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Impresso na :

o semanário "B r a s i I
Pos I", que se edita em

língua alemã' na capital de
São Paulo e a revista
"Panor am a" prestigioso
mensário editado em Guri
tiba PR, publicam artigos
de um fato que leria se

pass'ado nesta cidade e que
pela maneira chocanle de
sua descrição, deveria ser

do conhecimento de uns e

outros, mas que não 'teve
circulação generalizada na

nossa urbs, pelo que jul·
gamos não passe de notí
eia fantasiosa.,
Se verdadeira a versão

da nOlícia, é de lamentar.
se estejam ainda aconte·

cendo nos rincões brasi
leiros tais brutalidades. A
ser ;nveridi(.a a hislória,
que será, então, uma "es·

tória, de desfazer·se os

conceitos desairosos que
possam circular pelo Bra
sil afóra, pois que, a famí
lia Jaraguaense, c�m raras

exeções, e eSSdS 'seD:lpre
foram lógo aponladas" é
uma famflià ,organizáda no

esrilo padrão 'da melhor

famil)a, especialmente a

mãe jaraguaense, ,da qual
nunca' lomamos conheci
mento; .Jivesse gesto Ião

/ comprometedor com os fó
ros da sóciedàd,e sã e equi
librada.,

Eis a norícíá:
.

LOTERIA DA MOR�E
N'a c(da'de de Jára'guá do

Sul (SC), o garoto. s�i,li,

da Cdsa com 08 200 cru·

zeiros que a mãe lhe dera

pata comprar carne, A ca· ,

minho é inferpelado. por
um vendedor de loteria,
"Compra menino, qUe es·

te bilhete será ,premiado,
amanhã, com' dóismilhões','.
O meni'no comprou, CO,r-,�
,reu para casa onde cienli-

','ficou a sua �ãe do ocor·

rido. Esta enfureceu se e

aplicou ao fjJho urpa sur

ra violenta,' trancando·o,

PRESTES MAIA
faleceu
SÃO PAULO, 26 (UPI)

. Faleceu às primeiras
horas da manhã de hoje,
no Hospital Samaritano,
o Sr. Francisco Prestes
Maia. O ex Prefeito pas
sou todo o dia de ontem
em estado de coma, cer
cado

. por sua espósa e

1====,====================,==,====,=::::!::::=-=-==-=-=-=-=':";=-=-===========,==========I filhas, e alguns amigos
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maís chegados. O Padre

,

��������'������������'������������������ Deusdit Araújo já tinha':.-!!!!!!!����!!!!!'!!!!....'!!!�.!!!!!"'!���..!!'!!.!!!!�-_'!!!!..!!!'....!!!'!!!--- --- '.

lhe ministrado, ontem, a

DIA -DO TRABALHO Discurso proferido
,.

'
:�t�����:ã;ÖNSTER_

S�lve .0 1. de Maio, data da Operariado pelo Dep Cnrneíro de Loyola NAÇÃO
Aos Op'erários 'do' Brasil, as �ossas H,menagens 'C'A· d

I

D I d
I _�!�:UA�r�?l1::a'��:!�

Por t. DE CflSTILHO PINTO na a�ara OS, epu a
,
0.8 ternação. o falecimento

Com .programes e les.aJos destinados a cumular a 19 4 65
hoje pela manhã do ex-

classe operária de todo carinho e honraria à que ela de eDl
;I

Prefeito Prestes Maia,
fato tem direito, comemora-se ....obl em todos os quadrantes •

_
• que desde sábado encon-

do Brasil O DIA DO TRABALHO, consagrado aos operários 'trava:se em esiado de /

em geral. É a homenagem sgradeeíde da Pátria ao grande Sen h o r Presidente e Essa é d regra e as paré o seu produto e ne- O E h' Pexército <las mãos calosas que maneja o linottpo, o arado, o Senhores Deputados, exceções, pouquíssimas, cessér!o como estímulo
coma. ngen erro res-.

martelo, a alavanca, o britador, a serra, e esquadro e todos .Érros vêm sendo come. são honrosas. ao crescente aumento da
tes Maia, vitimado por

os demais utensílios de trabalho. " grave moléstia, faleceu
Classe tão nobre como as que maís o são, o dia à ela tidos e maiores louros não Acresce Que o arroz em produção rizícola., no Hospital Samarltano,

dedicado de modo algum podia passar despercebido pelos têm sido obtidos com a casca quando colhido con- O Banco do Brasil ga· Ontem à tarde foi visiverdadeiros patriótas. Pois fugir ás homessgens à que ela aruel política de Ilnencle- têm elevada percentagem rantirla aos Engenhos a tado pelo atual Prefp,itolazó iiuZ det ifatito e de direítoé, selria negar os príncípíos de rnento à lavoura rizícola de hurrrtdade e está, por exportação dos excedentes Farta Líma e pelo G"-pr pr o pa r o smo porque ne a que repousa a esperança . ,

f d
. Q <>

de nossa emancipação eeonômtco-ünancetra, porque sem ela em nosso País. isso, suíeíro a ermentação e produção não consu- neral. Amauri Kruel, Oo-
nada de posluvo se poderá fazer em beneficio de progresso Isso é que se verifica ceuse do enegrecimento midos no- País. d t d II [;' é lt
e dos nossös ideais de grandeza. no Esrado de anta Cate- do grão é que o desvelo- 'É essa a orientação que,

man an e o DX rCI o.
,

E sem dúvida é· por levar na evida conta o valOr do rina, pelo menos, onde riza. dentro de. derermlnades PREFEITURA DE SP
trabalhador, que o Brasil inteiro engalana-se no dia de hoje d SÃ deví I d j PAROU
para receber de braços abertos e homenagear condígnamen- não está difun ido o sts ömenre o arroz eVI· ceure as, ese aríe viesse
te o nosso operariado. Homenageä-Io e reoonduzí-Io à estra- lema cooperativista e Jne- dernenre secado em estufa a ser seguida no Estado SÃO PAULO, 26 (UPI)
da certa, ao caminho dadíreíto e da verdadeira justiça tra- xtsreme entidade poneros epropi+ede fica em condi- de Santa Catarina e nas - O Prefeito Faria Lima,
"balhísta, de que se achava um tanto distanciado pela, dema- como o Instituto Riogran-' ções' de Ser armazenado outras unidades da fede- baixou ato suspendendogogia subversíva e criminosa de maus brasileiros que atra-

dense do Arroz por maior tempo. ração que apresentassem o expediénte de hoje na •vês de greves polítíces e de comícios extremíetes adrede- ,

mente preparados, de passo a passo iam levando-o para o Na terra barriga verde: Aos Engenhos, unica- es mesmas condições ali prefeitura da capital pau-
curaI do com,unismo, para a servtdão <Je estado comunista. O Banco do Brasil conce mente, dado o velor do consreredee. lista em sinal de pesar

Felizmente essa era de demagogia agitadora e comu- dendo financiamento direto investlmento e por fôrça É o apêlo que faço pelo falecimento do ex
nizante passou, e hoje o nosso operärío amparado pe a nova

aos intermediários ou aos da maior quantidade de desta Tribuna ao Exmo, Prefeito Prestes Maia. Aordem trabalhista, proclamado e reconhecido como alavanca
de progresso nacional, ecntínüa merecedor de todo o respeito Engenhos, propriamente, matéria prima, que reduz Sr. Presidente da Repú suspensão do expediente
da Nação, motivo porque daqui nos associamos à todas as ao contrário de beneuerer o custo da operação de blica, ao Sr. Ministro da na municipalidade paulís
justas homenagens que lbe estão sendo tributadas nesta da- O produtor, vem preiudl- secagem, é posstbílltedo Agricultura e ao Presi- ta é do meio-dia de hojeta - O DIA DO TRABALHO, .Salve o 1. de Maio, data do ceado-o e entregando-o li util:zação dessas eetufa.s, dente do Banco do Brasil. ao meio día de amanhã.
operariado. Aos operArios do Brasil. as nossa. homenagens.

inrelramente à mercê dos aparelhamento Imegrenre -----.--------- _

benefrcledores que são os da maquinaria de beneü
que uzufruem e se locu- ctamenro do arroz

plerern c�m e assistência Pard evitar o preço vil
governamental.

. que vem sendo Pdgo ao

Com, . tal amparo fI.ea o produtor, deststimulenre da
O BANCO DO BRASIL S. A., Agência de

b f d Jaraguei do Sul (SC), faz público que se encontraene ICIa or com maiores lavoura, e garanfir·lhe o aperta a concorrência pera venda do veículo abaixorecursos para impor ao í
.

f' 'I hpreço m Olmo o reia , a- descrifo, dentro das condições também a seguir enu-produtor seus preços de· b iverta que se o r gar o merades :
'

compra, assegurando se E h '1' b I
lucros excessivos.

ngen o a erm Ir, o r ge- 1 (uma) camioneta "Rural Willys", ano de fabri.
toriamenIe, documento cação 1961, cór verde garrafa, à gasolina, motor de
hábil pelo recebimento do 6 cilindros, 90 HP, 2 portas, mOlor n.O Bt-087.908,�
arroz em casca e facilita· chassis n.o t -8222 -03665, com capaCidade de lo
se ao produtor, de posse tação para cinco pessoas, com 11.337 quilômefros per-de tal comprovante, o corridos, estado ótimo. /financiamento direto do
Baoco do Brasil !:te pelo C O ,N D I ç O E S

menos 60% do valor, 1 - As propostas deverão ser formuladas em
ficanäo o saldo de 40% 3 (três) vias e entregues ou remetjdas à Agência öo
para ser Iiqqidado dentro BancQ do Brasil S. A., de Jaraguá do Sul (SC),
de 60 ou 90 dias, no afua:mente na Avenida Mal:echal Deodor.o n.O 320,
máximo. em envelopes fechados;
Ao final do prazo que 2( - a aberlura das propostas será feita na

viesse a ser estipulado, própria Agência do Banco, na presença dos interes
pagaria o Engenho ao sados, no dia 25 de maio de 1965, às-tO,OO (dez) hs.;
Banco do Brasil os 6U% 3 - só serão aceitas propostas para pagamento
do valor, acrescido dos À VISTA; "., ,

,

respectivos juros e os 40% 4 -- reserva se o BANCO DO BIlASIL S. A.
restantes sem juros, tarn o direito de cancelar a concorrência se às preços
bém ao Banco do Brasil, atingidos não corresponderem ao mínimo de suas

para que êste fizesse o previsões. '

pagamento ao produlor, 5 - O veícuJo encontra-se no sobredito ende-
liquidando a operação. rêço do Banco, local ein que poderá ser visto e
Dêsle modo, teria o examinado pelos interessados.

.

Engenho o financiamen:o Jaraguá do Sul (SC\, 28 de abril de 1965.
de 'que imprescinde e o BANCO DO BRASIL S. A. - Jaraguei âo Sul·
produtor realmente gozaria
do preço mínimo estipulado ' Oswaldo Christiano de S. Thiago, Gerente

Arlindo Salai, Subgerente
'

, ..

maior penetração no interior do nordeste catarinense,

f'undaçêo :

Artur Müller,'
I ,

SodeJaJe Grãl.lca Avenld. LtJ", •

Edital 'da Concorrência PúblicaVocê conhece a história?
em seguida, num querte
com a ameaça de levar li

segunda carga logo que o

pai chegasse do serviço.
O pat aparece ao meio

dia �, devidamente infor
mado pela espôsa, abre o

qnarlO a fim de interpelar
o filho. Não foi possivel
interpelar nem repreender
pol'que o menino estava
morto. No did seguinte seu

corpo é conduzido ao ce

mitério local, ao, mesmo
tempo que corre a noticia
de que o bilhete lotérico
adqu'irido pela pequena
vitima, fora contemplado,
realmente, com o primeiro
prêmio, este, enrrelélnlo'
foi encaminhado a um or·

fanato da cidade.

DEDO HO 00001

'Quem cenhece a hisló
ria ? Que o autor venha
n08 dizer o que ha, real·
mente de verdade nisso
judo. Pelo, menos, para
salvar o bom conceito que
gOZäITÍos entre nl)ssos se

melhantes e para que tique
�(lmprovado que, em Iará'
guá do Sul, não' habitam
botocudos.

Com o nosso espirito obser·
vador de jornalista, notamos
que pela passagem do dia 21
de Abril, vários jorn!l.is aludi·
ram ao nome de Tiradentes
como. sendo "José" Joaquim
da Silva Xavier. Mas em nos·
so tempo de escola aprende
ramos que o primeiro nOJ)1e
é "Joaquim", e note-se que os

padrões de ensino daquela
época eram muito rigorosos.
Ade,mais, na pagina D. 117 e

segú.1ntes da História do Bra
sil" de Euclides Pereira, la.
série ginasial, pode·se ler o

primeiro nome de Ttt'adentes
como Joaquim. Qual será o

certo, Joaquim ou José? De
qualquer maneira, vamos es
crever direito o nome de Ti
radentes, COrnO prova de res·

peito 'e patriotismo. E a época
é mesmo de, patriotismo, mas
vejam bem, de Patriotismo e
nio de patriotadas ...

�

DENÖOO

Dr.. Joachim H-,ans Werner' Joestitig
. ('. A�vogad�,.,

Av. Mal. DeodQro da Fonseca, 122 � sala 1: - Fone 231

O' produto s o c i a I bruto continua
a aumentar na' Alemànha Ocidental
,Wiesbadem (Impres
'sões da Alemanha) - No
ano passado o produtp
social bruto subiu na

República Federal' 'da
Aiemanha de 9,6 porcento
para, números redondos,
4t 2. bilhões de marC06

(mais de 1'00 bilhões de
dólare�). 'Todos os ramos

rta economia contribui
ram para o,', elevamento

, do, produto social. COntO
nos anos preceâentes, a

indústria,participou' com
mais de 40 .porcento no

aumento do rendimento
da, eeonomia. ' A àpreclá.

vel taxa de aumento <só
foi excedida de 1959 para
1960, q�ando s& situara
em quase 12 porcento.
Os operários e emprega�'
dos ganharam em 1964 \

mais du que no ano pre-:
cedente. ,A soma tQtal

, Inventários Cobra,nças - _Usucapiãó - Desquites'-
Ações Cíveis em'Geral � 'Questões Trahalhistas -, Defesa

de Pr9c8sso Crime - Juri - Ações ßomerciaiS" -
.

Falências e Concordatas
-, ·FALA·SE ALEMÃÖ

,"Erbschaftsangelegenh(3iten -: Kassierú'�gen Eigentums-
recht (Usucapião). _', Ehetrennungen - Allgemeine Ziyil
prozeese - Arbeitsrecht - Kriminalprozesse - �chwur
gericpt - Hándel'srecht .. :'_ Konkurse und Konkordate

. MAN SPIÜCHT DEUTSCH

dos salários e ordenados
individuais .subiu de 8,7
porcento. A soma total
d.os ingressos particula
res aumentpu de 248 bi
liões de marcos em 1960
para 346 bilhões.. de ma!'�

cos (86,5.bilhões de dóla
res) em 1964.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'-
IMaria Calisto do II,

/ I' procura-se H·Rosário; 'II .
ir

- Augustínha .
Nilza

ii
I , • fiSilvestre 'da Silva, em .. " .

[t.oPOCo�j���� Ursulína, li' ena. OOálij1llln1lllal§ lFallllllalC " ii
residente em Jaraguazí- II' ,

'
• h

nho;
, ,� ------------ - --_..---------�--...-_.--dJ

- a sra. Olívía Schío-
-------- --

-:-.- -.-: -.--- --.-.-; _.---

cbet, nésta cidade; If::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::-:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::===:::))
- a sra. Irma Grankow; II

PRECISPi. SE II- Donaldó, filho do sr. llil
"

I

_. 11-111Willi Goeríng.
II 3 BONS. OFIOIAIS P�RA PALETÓ ,!I
Ü '1 CALOEIRO 'II

.

A srä. Rulda, esposa .11 Paga-se Cr$ '6000 para o paletó !I,IIIdo sr. Alfredo Maler: C •

ni;
sr. Geronimo Tre��: II

e r;r�:�� 'cao�al�:lPRA Alfaiate Modas II
, = �sS:iJ!elw:c��i�::��� \�::::::::::::?::=:::::::::::::::::::====:::::::::!!::::=::::::::::::::::::::::::==dJ
-osr.�rvinoLiermann, Vendie-seem Joinville;
- Marilia Haffermann;
- a sra. Angelina Klein

Staebelin, espose do sr.
Alfredo Alberto Staehe
lin;

car G,. Gneipel em Schrce-
der;

>'

,

-:-" a sra. Wilma Blan ck,
Fazem anos amanhd: residente, em Joinville;

- a sra. Hilda Bau-

O G· dí L' mann, nésta;
sr.. lar 101, UIZ _ o' menino Gilberto

Lensí:
B t ld B ,Luiz, filho do sr. Aman'dio

. - o sr.. er o o au- Klein né�ta.,
mann, residente em Tres '

Rios do Norte;
, - I H á r i Q Alfonso
Gneipel, filho do sr. Os-

l

Edital n. 5.939 de 22-4 65 Ele, brasileiro, solteiro, Osr. Erico Bruhns, em

Mario Hardt e
lavrador, na t u r a 1 de Joinville;
Massaranduba, n'este Es- - o sr. Martinho Ren-

,Laurita Babr tado, domiciti':ldo e r.esi- gel, em Rio Cêrro;
Ele, brasileiro, solteiro, dente nesta CIdade, filho - a Sra. Mathilde Horst, O sr. Otto F. Bäumte;

lavrador, natural de Ja· de Paulo Jaeger e de esposa do sr
.. Germano _ Avelino Karsten,

raguá do Sul, domíeílía- AdRela Jae�e�. .
Horst, nésta Cidade; , residente em esta cidade;

do e residente em Rtbei- ,_,la, �rasllelra solteíra, I :- o Jo,:e.m José Ota-I - Laur.o Demarchi, re-rão Grande da .�uz, neste doméstica, natural d.e vio Tomehm. sidente em ltapocuzinbo;
Terreno com 2 casas, raneho etc. na

distrito, filho de'.Augusto J�r8guá do �ul,· domí- _ A menina Iracema es t r a d a Jaraguá - Oorupä perto da
Hardt e de SeH Sprede- CIli�da � reSldent.e em Dia 4:: 'I'erezínha, filba do sr.

I ·mann Hardt. �arlbaldl, neste d!strito, Francisco Morbis' I pente « Grubba ».

Ela, brasileira, solteira, fdllb�l' de �edroSLteltold � A sra. Rutb, esposa do Rio Molba.
I em

Tratar com GOSOH IRMÃOS S,�.
doméstícs natural de Ja- e v eromca r e m e r sr. Oaetano Ribeiro;
raguA do 'Sul, domicilia· Leitold.

- a Srta. Cristina, tilba
da e re@idente em Ribei. Edital n. 5.944 de.�23 4.65 do sr. Albino Zangbelini;
rão Grande d a Luz, - a sra. Alda Soares;
neste distrito, filba de Mário Glowatzki e - o sr. Ralf Frederico
Walter Bahr e de Elsa Celestina Nardelli ZibelI, em Pomerode;
Hasse Bahr. - o jovem A dem i r,Ele, brasileiro, solteiro, filho de M a r

-

a e deBdital n. 5.940 de 22-4-65. lavrador, natural de Ja
raguA:do Sul, domicilia. Hermínio Anaoleto, nesta
do e residente em Fr n-

cidade.

cisco de Paula, neste

Ele, brasileiro, solteiro, distrito, filho de Eduardo

lavmdor, natural de Ja- Glowatzki e de Angelina
raguá do Sul,. domicilill- Glowatzki.
do e residente em Rio Ela, brasileira, solteira,
da Luz, ne s t e distrito, doméstica, natural de

Iilho de Alvino Krüger e Rio do Oeste, neste Etl
de' An n a Eberhzrdt' tado, domiciliada e resi·

.

- Miriam H�femann,
Krüge'r. dente em Fr':lnc�sco. de fllba d� sr. Henrique Ha-

Ela, brasileira, solteira, Paula, neste distrIto: filha temann,
.

doméstica na t u r a I ,de de Eduardo Nardelh e de - ll.se Trat>p, tl1ha do

Pomerode' neste Estado Véneranda Nardelli. sr. GUilherme Trapp;
domiciliada e resident� Edital n. 5.945 de 28-4-65.

- o garoto Wilmar
em Rio da Luz ne s t e Victor, filho do sr. Victor

õistrito, filha d� Adolfo Honorio Demarcbi e Viergutz nesta cidade;
Prochnow e de Agnes Leonor Francisca RosA

Prochnow. Ele, brasileiro, solteiro, ����������������.���.������������
funcionário público, na

tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
em Itapocúzinho, neste
distrito, filho de Tercilio
Demarchi e de A n a

, Alvaro Pereira e Stinghen Demarchi.
Maria do Carmo Cordova Ela, brasileira, solteira,

de Oliveira professora,nátural de

Ele, brasileiro, solteiro, São Bento do. Sul, neste
. industrial, natural de Ri<;l Estado, domiciliada e re-

· do Sul, neste Estado, sidente em Itapocusinho
domiciliado e residente neste distrito, filha de

· nesta cidade, filh o de Ezelino Rosá � de Maria
Odario, Pereií'a e de He· RosA
lena Silveira Pereira. -

f Elà, brasileira, solteira, E para que chegue ao co-

doméstica, na t ur_a 1 d,� nhecimento de todos, mande

Lages, peste Estad.o, do: passar o presente, edital qUt

mwiliada.e residente.em serW publicado pela impren
sa e em càrtório onde será

Ponte Alta, neste Estado, t' d d
'

d' S'
f'lh d Antonio Ma'rtins a lxa o. UI ante I'i las.. I

'�es�r �e Oliveira 'Neto talg�em souber 'de algum lm

e de .ßtelcina Figueredo �eàlment.o acuse-o para os

de, Cordova.
.

, hn� legaiS.
.

.

AUREA MÜLLER GRUBBA
"

Edital n. 5.942' de 23-� 65 ". OtiGia}'
.

José Mauricio' Pessôa e .

; Maria Madalena Martins �����
,

' Rosa Cure seus males e poupe seu
lJo,m dinheiro comprando iu

-

ASSINA1"lRA:
Anual

'

" Cr$ 1.850,00
Semestral. , " Cr$ 950,00
AAulso .'. • Cr$ 40,00

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19 .

Avenicfa Mal. Deodoro, 2lJ)
jaraguá do Sul,. S. Catarina

Ae�istro
>

Ela, brasileira, soltetra.
doméstica, natural de
Jaraguá do Sul,' domí
ciliada e residente em

Môrro da Bôa Vi s t a ,

neste distrito, filha de
Armelindo R o s a e de
Ondina Martins Rosa.

Edital n. 5.943 de 23·4 66.

Bernardo Jaeger e

Cecilia Leitold

Civil
Aurea Müller Grubb i, Oficial
do Registro, Civil do 1.. Dis
trito oa Comarca de Jaraguá
do Su, Estado Je Sacra

Catarina, Brasil.
Faz sabe r que comparece
rérn no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-se :

Erwino Krüger e

Walli Prochnow

Cópia do Edital n. 1.055
de . Ponte Alt a, neste
Estado.

Edital n. 5.941 de 22-4,65

Ele, brasileiro, solteiro,
· operário, natural de �orto, FARMAGIA
União, nest6 Estado, do,.
,miciliaqo e ,re/sidenle em

Ouritiba-Paraná, filho de
'Benedito Alves Pessôa e

de Be'nedita 'M 'a r i a de
Jesús,'
! J

NOVA

Vende-se uma propriedade contendo uma
\ '

casa de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epítäcío Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em Cerupá.

Dia 6:

Dia 2:

A rildo Stulzer;
- a sta. Luella, filba de

José Emmendöerffer;
.

-- a srta. Angelica, fi.
lba de Alberto Murara;
- a sra, Evanir Nico

luzzi, esposa do sr. Hen
rique Nicoluzzi.

..,- o Jovem Nelson
Kreutzfeld, residente em

Jaraguazinho;
- o sr, Ramiro Scbmitz

Dia 3: L

.-

Dia 7:

Centro

VENDE-SE

sem juros
Através do Fundo Comum Douat de Veículos - Rérie A

KW
BIElCAJR
É a sua oportunidade de adquirir' o

de maior categoria.
110.000 mensais

Dia 5:

O sr. Heiuz Marquardt;
- a menina Malise

Schuitz;

Melhores informações:

LojasDOUAT

veículo

ao lado do CINE JARAGUÃ

VENDE-SE
J

Por prêço de ocasião,
vende·se uma proprieda
de com 11 ms. de frente
por 129 de' fundos, com

uma casa de madeira,
tipo bugalow, no centro
de Guaramirim. "

Tratar na .Rua 28 de
Agôsto, 51�, em Gu�ra·
mirim.

Atenç o
1.0 de Inaio - A PARlIR DE - 1.0 de Inaio

-8-

CASA
.

REAL
iniciará a grandiosa e total liquida<;ão do seu vasto estoque d� arligos
domésticos em geral, os quais serão vendidos com grande re'dução
nos preços, sendo mesmo vendidos abaixo do custo de fábrica.

Acordeões "TODESCHINI" cl 37 .teclas,
80 baixos, 2 regiRtros. . . . de Cr$ 180.000 por 155.000

Máquinas de coslura "VIGORELLI" móveis
imbuia cl 5 gavetas . . . . de " 185.000 " 150.000

Bicicletas "MONARK" para Homens e Se-
nhoras em lindas côres . . . de I' 118000" 92500

Liquidificadores "WALlTA" (último mOdêlo) de ,,' 54:950" 45.000
Batedeiras para Bolo' "WALITA" '. . de ",L. 92 650" 65,000.
Baterias de Aluminio extra forte i'ROYAL" de ", 16,500" 12950
Ferros elétricos d3s mais' afamadas marcas. de.. 7.000 '" 5 400
e centenas de outros artigos de utilidade doméstica que !)erãO vendi-
'dos com descontos espetaculares. .'

,

I
...... -

L

Uma visita à exposição na CASA REAL, eertific�rá V. Sa"} 'do acima dit.o.'

o
Im
-0-
e
.0)

" GRATIS
Em tôda compra de uma máquina de costura, . '

uma Sopeira ou um Prötó para Bolo e 12 GRATIS
. Ohícaras p�ra Oafesinho "-'Porcelana Schmidl"f

,

, '.8 ROBERTO M. HORST�'
a que di'!;põe de maior sortimen.
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 '. Jaraguá

'

����� ..�..������..����..����..�......��..��...

. , .

N. B. - A "OASA REAL" com'uniea à sua distinta
clientela, que continuará com a assistência técnica para ás' máquinas
de costura "VIGORELLI" por in,termédio de seu técnico �specilllisado
o Senhor Dietmar Weage ao lado do Engenho de Arroz "PIWEDO'�.
Pe�as e acessórios disponÍVel.

' .

/
I \
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OORREIO DO POVO

Informativo da ACARESC
,

RELATÓRIO: O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de Amigas donas de casa

_

Senhores Acionistas: Em atenção à determi� Direito da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado de Como as senhoras já sabem, á, nossa saúde

nacoss estatutárias e legais" cumpre a esta diretoria
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc. depende de uma boa allmentação e numa boß' ali-

apresentar.vos os doo .meatos referentes ao exeroioio l
' FAZ SABER aos que o presente edital virem mentaçäo não pode faltar as hortaliças que são ri

encerrado em 3j de dezembro de 1964, acompanhado ou dele conhecimento tiverem, que por parta d� CBS em vitaminas e saís minerais, substâncias 'estás
de Parecer �o 'Oonselho Fiscal, através das quais ALVINA. MASSELAI CIPRIANI, por intermédio de necessárias para o bom funcionamento do. nosso

, podeis veritlear que a situação da sociedade se
seu bastante procurador, advogado dr. Reinoldo 'organismo.

apresenta sólida com resultado satisfatorio. ,Murara, lhe foi dirigida a petição inicial do teôr '.
Para que você colha hortalíças viçosas, bo-

P�ra quaisquer outros esclarecimentos, coloca- segumte: -'- "Exmo. Sr. Dr. Juiz dA Direito da DItas é preciso que prepare bem a terra adubando-a.
se a Diretôria à Disposição dos ars. Acionistas, à Comarca de "Jar�g�á do Sul. ALVINA, MASSELAI Cremos que toda dona de casa esperta não duvide

Av. Marechal.Deodoro da Fonseca, 739, nesta cidade CIPRIANI, braaíleíra, viúva de Lucas Cipriani maís do valor dos adubos em sua 'Plantação. Não
de Jaraguá do Sul. lavradora, residente e domiciliada à Rua Felip� percamos ternpo, então plantando em térrea magras,

J Schmidt, s/n., na cidade de Nova .Trento, neste esgotadas, que nada' produzem. Adube sua terra
araguä do Sul, 28 de março de 1965 E

-

Ihstado, através de �eu bastante procurador (Instru e co a com prazer os resultados. .

Alberto Bauer, Dir. Presidente mento de mandato incluso), advogado inscrito na Oada. adubo tem um modo especial de agir
O.A. B., secão do Estado de Santa Oatartna, sob sôbre as plantas. Os adubos azotados isto é, ()S que

EM n. 915, com escritório à Av. Mal. Deodoro 215 contém azota ou nitrogênio são necessários ao

nesta cidade, vem com todo acatamento e respeit� crescimento das plantas. ti"

à presença de. V. Exa., para expôr e b final reque �s .hortaliças cujas folhas comemos, como

rer o que abatxo segue: - I) Que o finado maridp alface, a couve, o agrião etc. necessitam de bas
da requerente Lucas Cipriani, adquiriu por com-

taute adubo azotado. O sehtre do Chile é um adubo

pronnsso de compra e venda uma área de terra azotado.
e suas benfeitorias, situada à Rua Felipe Schmidt, .

Quando aplicado com técnica, porém demals
em Nova Trento, do Sr. AUGUSTO PIVA, mediaote Salitre Cpile.
pagamento percelado e achando.se ora totalmente Nas plantas que produzem frutos pois iríamos

paga, tendo inclusive tomado posse do dito imóvü prejudicá-las.
.

e pagado os impostos do terreno em cause até o
Os adubos fosfatados, os que contém Iõstoro

2.0 semestre do ano de 1964. II) Que uma ..Jez ete são necessários a frutificação.
'

tuada a venda do terreno, o Sr. Augusto Píva Além disso, proporcionam vigor as plantas no
mudou-se daquela cidade. estando atualmente domi� vas e tornam os vegetais mats resistentes às doen
ciliado e residente nesta cidade, à Rua Itapocú- ças. São adubos fosfatados a Iosforlta de Olinda

�ansa .. IH) Que para surprêsa e espanto da P'eti- e o Super�osfato. Os selos ácidos são coreígídos,
cíonäría, Augu to Piva, há bem pouco tempo com .a aplicação da calou' calcäreo.

vendeu pela segunda' vez a seu primo Alberto Piv� Este. terá seu efeito no solo em 2 meses após
a mesma área e benfeitorias, o qual requereu e

a sua aI?hcação. .

obt��e a �mis äo de pösse do dito imóvel, que a
MUItos podem fazer a seguinte pergunta.

petícíonaría detinha como seu. IV) Que Augusto Após quanto tempo poderemos transplantar
Píva, sabedor de que a viúva Alvina Maaaelaí verduras em terreno que receueu a aplicação de

Cipriani, pretende portunameóte agir centra sí, ca:lcáreo? .

mediante ação de indenização, quer eximir-se de O eteíto do c�lcáreo sõbre a ter!a surge após,
responsabilidade, vendendo o único imóvel que

2 meses da sua aplicação mas não prejudica nenhu

pos Úfi, segundo a peticionária teve conhecimento ma planta -que seja transplantada nesse terreno

através de terceiros. V) Que dado ao expõsto antes dos 2 me.ses. O potássio é outro elemento
a peticionária a fim de prover à conservação � nec��sário a VIda das plantas. Contribui para a

re salva de seus direitos, e evitar que de futuro, fortificação, � o b�m sabor das frutas aumentando

qualquer adquirente dos bens do suplicado Augusto tambéo;a a resls�euCIa das plantas contra as doenças.
Piva, alegue boa fé, vem protestar, nos têrmos do .

Mmha amiga não a que�o deixar assustada ao

art. 720 e seguintes do fJódigo de Processo Civil, dJzer que ,uma p.lanta necessIta .de todos estes adu
como protesta, anular pelos meios regulares de bos. E a sbnhora talvez não saIba onds encontrá

direito, qualquer venda que venha a ser feita los.
40.000 61.782.154 salvo se o adquirente depositar a importância d� 0. estrume do cural.contém �zoto, fósforo,

CrS 1.100000 (hum milhão e cem mil cruzeiros), potáSSIO .e bastantes �atérlas �rga�ICas. .

valor atual do imóvel, na conformidade do art.
A clDza �e madeIra é mUlto rICa em cálCIO,

108 do Código Civil Bra ileiro. Nesta fOl'ma requer fósforo, POtáSSIO etc. A senhora sabe que para

se�a t�mado por têrmo o presente protest� e dele fazer o composto adubo o�ganico s�rão necess�rio:
sela CItado o Sr. Augusto Piva, brasileiro, casado, estruo;ae do cu!al, cal, cmza, salItre do ChIle e

lavrador, residente e domiciliado nesta cidàde à matérIas orgamcas ..
estraàa. Itapocú-Hansa a publicados editais para Faça, então, mmha amiga o composto � terá

conheCImento de terceiros interessados incertos e
uma reuDlão de todos os adubos necessárIOS ao

não sabidos. Requer mais, uma vez preenchidas sucesso de sua hor�a. _ .

as formalidades legais, sejam-lhe os autos entre. É claro que os adub�s comp�ados sao maIs

gues, independentemente de traslado. Nestes tarmos fortes mas se usarmos mtuor quantIdade do nosso

Pede deferimento. Jaraguá do Sul, 12 de abril de composto teremo� os mesmos resultados.

1965. (as) Reinoldo Murara (coladas estampilhaR
Portanto a�Iga dona de casa faça suas terras

estaduais, inutilizadas, no valor de CrI 44)." DES- cBnsadas prodUZIrem outra vez co�o se fossem
61.782.154 PACHO: - A., como requer. J. do Sul, em 12/4/65.

terras novas.

(as) Raou] A. Buendgens Jujz de Direito USE O COMPOSTO!

Pe,lo qua se passou' o presente edital, para ,�ara maio.res explicações dirija-se ao E�cri-
conheCImento de terceiros interessados e que será tórl� �ocal da ACARB:�C. ao lado da PrefeItura

publicado no "Djário da Justiça" e no jornal local MU�IClpal que a extenslODlsta terá prazer em .lhe
"Correio do Povo'". Dildo e passado nesta cidade ensl.nar. _ •

de Ja:-aguá do Sul, aos doze dias do mês de abril Celin� �ana Beck�r .

Crtdllo de mil novecentos e sessenta e cinco. Eu, Amadeu .ExtenslODlsta DoméstIca Rural da ACARESC.
Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (a) Raeul A. Buend
gens, Juiz de Direito,

A cópia retro, por mim autenticada, confere
com o original, do que dou fé.

Jaraguá 'do Sul, l� de abril de 1965.
O Escrivão AMADEU MAHFUD

(Ação de Usucapião)
O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc. .

FAZ SABER aos' que o presente edital de
'

citação, com o prázo de (30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem, que 'por parte de PAULO.
JANSKO.wSKI, residente e domiciliado. no muni
cfpig de Corupá. des�a Comarca, foi requerida uma

AÇAO DE U�UCAPIAO, para aquisição do dominio
do seguinte imóvel: ..:... "Um terreno, situado a

São convocados os senhores Acionistas da estrada 'Caminho Pequeno, no municipio de Corupá,
100354 440 Ind�Btrias Reunidas Jsraguá S. A., para a Assem- com a área de 39280 m2, -c'om as seguintes con-

. ,bléla Geral Extraordinária, a realizar-se no dia frQnt&.ções: frente, e um des lados, numa extensão,

Jaraguá do Sul, 28 de março de 1964 30 de abril de 1965, às dez boras da iDanhã. na de 100,e 400 metros, respectivamente com o terreno'

Alherto Bauer Dir. Presidente'
sede social à. Rua Rodolfo Hufenuessler, 71f>/90�, a de propriedaçle do, postulante Paulo JanskQwski;
filQ .de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dis: pelos fundos, ,com a propriedaJe de Herbert Neu·

Eugênio Vitor Schmöc.kel, Contador 51.089 ' -

t t
- dO'

'DEC CRC. SC 1605 Escritoric 48 1. - .Aumento do Capital, com reavaliaçã,o do Der, numa ex ensao e 10 mENros e no outro

ativo, de acôrdo· com a lei n. 4537 de 1.6/7/64. Jado, numa extensão de 400 m.stros, com o terreno

2.'-- Assuntos de interêsse social. de propriedade de Artnur Bleich". Feita a justifi.

Jaraguá âo Sul, 1.0 de abrl'l de 1965'. - cação, foi a mesma julgada, procedente, por sen

tença. E, para que chegue ao conhecimento de

Dielricb H. W. HUlenuessler, Diretor Presidente todos interessados e ninguém alegue ignorância,
, m�nda o MM. Juiz de Direito, expedir o preRente

(j1!Mllil881!l1881i!J81S11iJ"'8I!lI���__!U;IS(i edItal, que será afixado no local de costume s'ede

I 'FOTO PIAZ'ERA i deste Juizo, Edifício _do Forum e, por cópia, publi
I • cado na forma da leI., ,Dado e passado,nesta cida'<ie

• DBPRONTB Á. PRBPBITURA - JARAOUÁ DU SUL

I
de J�raguá do Sul, aos treze dias do mês de abril

I,.,
. de mIl novecentos e sessenta e cinco. Eu, Amadeu

foto�rafJa8 em O�ral - fotocopias de Docume!1t.c.s - ,Mahfud Escrivão o subscrevi (aJ Raoul A ,Buend-
- ,filmes e Material foto - Aparelhos e Acessorlos ' 'J'. d D"'t

" '.

.

' ,,'. gens, UlZ e IreI o.
A

.

pedido. atende a domi.c�lio II tambem I _

'A presente cópia confere com o original; dou fé.
,

em localidades vizinhas I' Jaraguá do Sul, J3 de abril de 1965.
_______liiB88@) 8I!lI � O Escrivão l\,MADEU' MAHFUD

BALANÇO GERAL ENCERRADO
31 DE DEZEMBRO DE 1964

ATI V O
Dlsponilel

Oaixa Matriz,' Caixa Filial,
Banco lnco Jaraguá, Banco
Inco Itaj aí, 5.506.571

Imobilizado
Banco do Des. do Estado de
Santa Oatarma, Ativo imóbil.
cl Reavaliaoão, Imoveis, COltS'
truções e Benfeitorias, Filial
IlajflÍ cl Construção 29.359.877
fstavel '

Móveis e Utensílios, Veículos e

Acessórios, Máquinas e Per-
tences, Participações 13.401.547

Realizavill
Inventário Matriz, Inventário
Almoxarifado, Adicional Lei
n. 1474/51'
Adicional Lei n. 4069/62, Adi
cional Lei n. 4154, Empres
-.no Oomputsoríó Lei n. 4156,
Taxa de Melhoramentos Lei
n. 89/63, Caução, deposito
para obrigações Trabalhistas,
Conta de Resultados Pandan-
les, ·Cia. Lilla de Máquinas,
Inst. Brasileiro do Café 13474.159

Compensação
Ações em Caução

PASSIVO
lio Eligi,el

Capital, Filial Itajai CI capital,
Fundo de Reserva' Legal,
Fundo de Reserva Especiai,
Fundo de Depreciação, Fundo
de Indenização Trabalhista 57.975.826
Ellgi,el

Oontas a Pagâr, DividendC1B,
Títulos a Pagar, Alberto Bauer,
Curipel S. A. Oia. Min. ·Sid.
Timbó, Victor Bauer

CompensaçãO{
Caução da Diretoria

-3.766,328

40.000

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE
Lucros e Perdas em 31-12 ..64

DébitoContas .

Vendas à Vista. Vendas Filial,
Descontos auferidos,' Juros
Auferidos, Aluguel 'filial, -

Lucros e perdas, Almoxari
fado Inventário, Inventário
Matriz,

.

Despesas Gerais, Inventário
Filial, Oáfé Crú, Salário Fa
milia, Almoxarifado Inven-.
UH io, M,ateria prima, Açucar,
prevIs09s Trabl}-Ihista� ,lei
n. 4357/64, Fupdo parli DApre
ciação, Dividendo, Fundo de

Reserva Legal, Fundo' de ,

Reserva Espeeial 100354440
100.354.440

100354.440

,EDITAL

EDITAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

v-.

Os ,abaixo assinados, membros do Oonselho
da firma Alberto Bauer S. A. Inã. e Com., tendo
examinado detidameQte os livros e documentos que
compõe ,aR pe<;aR do B�lanço, encerrado em 31 de

dezHmbro de 1964. encontrando tudo em perfeita
ordem, 'são de parecer que os referidos atos dAvem
Ber aprovados na próxima Assembleia Geral
Ordinária.

Jaraguâ do Sul� 28 de .março de 1965
,

Alberto Maiochi
Willy Mahnke

'

Hilário Baratto

Indústrias Reunidas Jaraguá' S. A.
" Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÄO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c ,O R R E I O O O ' p O y O • o QUE VAt PELO LI�NS
!

De 5 a 8 de Maio de 1965, deverá realizar-se a

primeira Conferência Nacional de Rotary Clubs no

Brasil, conferência que terá lugar ne cidade rneis Ies
telade pelo seu aniversário, o Rio Quatrocenrão.

De tôdos os Estedos virão roterienos pera per
ticípar das comemorações e tôdos ficarão encenredos
com a nova paisagem do Rio de Janeiro.

I Em Brasil ROlário, edição de fev. 66, a Sra.
Marflia São Paulo Penna e CosIa, faz um sugeslivo
convire para participar dlls memorãveis comemora

ções, dizendo, entre OUlras:
"Você já viu as novas !>islas do Flamengo? Já

as eSläo arborizando e gramando. Alé a chuva para
isso lern ajudado, trazendo o verdinho que reina nôvo
em fôlha de primeira mãn. Campos de fut�bol, de
voleibol e alé uma praia artificial com areia e banhisla
fazem

\

parle da maravilha do Flamengo Qualrocentão.
"A Zona Sul eSlii Ião diferenle que você, ausenle

fanlos anos daqui, é capaz de se perder no meio
das ruas, ampliadas, alargadas e modernas. Mas
onde o Rio eSlá mesmo "bacana", como dizem os

nossos filhos, é nos subúrbios. Conslróem·se lúneis
e viadulos com uma rapidez de dezenho animado."

"Dos ESlados Unidos virá um jálo superlolado
de rotarianos; com genIe de pé at� nas asas. Ame.
ricanos de ,Los Angeles frelaram um avião inteiro
para vir à. Conferência Nacional. I Tudo eSlá sendo
organizado conforme manda o manua� de etiquela e

do companheirismo, Diverlime'ntos, passeios,' reu�
niões. Você terá programa lôdos os dias,"

"Desde o fim do ano se eslá trabalhando para
•

receber as visitas, e essas são vocês, que só nos

darão grande prazer. Tealro, peças especiais �-em ho
menagem à cidade, espetáculos adequados, a todos
os membros da familia, ludo está sendo meliculosa-'
menle programödo e preparado para comémorar o

Rio soprando, feliz, as quatrocentas velas do boIão."
1'lsso é um conVite' à Fé.lmília Rotaria, para que

venham enfeitar a Conferência, com a sua presença.
,As mulheres' e crianças são as fIÖres indispensáveis
nessa grande fesla:'

'

, E,conclui o convite ... "Venha para nos conhe
cermos pessoalmenle- e poderemos mostrar. a você
o Rio provincia( o Rio Estado, muito m�lhor do qu�
.() velho Rio CapitaL"

Novamente no día 9
de maio, Dia das Mães,

REUNIÃO' INTERCLUBES DO, DIA 25.4.65 teremos a oportunidade
de ver em ação o GrupoConstituiu-se 'DO mets autêntico sucesso a reu- Teatral Juventus de nos

ntäo inter-clubes realizada pelo Rorary Club de lere- sa cidade.,guá do Sul, no dia 26 de abril �e 1965.
'

Numa,homenagem singe
,

Com o comparecimento de grande número de 18 e comovente ao síguirotarianos de São Francisco do Sul, Iotnvllle e São ficativo dla, será' apre��nto .do Sul, tiverem lugar a inauguração da pano- sentado o drama "Espoplie, vlvame�'e aplaudida pelos presentes, face, a ora sa e Mãe" de J. Vieira
( çäo do. Presld.enre Rodolfo. Hufenuessler, qsstrn com? Pontes. Um hino de lou
o pla.ntlo da, arvore da amizade, na praça defronte a .vor e exaltação ao heroís
Prefeltur.a, com a palavra inspirada do roteriano mo, ao amor e à grandesa_Waldemlto Ma,�urechen. . dos corações maternos.

Por ocesieo do suculento churrasco, usaram da "Esposa e Mãe" será vivi.
palavra os rotarianos Joer� Söller, Mario Sou z a, do por Irene Krause, AlteGovernador Oswaldo Heusí e Arno Enke, falando, vir Vasel Irineu Zacke
tarpbem o dr. Tochiaki Salto, O 600 aniversário de Osório iosé Schreiner'
RI, foi devidamente aselneledo. Rubens Nlcolluzzt e o ga�

roto Ivo Krause.
A direção estará a car

go deTomaz Wrobléswki.
O 10c81 da representação
serä o "Salão Cristo Rei".
A noitada será completa
da com hilariante comé
dia, vivida também pe
los artistas amadores do
"Juventus".
Além do significado e

oportunidade da homena
gem ao Dia das Mães,
ressalte se também o

graúde esforço que o

"Grupo Teatral Juventus"
vem desenvolvendo em

pró] do teatro amador
de nos a cidade e igual.

COMPREENSÃO IN'FERNACIONAL
,

. tJ.' I

Todos os léões de uma mesma nação podem
entender- se uns com os outros porque falam a mes-.

ma língua. Podem' comunicar idéias, manter disoua
eões, reunir com bom companheirismo, uma vêz
que não há barreira de idioma entre êles. O mes-'

mente sua expansão por mo não ocorre no mundo do Leontsmo. Os Liens
outras cidades círcunví- Olubes servem em 125 diferentes países e 'regiões
sínhas, como ressaltou .geogrâficas. Os Leões do mundo falam muitos idio
em recente artigo, o ae- más e mesmo ,muitos dialetos do mesmo idioma. O
manärío "Tribuna da ser- �scrit6rio Internacional de Chicago mantém uma
ra" de São Bento do Sul, grande equipa de tradutores e interpretes encerre
onde louvou principal- gada da eonrespoudêneia e do material impresso
mente o arrojo, esforço para os clubes situados fota dos Estados Unides
e grande boa vontade de da América. Existem dez idiomas denominados
que .são dotados os díre- "oficiais" no Leonismo; nossa revista The Lion é
teres e componentes do publicada em inglês e mais onze idiomas. Em nós
nOS80 Grupo amador de so clube nõs nos comunicamos em nosso próprio
teatro. idioma, mas o Lions Internacional comunica-se com
Arte difícil, porém cul milhares de Olubes iguais 'ao nosso em muitas lin

ta, instrutiva e pnncípal- guas.
mente muito bela, o tea
tro amador merece me

nos e atése faz ueces

särlo, o trabalho e o es

forço de um grupo de
jovens bem formados e

Intencionados, em seu

favor e pelo seu cultivo
e engrandecimento.
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CpRSO DE PSICOLOGIA DAS RELAÇOES
HUMANAS

,

Assim eoncítamoa os
n08SOS leitores e a po
pulação [araguaense à
assistir, día 9, no "Cristo
Rel" o drama "Esposa e

e Mãe" e a comédia a

ser apresentada. Estare
mos bomenageando as

Mães jaraguaenses a

prestigiando o engrau
decimento do teatro ama

dor em Jaraguá do Sul,
a nossa "Metropole do
Dinamismo".

� o companheiro que' sairá indicado como

nosso pr6ximo governador para o ano leonistico de
1965·66. Cidadão dos mais conceituados na cidade
de Criciuma onde milita no comércio e industría
local, Lançado' como candidato na Inter-Clubes de
Tubarão por certo veremos seu nome sufragado na

Convenção Distrital de Joinvile nos dias 30, 1°. e

2 de maio.

CL ALGEMIRO MANIQUE BARRETO

A inicialiva 'do Rotary Club de Iaregué do Sul
de trazer pera a nossa cidade, o dr, Prof, Tochiaki
Sailo, afim de ministrar aulas e conferências sôbre
psicologia, foi coroada de plêno êxuo.

Nova oportunídede lerão os ieregueenses. pro
vavelmente, durante o mês de Julho de 196b, quando
o Prof. Sailo deverä ministrar três cursos distintos:
Psicologia dinâmica da' personalidade: Psicologia
aplicada à técnica de chefia e comando e Curso de
Ikebana (arte de ornamenração pelas Ilõres, com fun
do psicológico).

CONVITE A VOC�: 5 a 8 de Maio de 1965

Reunião Conjunta da
ACARESC - LIONS - ROTARY

Dr. Francísce Antonio Piccione
JH:� .o. "(co - C.H..ltI. :f:'Z

Cirurgia e Clfniea de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

Em data de 26 do corrente estivemos reuni
dOR na séde local da Acaresc, onde numa ampla
explanação feita por uma das diregentes daquela
organização, ficamos sabendo do estado de calami
dade em que se encontra o nosso interior, com re

lação à higiêne. Ficamos estarrecidos ao nos ser

informados que em todo o interior s6 existem 29
inatalaçôes sanitâcias com fõssa. No bom português,
bastaria que' se fizesRe uma p'rivada de madeira
com um buraco (fossa sêca). Para eliminar o chei·
ro usar-se-Ia cal viva ou cinza. O Lions incorpo-

,rando-se
ao e te movimento irá fazer uma campa

nha de esolarecimento pela imprensa, rádio e pa
lestras em salões do interior para maior e clareei
mento. � preciso que se consiga fazer ao nosso

colono entender que a higiêne nesse setor é impor-.
tantissima para a ijUR pr6pia saúda. Da maneira
que estão procedendo. eSlão cavando a pr6pia se

pultura, pois as águas contaminadas pelas fézes,
são o maior veíoulo de contaminação. Quando não
são as féz6s descarregadas em ribeirões, o m�i8
das vêzes os animais como porcos ou öves se en

carregam de eliminá las. Recebido os micr6bios
nestes animais são por sua vez depois consumidos
pelo homem que assim contrae doenças das mais
variadas. Poder-se-ia garantir que 50% das doen
ças pOderiam ser eliminadas se constru�ssem insta
lações sanitárias adequadas, dentro dos princípios
da higiêue.
tt=:::===-==========--==--=,II :.

li DR. WALDEMIRO MAZURECHEN 'n
ii MÉDICO li
II

'

fi
II Ru� Presidente Epitácio Pe8sôa N°. 704 II
II (antiga residência de Emanuel Ehlers) II

ii! Clinica geral médico - Cirurgia ,de aduIros e ii
I, crianças - Parlos . Diathermia - Ondas curras e li
:1 Ultrd curtas � InoutotcrlT'ia Bisruri-elétrico·Elec, II

ii tro caulerização - Rai solnfra vermelhos e azuis. i§
�=:::====:;;==========--=d)

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� � CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

COH.UP,A - S�XA C�XAH.K:NA

VIAGEM AO RIO DE JOVENS

ESlados, jovens' selecionados pelos diversos Rotary
Clubs, que inlegram os chamados "Melhor compa
nheiro enlr� estudantes" e "Bom operáriO melhor

companheiro", o primeiro escolhido como sendo o

mais querido pelos colegas, pelo seu comportamenlo
para com êles e o segundo, como aquele que possui �====i::=========:::=�
as qualidades e requisitos acima exposros é bom ii li

profissional, embora ilão seja necessário que seja I!,I Blotee Jaraguá' Ltda. "lllium operáriO padrão, mas sirr.plesmenle que seja um

bom �Of�r������um��idO����e����i�ev�:�i��:ref�� II 50 Bnos de avaneo nB
\
arie de con81ruir II"melhor' companheiro entre estudantes e o bom

1.1. Fábrica de Blocos de Cimento para cons- .I,toperário melhor companheirq", visa a homenagear
o ensino e o trabalho, exaltando o espírito rotário li \ truções. Se V.S. pretende construir, adquira ii

do companheirismo.
'

li o matertal desta fábric3 que � o mais mo- H·
derno, e a construção l3airá mais barato. "DuranIe o pe.rfodo de' 3 a 8 de maio de 1965 ii '

. "
serão programadas visitas a escolas, fábricas, pas-I!' .

_

.
.
FRANCISCO MODROCK, !i'

seios, contálos 'com a Conferê!)cia e outros evenlos ii InfGrmaçoes, com. LEOPOLDO KARSTEN II _

d- I
- .

d·· li!
IIque -Iorn,em agra ave a permanencla os Jovens. II 'nesta praça

'

!!
I LEMA DO ANO: "Pela cooperação à ·União" .. \6:=========:::=�=::.:�===:::::::==:::=====J

Como parte, inlegranle da Conferência Nacional,
a primeira a réalizar se no BrasH, deverão seguir dos

P/r�stigie
CAFÉ

um prqduto

"
MARCA J lJTTE!,

o \.1 �
\ j

J> • ,

produto da firm� EGON SA'SSE
,

I

Exige de' seu fornecedor!,
1 'f

•

\

'

, \
,
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


