por 500$000;
Carlos Bansen, rib. Javaly. 262.775 m2. por
1:300$000 II Alexandre Borini Estr. Itapocú, um ter·
rena eom 50 001l m2. na importância de 300$000 (tre·
zentos mil r�is).

xxx

Ainda na edição de 28 de junho de 1919,
este semanário publicava anuncio aSliinado por
"Hoeft" para a compra do cemitério: "AHe Evan
gelischen,welche am Kammerlandfriedhof einlnlereSSI
haben, werden gebeten, am Sonntag. den 29. Ju
ni 1919 um 3 Uhr NaChmittags zu einer Bespre
chung auf dem Friedhofe zu erscheinen"

xxx
.

ASlinado por E. Carvalho. tomamos conheci·
mento sobre o govêrno HercHio Luz: "li: dever da
boa imprenla divulgar os factos e as cousas lo
CBeS ou gerael. Já Victor Hugo dizia que a im
prensa era a luz da humaoidade", Por iS80 • nos

so modesto jornaillinho ssntE! Ie bem em anunciar
aos seul numerosoa leitores que o patriotico go
vemo do Estado está de facto fazendo uma admi
nistração brilhante. (Como OI leitores de hoje
concluiria, a politica de "comunicaçio" não é in
nnção d. nassOI dias: já a pratica'fa Adio quan·
do, na paradisíaea mata, andava chamando pela
Eva ...

xxx

Um "Concurlo Inquerito" sobre "uma valiolla
e importantíssima obra comemorativa ao Centeilá·
rio da Independencia Nacional" teria plena e subs
tanoiola validade para os nossos dial, lançado em

1919: a) "quaes 08 verdadeiros factores 1I00iu8,
politicol It eoonomicoll que. det.rminaram errecti·
vsmente"; b) - "até que ponto depende eBBe mo·

vimento nacional da corrente libertadora que t.r
minou a emancipação de outrol paiz811 da Amé·
rioa;" A tele para o concurso era elt.: "Com que
contingente para a IndependeRcia entrou cada um
dOIi antigos Duoleol de colonização do Paiz. Co.
mo envulveram o sentimento e a eonsciencia na·
cionalista dos últimol cem anol, oada um delllll�!"

ASP

N.o 2.742

EstraDagânaias
Augusto Sylvio Prodöhl

ZÉ (José) Vasconcelos, em um de seul humoril
tiCOII programas de TV. rererlu, oom multa seriedade,
que a gente, mal nasceu, leva nome de batllmo "sem
perguntarem a gente se concorda ou nlo". Houve multo
riso. Eu nlo ri.

Fiquel a lmaginar intimam••te que misteriosos
motivos (psicológicos) levam tantol pals, tantos padrinhoB,
vovós, tantos compadreB e comadres, a pespegarem, de
modo csprlchoso, esuanhísslmo, nomes extravagantes·
aos inocentes brastlelrlnhos, de ambos 08 sexos. A enu

meraçlo de tals exoentricldades já se tornou o assunto
predileto para humoristas em crise de rantasia criadora.
E tamanhos 810 os absurdo. que temos sempre de rir
à Bua custa, multo embora o fenômeno também apre
sente aspectos sérios, trietes, genuinamente peicológico•.

Dar nome de batismo a alguém, é algo 5él'lo.
Dentre estes é preciso saUentar, antes de mais nSda, a

ausência de medida. a ralta de qualquer seneo de rldi
euro, o grotesco lunat1smo, alhelo aos reclamos da reaH
dade objetiva, que tanta geute adulta, cheia de filhos e
com longa experiêncla da vida, manlfesta ainda, lem

querer, na escolha ou não invençlo d. tais nomes que

lia
gente leva pelo re.to da vide. Nem lhe passa pela

cabeça que mais tarde, quando crescerem, os garotos
(OU garotas) sotrerãc contrarledades e vexames sem

oonta, desde o eorrísn irônico das apresentações aos
inevitáveis equívocos no assentamento dOI atos civis,
reclamos e protestos. com direito a outro nome, em

sentença de juíz, como os "Proamor", QS "Arquemlmo",
os "Mixardél1o" e outros coitados que pagam por culpa
que não é sua, principalmente nas regiões mal. Ingênuas
do Brasß. '

É espansoec que os parentes nlo tenham pensado
neslas desvantagens, dando nome míracnloeo ao inocente
nasoldo. Tlio espantoso mesmo que desconfio haver em
tudo ísso a influência perturbadora de qualquer rator
paíquíco, uma inspiraçlo subconsolente que induz sujeltos
de juizo a procederem de forma tio louca ao registrar
o recém·nascldo.

Mas, que infIuêncla será essa? De onde virá tal
.inspiràçlo? Para desvendar-se o mistério.' é preciso
observar, desde logo, este fato multo indicativo: cem
geral, os nomes rebarbati't'os,. os ambíguos. ou apenas
fora do oomum, slio cultivadol! na pequena classe-media,
na modelta cHentela burocrática, as gentes dos sertões,
a se afastarem pelo senso IndlviduaHsta da vida. Essas
criaturas anseiam, quase sempre, por uma afirmação
maior, sonham pôr·ee em evidência; livrar·se da obscu
�dade a que se sentem condenadas. Às vê:lles, êsse es
tado de alma assume formas agudisslmas e busca ex

pressões tragicômicas, tal qualmente o estardalhaço, em
manchetes ou noticias "societys" dos que procuram,. a

- viva fôrCla, a coluna social multo bem paga. É o caso

também dos chalés suburbanoB que se enfeitam de 11rI-
081 denominações, das noticias de "nlver", das cabalas
realizadas psra a fr0nqulsta de um lugar em diretoria
de sociedade reoreativa (ou economica), enfim, de to
das essas faraaa: dolorosas do cabotinismo pobre (ape
sar da dlnhelrama). da valdade que, na medida mesqul
nha dos seus propóllltos exibiciOnista., se revela psra
doxalmente humilde, mas onde rico e pobre 8e enoon·

tram em suas insuficiências de educação, de cultura,
Blmplesmente psicológicas.

E els porque aquela senhora (lembro·me de\8)
justificava, certa reltá, em reunllo literária. rererindo o

norue do plralho, seu filho: "Devia ser· "Robespierre",
mas ficou sendO "Shakespeare" mesmo. Havia nisso,
garanto, um voto.pungente para que o filho tlvelse
mals tarde, pelo gênlo ou pela aventura revolucionária,
um deltino maior. principalmente mals vistos,!! do que
o dela e do marido, que era ela a "Mme .Adahyl" e ele
"o multo senhor Adahyr" dos meus tempos, àusançl do
"y" que eu uso também, e' não por clllpa mlnha, mal

que tinha validade. quando, rez cincoenta e sete anos, o
"y" figurava no alfabeto tal qualmente o "Y Juca Pira.
mu". .

Hoje, Porém, multa eolsa desapareceu. Até mes

mo o senso do ridiculo. Sinal. dos tempos.
�================================�

Combate à Febre Aftosa

Pelo presente Edital, fioam intimadol para
pagarem no prazo legal, os títulos que se achalll
em càrtório para protestos os senhores.

Evaristo Teodoro de Souza, Eli Ceresa, Ani·
grat Konell, Waldemiro Honório, Gerhard Leitzke
EvaldoZenke, Albano Melohert, Bertinha L. Venture:
Ui, Allgelo Pedri, Alido Hanemann, Adenildõ Erbs
Olmar Bortolíne, Manfredo Ehlert, Blpfdío Call1pre:
gher, e Ademar Salvador.

Jaraguá do Sul, 28 de junho de 1973
Arnoldo da Costa Sabino, p/Tabeliio

�---------------------------------------

Comunicado
o Hospital e Maternidade Jaraguá, ••diado

nesta eidade de Jaraguá do Sul, oomunica aos sega
rados do Fundo de Assistênoia ao Trabalhador Ru
ral (Funrural), para perfeito esclareoimento 8

melhor orlentação, que as internações suas e d,
seus dependentes, poden ser efetuadas por qual
quer médico desla cidade, de livre escolha do segu·
rado.

A DIREÇÃO

,F================================�

BEIRA. .RIO - Clube de Campo

INCUNVITE
Nóis temo a satisfaçio de incunvidá vois

mece e todo a sua famiage prá participá da
graudiosa festança caipira no arraiá du Beira

. Rio Clube de Campo, que vai comeeä às 16
horas du dia 30 dlt junho e terminá quando
Deus quizé ou o quentão acabá.

Vai. te dança, churrasco, pinhão, batata,
amendoin, pipooa, corrida de sacos, pau d,
sêbo, casamento oaipira e não poderia ·fartá a

fogueira, ,

,Num pode lortá foguete. e traque de ma·
neira nenhuma .. Pra pude entra no arraiá do
Beira Rio tBm que mostra os dooumentos de
sóoio de toda Il famia. Agora, pode leva um
casar de' amigo como cumpanheiro.

Deixando os cunsiderando e indo direto
aos finarmente, todo mundo lá no Beira dia 30.

O DELEGADO DO ARRAIAL
�================================d

r==================================.

Com. e Ind. Breithaupt S. A.
Necessita para colocação imediata:
- Cobradores
- Balconistas (homens)
- Auxiliares de escritório.

cl prática
- Os interessados deverão apresentar-se

ao departamento pessoal para entrevista.

F==========================='======�

OH. fRIEDEL SCHACHT
ADVOGADO I AUDITOR

Civil, Comeroial, Criminal, Adminis·
trativo e trabalho:
Com diversos cursos de especializ,

çAo .m CURITIBA e fala o ALEMÃO.
Atende aobrançu para Blumenau, e

eidade. oircunvizinhas.
Elcritóriol Anuida Mal: Deodero,406

(ao lado da Farmácia AYenida)
ReBidéncia: ATenida Mal. Deodoro, 903

- 1.° andar - apt.· 203
JARAGUA DO SUL - lanta Catarina

�================================�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


