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'Coral Misto

Hamburg Weidensti,eg
A cidade de Jaraguä

do Sul, deverá ser vísi
tada dias 17 e 18 do co ... •

reute, po ... um importante
coral misto, vindo da
Alemanha, por iniciativa
do Instituto Hans Staden
e que, em Jaraguá do Sul
terá o patrocínto da Soe.
de Cultura Artística.

, O local de primeira
apresentação, deverá Mer

provavelmente, a séde do
C.A. Baepencí, no sábado
día 17 de julho, as 20 ho.
ras, comum va ...lado pro
grama musicado coral e
teatral, O Coral compõe
se 21 moças, 12 rapazes
e o dírígente e sua espô-,
sa, devendo, durante' a
sua permanencia em nos
sa cidade, ser disttibuido
entre várias famílias,
visto que, o Coral tôdo
formado de jovens como

vemos, viaja por sua ex
clusiva conta, o que por
sí dá a nota de alto va
lôr artístico e cultural â
sua viagem pela Ame
rica do SuL
Caravanas de São Bento
do Sul, Corupá e Guara
mirim já estão anuncia
das, prevendo-se desde
lógo, êxito certo dos
jovens alemãs.

Direror:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL
.Fundação:

'Artur Müller'

ESTAMOS na temi pera servir, e não pare
ser servidos. E a' grande maioria dos homens é
antes feità pera um grande esfôrço do que pera
uma longa perseverança. Os obstinados são os
sublimes. Quase todo o segrêdo dos grandes
corações reside no vocábulo latino "perseveren
do". Viam aul ·Invenlam aul laclam: "Ou acharei ou
abrireiß meu caminho."

.

. Faleceu o senher Heleodoro Borges, 80 anos.
Oilo decênios bem distribuidos nos cuidados, da
educação; do lar; dos filhos; da famUia; das fun
ções públicas pare o bem comum. O senher Bor
ges. Chamo o, com o carinho de consideração
que lhe devoto, de "o velho Borges".

.

Praticava o venerando pai do meu amigo
Osmar Borges, a diffcil arte de ouvir; amor à
verdade; doçura e benevolência. I�norava enupa
nes. Sabia esquecer; sabia ceder à ação inata da
caridade; ebne seu coração à alegria. Cultivou o

reconhecimento; experlrnentou ingratidões. Uma
vida exuberante humana. Uma vida vivida.

- Farei o possível para amenizar a vida
alheia, principalmente a vida dos que me cer
cam", - eis a resolução que deve ter tido, peno
so, o velho Borges, meu vizinho de há dez anos

passados, em Jaraguá do Sul. "Peratum cor
meum" - meu coreçäo está pronto, ó meu
Deus!" - ter-se-ia decídido meu venerando ami
go, Para Irás rôde fendência tmeressetre, tôda
disposição em ver tudo sob o mesquinho ponto
de viste pessoal.

Quantos homens ficam co.npleremente obse
cedos pelos trabalhos ou negócios, a ponto de
não ferem nem um momento pera dar aos outros,
ne <i sequer uma palavra cordial pere pertílher
suas. preocupações. O velho Borges sempre a

tinha, a palavra; sempre linha, o momento. Devia
ter estado convencido de que dependia dêle, de
cada um de nós, de embelezar e iluminar a vida
dos que o rodeiavam, dos que nos rodeiam, re

solvendo-se diante de Deus a estar sempre pron- I
.

��laa�mp�oo�o�:�br�:.m da comunidade e o de Liga Feminina de Assistência Social'
o velho Borges estava pronto, quando Deus É.n da t a de 12 de a vinda à nossa cidade

o chamou. Longa enfermidade. Sofrimentos meu- junho, quando da reunião de médicos, especialmen-ditos. "A serenidade é um céu sob o qual tudo convocada pelo sr. dr. te, aqueles que tratem
prospera, salvo o pecado". O pecado do velho Springmann para uma especificamente do cãn-Borges fôra êsre: o de servir, o amor a verdade. conferência sôbre a pre- cer, devendo maís tarde-

, Disse Goethe que "ninguém procura servir venção do câncer gine- extender a outras áreasesponrâneemenre; mas beste pensar que possa cológico, no Cine Jaraguä, de assistência social.
ser útil ao préximo, a si mesmo e a Deus, e es- foi Iundada a Liga Femí- Pede-nos a Comissãopecielmenre aos que o rodeiam, pera que se dts- nina de Ass ist ê n c i a de trabalho, a divulgaçãoponha a ser.vir de bom grado". . Social, entidade que de- de um. convite para oEssa esponreneidade de servir, fôra apenä- verá dedicar-se, em primeiro contátoe comgio do velho Borges. Simples, que a simplicida- .

Jaraguá do Sul, na luta uma equipe médica quede é dos grandes caratéres. Modesto, que a mo- contra o câncer e de virá à Jaraguá do Sul edéslia é apanagio de um espfrito amadurecido. assistência a pessôas que poderá ser assistidoTenho para mim, que o velho 30rges deve necessitadas, sob o ponto por qualquer pessôa, semter sido como aquêle pai de famflia que soube de vista de saúde. . qualquer pagamento:dar aos filhos já crescidos uma lição, rica em ar- A p�imeira diretoria CONVITE
gumentos vivos. "Vocês söbem para que vieram ficou constituída pelas A L.F.A.S. - Liga Fe-
ao mundo"? - "Os homens eSlão na lerra para seguintes se.nhoras: Preso minina de Assistência
se ajudarem mutuamente. Quem não procede . de Honra: Zelinda Dorn- Social, convida a tôdas
assim, torna-se insuportável." busch; .

P r e 8 H i I d a as pessôas, especialmente'Fdleceu o velho Borges. E, concluindo o Hufenuessler; Vice-Preso as Senbor�s que assisti-
cfclo de minhas meditações, julgo haver êle mu,,· Vva. Praeses Schluenzen;' ram a Conferência sôbre .

murado no leilo de dor e de sofrimento, de longa Secret.: Marly Baumer e "Prevenção .do Câncer
enfermidade, ao cerrar os olhos: - "Senhor, Tes.: Jandira de Sousa. \ Ginecológico", para no-
agradeço vos. Meu trabàlho começou,' continu_ou Juntamente com a di- vas conferências a serem
e acabou sob vossos olhares; fazei que me sirva rßtoria,' foi constituída prof,eridas nesta cidade,da verdade para minha salvação e a dos 'oulros; uma Comissão de Traba· pela .equipe do sr. Dr.
que jamais a utilize para vos desagradar.", lho de Assistência Social, �oiRés Paciornik, espe-

Deus, oa sua infinila sabedoria, possfvel- composta das Senhoras cialista em doenças de
aquela data, serão aplica- mente esteja a sorrir, agora: Você não me de- Irene Soelter, Carmem senhoras, dirigente. dados' na construção de um sagradou, Heleoduro Borges. \ Breithaupt, Brunhilde Secção Sul· brasileira da
moderno "Salão de Es':'

Jaraguá do Sul, 30 de ;unho de 1965. Miihnke Schmöckel, Jutta "Associação Mundial de
portes" màrco importante, Marcatto, Yara Spring Prevenção do Câncer Gi-
testemunho festivo Que a

/:,' mann e Marly Silva, às necológico", -nos dias 10
população de Jaraguá vai �.��.

.

quais está afeto o traba- de Julho de 1965, às 20
erguer num gesto de reco- 1� lho e o'rganização dos horas, no Itajara Tênis
nhecimento à obra educa- 1'." primeir,os contátos para' Clube e dia 11 de Julh()tiva prestada pelos ������������,���,�����.����������� de 196�às10hofflS, em
Maristé:s, aos nossos

V ANGELA ,BORTOLINI local a ser aindaprévia-jovens. � va. mente anunciado. A en-

trada, como dissemos é
franca.
Ninguem

.

devia faltat
para tão important�8
conferências, qu� foram
conseguida com muito
sacrificio . e que são de
real interesse pa'ra tôda
a população.

A U ON' E M M A R,C H A o 'VELHO BORGES
Candidatos a Governador e Prefeito

'

'Com a realização da
Convenção Extraordinária
da UDN de Jaraguá do
Sul, no último dia 2'0 de
Junho, foram epresentedos
à sociedade I ieragueense
os candidatos que deverão
pleitear junto do eleitorado,
apre f e I' ê n c i a de seus

nomes, a õ de outubro.
PrecedIdo de tnrenses

da opinião
tenro da zona

rural, como da cidade,
delineava-se nflidamente à

persoqalldade do jovem
..

.

.

sufragar o nome de Victor
Bauer pare candidato à
Prefeitura, a que se [unte
ram símpeüaantes de ou

tras agremiações parudé
ries e o povo em geral
Eguelmenre foi recebido

com elmparie o nome do
candidato ao govêrno do
Estado, Senador Antonio
Carlos KonderReis. como
capaz de unir a familia
cererínense, com menreli
dade nova e que dará ao

Estado um govêrno sern

ódios, sem compadrescos

• vereador/ Victor B a.u e r,
E>' Q.Qpntadd, como sendo o

�Qr1nic.o em' condições reais
de poder implanrar um

sistema nôvo de govêrno,
sem eslar obrigado por
múltiplos compromissos a

situações anteriores,. que
e:stão emperrando a má·
quina administrativa da
nossa comunidade.
Outra não foi a resolu·

ção dos senhores conven·
ci·onais que compareceram
ao conclave 'udenlsta) para

e sem perseguições.
O clichê que estampa

mos, com, a nora, fixe o

iOSlante em que os dois
candidatos, sob os dplau
sos dos presentes, selavam
com um fraternal: abraço,
a firme disposição de
Antonio Carlos Konder
Reis e Victor Bauer,
conduzir em a UDN aos

gove.rnos estadué11 emu'
.nicipal pela vontade do
eleitorado calarinense.

Ginásio "São L'u í s"
Fes.ejos ..Jubilares

O ano 1940 recorda ii
da t a da chegada dos
Irmãos Maristas em nossa

cidade para é1l9sumirem a

Direção do então. Grupo
Escolar "SÄO LUIS".

Para comemorar os 25
anos dêste acontecimento,
é! Direção do Ginásio e a

DiretClria da Associação
de' Pais e Mestres, fixaram
a data de 50 e 31 de ou-

tubro próximo. E dEsperando reviver a's mprega O

grandes campanhas r�ali� Precisa"!"se
zadas em prol do nos�o • � • •

Educandário, desta feita, Escntono F. fischer
os resultados de uma quer-
messe programada. para I Avenida Marechal Deodoro, 204

Uma Rua -Chamada
LUIZ KIENEN

Verdadeira onda de
revolta está levantando
a municipalidade na Rua
Luiz Kienen.

:Jj; que, ha maís de
treís mêses a Prefeitura
abriu uma enorme valeta
naquela' via' pública, pa
ra canalizar o esgoto à
rêde geral. Feitas as

reclamações por parte
dos moradores, em sua
maioria funcionários do
Bla n c o do Brasil, a11
compareceu o Departa
mento de Obras e rasgou
uma profunda valeta,
soterrando muros e cer
cas bem pintadas.
Obra que é bôa, dizem

os "expert's", tem de de
morar bastante para ficar
gravado como öbra feita.
Tal, entret a nd o, não
acontece com os mora
dores da Rua Luiz Kie
nen, que não aguentam
maís a intensa fedentina,
com os esgoto tôdo pa
rado em frente de suas

casas, onde crianças tem
de ser mantidos dentro
da casa, para não cair
no profundo fÔ8S0.
Famílías inteiras estão

sendo atacadas de estra
nhas moléstias e, à des
peito das reiteradas re

clamações, a Prefeitura
não. dá ouvidos aos seus

moradores, tôdos caren
tes de conforto e sossego
para poderem atender ao
seu trabalho e que os

mosquitos e o mau cheiro
vem sistemáticamente
impedindo.
Com a denúncia que

óra fazemos aos respon
sáveis, alimentamos jus
tificadas esperanças que
ainda antes das eleições
venha a ser sanada tão
antipática atitude dos
admínístradores munici
pais.

Repercutiu dolorosa·
mente no seio da socie
dade local, especialmen
te na Barra do Rio ·Cer·
roo -o infausto passamento
da Sra. Vva. Angela Bor

, totini, ocorrido na úllima
2&.· f e i r' a, dia 28 de junho
de 1965,

.

. A extinta conlava com O sepultamento deu-se
87 anos de idade e era as 16 horas do dia se

muito benquista. Foi jun- guinte, com extraordinário
tamente com seu marido, I acompanhamento,

o que
um, dos primeiros mora- vem de demonstrar o ca·
dores da Barra do Rio r,inho da população da
Cerro, realizando trabalho Barra do Rio Cerro por
de pioneiros em terras de uma das mais Iradicionais
Jaraguá do Sul. faQ1i1ias,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO PO POVQ

"CORHflO DO POUO ','
, I

Aeg.istro C "VI'I Massaranduba; neste Es- ,.;;;-_ _ .....•...-_ -- - _- _ _.
.

., fi'
__ - - - -.-- _- _ •• -_ ,,'

::i::l D. 5.989 de 28·6·65
ir CA §}A cn C1lIIlrntnlbat �
-

. .

IIV��:��r Ja�Vk! e

Contendo 6 peças, lus, água encanada li
El�, brasileiro,' solteiro, e pr6ximo de ônibus, vende-se ou troca-se

.

I'
por casa Oll, automôvel em Jaraguá no mesmo 11-

assístente de engenharia, II valer. Base do neg6cio 3 milhões. Tratar com 1'1natural deste E s ta d o, II ALOEU GONO LVES
domiciliado, e residente I

. A
. na Oia. Jordan, filial I II

em Jaraguá do.Bul, filho li ,de Jaraguä. f!

de Oscar Ehlart e de
�:::::::::::l!"=:::::::::=::::::;:=::::::=::::::==:::::::::=::::::=...:__:::::::::=:::U

Adelina .Klein Ehlert.
.

(Fundaçqo: fJrturmüller - 1.919)

Emprêsa Jornalística
. "Correio do Povo" Ltda.

- 1965 •

Diretor
Eugênio V/tor Schmõckel

VENDE-SE Aurea Möller Grubb I, Oficial
do Reglsti o Civil do 1.0 Dis.
trito (Ja Comarca de Jaraguá
do Su , Est a do Je Santa

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

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar- se:

ASSINAT'lRA:
f\nual .. Cr$ t 850 00
Semestral , , • Cr$ '950:00
AAulso . . . Cr$ 40,00

BNDBRÊÇO: I

Caixa postal,.19
f\venida Mal: Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Por prêço de ocaslão,
vende-se uma proprieda
de com 11 ms. de frente

por 129 de fundos, com

uma casa de madeira,
tipo bugalow, 0.0 centro
de Guaramírím.

A�"""""""""�""''''''''''''''''''A''''''''''''''''''�''''''''''''''''''A.

r�---------""---------""II O INVERNO EStÁ Aí II
II HnORMf SUB fiflftDflHß: II 0=========0==========.
lU, Lembramos a08 srs. proprietários de ',', ',',' Vende-se O"tl·ma Cha'cara ',!geladeiras que necessitam de reforma, que "I

. U as mesmas po d e r ä o ser reformadas n08 U
O sr. Alberto MaUezolh" meses de inverno. II U Em condições a combinar, vende-se II

_ Nelza Joensch, nes- em Oorupá; I" Desmontagem total, limpeza a jato de
" U' em São Francisco do Sul, ótima chácara II

ta cidade.

I
- o sr. Wer�er Vasel; "

areia, tintas de primeira qualidade, mão de
" U colonial, com cerca de 50 m i I met r o s U

_ Ruth, esposa do sr. obra crítertcaa. I' quadrados, com duas casas de moradia,
"

Dia 5: Edemar Schmalz em sao II U "
engênho de farinha movido com energia

Bento �o. J�oUvle;m ',',
Oficina de Geladeiras de Rudi Brlioa Fone, 288

," "
elétrica, pastagens cercadas, bôa agua, ,','Ä sra. Armanda espô- v Osmar Jaraguá do Sul - SO. I
terras de planta. Ótima instalação para

·

sa do sr. Walter Schulz, Bartel f\lho de Walter .... " lavoura, e ga d o I e i t e i r o. - Distante ", --------- ----------.... 3 quilómetros do centro de São Francisco
nesta cidade; Bartel.

ç
. __ ...__....

_" U do QuI. U
- a sra. Julieta, es- [(------------------

..

·---11 II
U

U
po� :os��.����:��e����� Dia 9: :11.'. Blotee Jaraguá Ltda.• lI,u, Jarag��at�ro c��. o D�mM�r��o F�!:�r:coo ed� ',,'do sr. José Frutuoso;

tO d I I!I Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua
•

filhoW��de�:.ro �:���fdn� ful��a·J���z��Íi�s:o��t�� :,'1,' II onos e uuanen na ur e e eons rUir li II Rafaél Pardinho, n.o 159. . It
Baumann em Tres Rios federal nésta cidade; ii Fábrica de Blocos de Cimento para cons· 'II 0=========0==========.do Norte; - Arthur Emmendoerf- 1,1 truções. Se V.S. pretende construir, adquira ti
- Leonar, filho do sr. rer; I o matertal desta fábrica que é o mais mo- :: ====--==========:::=========

��{��rto Rowe em Gari· dO-;/��O:s�gU;:i�g���" derno, e_
a constr��:N����om��l:�a�� II li DR. IVO' KA'UFMANN li

- o sr. Martim Henn, ,:1 Informaçoes com:
LEOPOLDO KARSTEN II IIi' H

r

Dia 6: em Jaraguazinho,' I I: I' .:.:

_ Isa Marta Mohr, ft·· II
.

, nesta prat>a li C'3 D
li

Y
li II .rurgião entis1a

, ii
O sr. Otto Schneider; lha do sr. Alfredo Mohr. -6==:::==:::--========::::==�-=:=II" II - ii

-==:::::::::=::::::;======::::::==::::::====="':-_ ii Consull6rio: - Rua P�es. Epitacio Pessoa 139 ii'

.-:.::======:::==::::::==-=:::===:::==:::::::::=:::==:::=::"1(. 'I' J1: !i
Ir . il II ]il)l lEruClHI '][AlUflWANN ii II (em frente da BMPRESUL) ii

II, PRECISA�SE li II o II !I - Aparelhagem moclernissima -:

�

[.
II. !1 II MÉDlfJO fJIBURGIA6 II 11 li

,.!iI, 3 BONS OFIOIAIS PARA P.A:LETÚ II lill . 'li II RAIO X - CLINICA - CIRURGIA H
1 CALCEIRO II :1

Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer·
fj 11 PROTE�E - 'CU'NICA INrANTIL ii

ee •
I 11 11 sidades de Colónia (Alemanha) e ,Pôrto Alegre 11 II lj

li Paga-se Cr$ 6000 para- o paletó II II li I!=:::::::::=:::=======::::::==========�
ii 11 !i CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E 11

::.·.:i , e er· ,1.400 a calt>a. . 1111 "':",1 CLIN1CA OERAL 11:1 � -------- --...-----.----------------�

ii iratar com DALPRA Alfaiate Modas II ii li {(-
----......

---------�-------- ---"1

· U. �_�
' --J ii 1909a prátiea em. Hospitais Bnrop1ms !! li DR. WALDEMIRO MAZURECHEN II·

;�"!!=:::=::::::=--------
- --�--- ------

- ii .Consultório e residência: li II CLíNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL .!!

V d �entro n Tel. 244 - Rua Preso ßpitácio Pessôa, 405 II II
/

n
.

en e-se - v II CONSULTAS: 11'11' li
.

;
" II II !1 . II

. Vende�se uma propriedade .contendo uma II Pela manhã: das 8 f/2 ás 11 horas. II II. ULTRA SOM
.

II
casa de ma;terial e uma casa de madeira, situado H Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas I! II ONDAS CURTAS'!i! . .

li
·

à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul, ii Atende chamados tambem à Noite li II R. ULTRA VIOL.L:..OTA ii
Informações com Dr. Piccioni, em Corupá. 'b=��===::::::=_;...:_=:::::::::=:::==:::::::::===:::=:Ji II Rua Preside.nte Epitácio Bessôa 704 Ji .

•
.

�::=:::==:==:::::::::::::::::__=::::::===:::=:::=::..==::::::==:::=:Ji
r;::=:::::::::=:::::::::::::::::::::=:::===::::::=:::::::::==:::�==�=::::::::::::=:::::::::=::.;;::.::::=:::::::::===::::::=:::, I

���� . .'

f ililll
.

� r. J � a � �'i m � · W. J � � 8 tin � il:111 ��.����Ã:���y� r:r··nu.·ú·n.ä·n·i�·.:··�·.:··P�iri�:�mâ··nn·.··�:1Ad d ;. que dispõe de maior sortimen- f 1
II

.

voga o II to ria praça e oferece seus arti·

t�
CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· �1II li gos à

DPreços va3ntajoJSOS � RES� INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �
II'

. I

O V M A L D E O D O 1 2 2
11 Rua Mal. eod�ro . araguà . •

II E S C R I T O R I . � A .

..

. :. ,R O, II ���� f� Diagnó$otico Precoce do Clnce,r nas Senhoras �l
II ' JARAGUÁ DO SUL li �E Comunica ·�os seus cl_ientes que atenclerã no seu .�:1li! li O . Anuncio - e � H novo consult6rio ii Rua, Artltur Mülle.r n" 160 �
'11 MAN SPRIt::DT '

II �: . (AO LADO DO NOVO HOTEL) :

Iii DEUTSCH. II Alma do ne'g6cio

�� Das 9,12 e 'das 16-18 horas -. FONE, 384 �1
I , I :; anunciem neste Jornal : .

. 3
, \b:=:::=�::::::�==:::==!::::::::==;:.:=======::::::::::::::::::::::::.-==::::::=========::::::::::::=:::::::::::::1i :. •••••• ..·��r •.••.••,.:);':: ':-,.... ,.:;.,··��·.· ..••.. '!.:'····.. ·.,·�v··.··*··:.;.·····.·,�

Pedro Winter;
...... sra. Marta Romilda

J h H t 1 Ibl Antonio Pedri;oenc oer e , em. 1-
Antoní V"rama'

- _n ODlO teua;
_

.'

sra. Ana Izabel l -:- Sra. Clacir S. Gess�r,
Mascarenhas, esposa do realdeute em Co�córdla;
sr. Pedro Luiz Schar- .

- Pedro SChmIdt,. re

chark, residente em Oam- Endente em J�raguázlDho;
bíra:

- Isolde Lange, em

_: o sr. Carlos Schío- Itapocuzinho;
díní; /

- Afo�so �pacht em

_ Erníldo, filho do sr. Alto Garíbaldí.

Norberto Rowe, em Ga
ribaldi; .

Dia 7:

I' Ela, brasileira, solteira,
operária, natural deste
Estado. domiciliada ,e

Ele, brasileiro, solteiro, residente em Massarandu�
lavrador, natural de Po- bat neste Estado, filha de
merode, neste Es t a do, Erwin Gaulke e de Alida:
domiciliado e residente Gaulke.
em Rio Cêrro I, neste
distrito filho de Bruno
Thim e âe Francisca
Thim.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, u a tu r a 1 de

Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente em

Rio Oêrro, neste distrito,
filha de Willi Francisco
Augusto Flohr e de Frieda
Baehrwald Flohr.

Edital de Proclamas
recebido do Oartõrio de

Diretório Municipal de Jaraguà do Sul
. Convenção Extraordinária
Edi.al. de Convocução ,

De acôrdo com o Art. 36 letra à, e art. 34
E para que chegue ao co- paragrafo 1°. dos Eetatutos, ficam convocados os

ihecimento de todos, mandei membros do Partido Democrata Cristão de Jara
nassar o presente edital que guá do' Sul, na Jórma do Art. 32 dos mesmos Esta- .

será puölicado pela impren tutos, para a Convenção extraordinária do Partido
sa e em cartório onde será a. realizar se no día 7 (sete) de Julho próxim�
afixado dur ante I � dias. Si vindouro, ás 20 horas, em sua séde provisória a

alguem souber de algum im. Rua C�I. Procópio Gomes ,d� Oliveira 549,.afim
pedimenro acuse-o para os .de dehberarem sôbre a seguinte ordem do Dia:
tins legais. a) Escolha dos Delegados a Convenção Regional
AUREA MO�L.E� GRUBBA b) Exame da situação, com referência as pró.

Oficial xímas eleições Municipais
c J Assuntos de interêsse partidário.
Jaraguá do Sul, 23 de Junho de 1966.

Partido Democráta Cristão
Tratar na Rua 28 de Edital n, 5.988 de 22-6·65

Agôto, 51�, em Guara- René Thim e

mirim. Vera Ftohr
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Anive�sários '1
Fazem anos hoje:

'

- a sra. Maria Gascho,
esposa do sr. Felix Henn
em Garíbaldí.

Aroldo Schulz
Vice � Presidente em exercício.

, '

Amadeu Mahfud - Secretário.

Dia 8:

Fazem anos ama»hã:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dragão
por AUGUSTO DE OLIVEIRA Prezados Agrtcultores e amigas Donas de Casa:

,
' r I

' Os aenhores sabiam que amaíoría das febres,
, Olho de Dragão êra um desses boa vida que dores de barriga, desinteria, ataque de bichas,
só quér boa comida, um bom sota. ou uma boa fraqueza são causadas por vermes e' micróbios
almofada e sossego, e se na vida ,dos gatos por que vivem na sujeira?

. '.

'

ventura problemas ouvéssem então os outros que' Pois é isto mesmo. Estes blchínhos chamados
resolvessem. porque isso 'nada tinha que ver vermes e mícrôbíos, que tanto mal f.a:z€\m no corpo
com ele! Entretanto gostava de carinhos, quando das pessoas; nascem e vivem na sujeira.
se achava simplesmente sentado e quando passava A sujeira. está na privada �em ,a fossa sêca,
-estregaudo-se em alguém, porém não gostava de nas águas 'usadas jogadas no pätío formando lama,
ser importunado nas horas de sesta sôbre um onde orlam-se .as moscas, os mosquitos e os
leito macio; naquélas horas íasía uso de suas vermes: As moscas e, os mosquitos' transmitem
garras arqueadas demostrando 'seu poder nada doenças e os vermes causam doença. Por Isso é
atrativo, sôbre tudo para aqueles que iam lhe ímnortante evitar águas paradas e lama perto de
roubar sossego. casa. A água usada na cozinha, jagada no terreno

Entre outras coísas tinha uma peculiaridade perto de casa, pode formar .lama é poças de água
muito interessante, o olho esquerdo éra asul e o que' vão 'servir de lugar de criação para as mos,
direito êra de uma cor índefenída, em certas case mosquitos e vermes.
ocasiões éra de um pardo apagado como o olbo Se você amigo agricultor não tem em sua
de qualquer gato comum passando noutras horas propriedade uma privada com Iossa é um esgoto
para um amarelo luzidio; dai o apelido de Olho para águas servidas, acabe hoje mesmo com estes
de Dragão, mas' não gostava desse apelido porque problemas. Faça uma privada com Iossa e um

quando me fitava com aquele olhar lampejante, esgoto para águas usadas.
"

bastava -eu encarar cara a cara e chamar de olho Lembre-se você é o responsável pela saúde
de Dragão para que ele virasse a cara para o de sua familia. Se você não souber como fazer
lado, bem aborrecido. dirija se ao Escritório Local da A'CARESC ao

Quando me via em traje de banho olhava me lado da Prefeitura Municipal e peça um folheto
com todo o ínteresse e assim que eu pegava um explicativo.
caniço seguia-me em todos os passos fazendo

.\ todos os agrados possívels de bom amigo e com
, panheiro, fitava-me com ternura no olhar, miando
com .doçura naquéla vóz de gato malandro e não
ê ans a v a-se d e e s f r e g a r seu p e 1 o
macio o em minbas pernas,' afinal parecia até
com uma noivinha agradando o' namorado com as

perspectivas de ganhar uma joia á muito cobiç_8.
da, 'e assim não me largava até a margem do 1'10,
'só não entrava no bote porque achava por certo

que aquilo éra maluquice demais, mas ficava por
ali até a minha voltá, pois bem sabia que ao

menos alguns Iamparís iria ter para um suculento
manjar, e fora desses menusoulos pesc�dos, tam
bém trazia muitas vezes 'alguns de maior porte
que éram também muito apreciado por toda a

família e esses minha mãe costumava consertar
numa dependencia nos fundos da essa usando para
livrar os peixes de suas nadadeiras uma faca
especial e o gatão conhecia tão bem as pancadas
que ao ouvi-Ias pulava do seu leito desaparecen
do rápido como. uma flexa em busca de um

naco de peixe bem fresquinho que bem creio, na 1f!!!!�!!!!!!!!!!!!!!I!!Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sua opinião éra bem mais gostoso assim do que
depois de preparado com os condimentos que só
fasern mal a saúde.

Cérta ocasião ,ele me deixou pasmado quase
cre:ndo que também sabia raciocinar: Minha mãe
lançou mão da mesma faca para cortar o cabo
de uma vassoura desferindo os mesmos' golpes

,

como se fosse as barbatanàs dos peixes, o gato sal
tou do sofa a meu ,lado, como sempre, porem
muito ·antes de ,avistar lI)inha mãe e o que éla
estava fasendo estacou e. depois de escutar IPe·
lhor voltou para o seu feito olhando para mim
como querendo diser: - Quase que vou na onda:

"
- Fiquei tão curioso com aquilo que não contiv.e
ao desejo Ife ir ver o que realmente estava mi

nha mãe fazendo.'
, Eu também as vases gostava de divertir-me

a custa do bichano, pregando,lhe alguma péça, I
entre élas as que mais me divertiam éram, quando

IIIele passava despreocupaQo ou talves despercebido
rr .ôâvminha presença, deixava distanci�r-se um ou

dois passoE!, então arrastava o pé .lapido no bssoa

1$�IaIIl===-=!iEEiI-'S!!!i!I-'==:t :=*� �lho imitando ao rpesmo tempo com a boca qual ii
quer ,gato enraivecido, rapido ele girava no ar em -'1 O R. J <:> R N SO E LT E R IIIverdadeiro salto mortal estacando pronto para sua II I':::defesa, mas quando me via rindo as gargalhadas -I

I CIRURGlflo DENT/STR molhava·me tão despeitado que só faltava diser em Moderníssimo "AIROTOR" _,

boa linguagem: -'Bobo: lã II
: A ultima vez que vi o Olho de Dragão, foi .II Reduz o tempo de trt!ba lho :=

ceria ocasião em que ia faser uma longa viagem, I e aumenta o conforto do CLIENTE. III'.
enquanto aprontava as malas, aquele, ótimo com-

1-1'1- CLíNICA _ CIRURGIA _ PRÓTESE -I::_panheiro das oras de ocios' nã.o s,aia de perto de
mim atento a tude que eu fasla e quando eu alra- iii RA_lOS X Iii_'-vessava o portão olhei ainda, para traz, lá estava III DI
'ele na soleira da' porta olhando-me com aquele -ii C o n sul t ó r i o: Av. Getulio Vargas, 198 mpar de olhos tão diférentes e estou 'certo que na- In

_1'_quéla hora estava pensando consigo: -, Qlle péça I ' (Anexo ao, Depósiro da Antarctiça),
será que vai me pregar agora?: rni=!BEl!E!!ll_'!=!!_:!!!Sll:--i;_r:!!Eli::l!=!�ia
�a8�S6S8��SI!JBf�ciS8��'_fQal!H!MHi!&!l� �l-:I :1=1. ·�a=;�n=! Ir =;::;1 iU-!i=n=!IEii!!!!EE!!:::!' :! c::=::::c:::::::rc::::::=�c:::;::.c::::::::.c::::::::::-

('I, FOTO PIAZERA,' I �I Th mm1Ul'lrnonntfh' lQ)"]IrfP11-dl\ Alp Á\71,�\\TPAltf1\ 'I'M'U' DASi, DBFRONTB Á PRBFEITURA - JARAOUÁ DU SUL I l� Jl))ro IV11 11 llll \UI ' lJ)) (tlL � !LUI lW� li'l�� 'II � lW \UI

_�I!I:_ _____

I Fotografias em Geral - ,Fotocopias de Documenths � I II

II III Fihnea e Material Foto
I
- �parelh()s e Acessc;írios ,I!P "

'

" ., 11• fi • ., ., . Frutileras e Ornamentais

I' ,A pedido. atende a domicilio e tambem , i III I
I'

em localidades ,vizinhas '

, • III II' Laranje1ras, Pecegueiros,
�1I!IB1lifi1l!lB1I!IBII!IB1I!IB1l!I811!1B1I!IB�:êl8l!liS811!1B8811!1B��1!J

'1_" Com escritório nésta cidade à' Av. Marechal' Deodoro iI:'1 Kakiseiros, Macieiras, Ja-

r����'
'.

da, Fonsecá nO. 122, para 'melhor servi; seu� ,clientes;

',I�� t�t���a��iö:;:Jfi'á�o���ai�
1 Dr. Rej'noldo MÚPSP8 � i III' mantêm est,r�ito intercâmbio judiciário com os ex·Escritorios feraa_, Palmeiras, etc., etc_

, II 'II i' W de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE ,DA � IJUZ, ,PEQAM CATALOGO
) ADVO�ADO, .l

III' com �éde em joinville e são Francisco d� Sul; está eip III
ILUSTRADO

t .
'

,. i ;:- 'd'
-

d ' b�
. ",

1 C o': Leopoldo Seidel
" Escritório ao lado da Pref�Itura_' III con IQoes e,' tarn em, aceItar causas para aque as o- [� ,

,

!
;,

.' ,J�RAGUÁ DO �UL I I, i III ,marcas, sem maiores ÓJ;lus p',ara seus, consti�uinteB.' I�
- C?RUPA �

,���(j��� ml-=!i!Ei!ll-!I-=jl !!!!iii!iJ!!!E!li. lI_li-I'�i--!I.!!!El:-n�I!!!I!�E!EII=:==ii� I c::::::::.c:::::::=oc:::::a.._...,=:::::::::oc::::;:::.c::::::::.

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas para o planlio do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
tO mil metros de valas para arrozeiras.
Umö estrada construidö dentro do terreno (2.500mts)
250 pés de árvores frulíferas enxertadas. ,

1 casa de madeira. {lor motivo 'tIe mudança em tJ;'ânsito: Uma
3 pasto cercado com arame. Sala de Jantar (fina); 1 fogão a gaz Dako
t2 mil pés de aipim., (completo); t mesa d� cozinha; uma cama turca, \

1 Batedeira D.O 3 - com motor - ólimo eSlado. de casal; uma p a r e I h o toca-disco Ri-Fi'
1 Çarroça - etc. ele. etc.

"Sonatta", portátil. Uma caixa c/50 fitas 'de
Melhores informações com Vitor Zimmermann. I gravação, de 600 a 1.200 pés. Preço pechincha.
nas LOJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul � �V_e_r_e_t_r_a_ta_r_R_u_a_E_p_i_tá_C_i_o_P_e_s_s_o_a_,_2_84,_. ....;

Olho' ,de In,formativo ACARESC
"

tellna Mario Decker
Extencionista da ACARESC

Eletromotores Jaraguá S. A.
I Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas

para se reunirem em assembléia geral extraordinária,
no dia 20 de julho de 1965, ás 15 horas, na séde
da sociedade 8 Rua Prof. Antonio E. Ayroso, 83,
afim de deliberar söbre a seguinte ordem do dia:

a) - Aumento de capital e alteração dos esta
tutos,

b) - Assuntos de interêsse socíal.

Jaraguä do Sul, 2 da junho de t 965.
Eletromotores Jaraguá S.A.

Eggon João da Silva, Diretor Gerente

VENElE-SE

"UMA OUE�TÃO DE .BOM .sENSO"
Não é nosso propósito faz�r a campanha de

um candidato tão '3Ó com elogios a sua pessoa,
ísao seria enfadonho e ôs eleitores de

'

Santa Cata
rina já estão fartos de demagogia' camuflada com
a qual sempre se pretende, às portas de uma

eleição. dourar um nome para confundir o povo,
Citaremos, portanto, periõdicamente -. pois se tor- .

naria cansativo enumerá las tôdas de uma vez -

as obras do legislador ANTONIO CARLOS para
que os eleitores, com o seu costumeiro bom senso,
[ulguem por si próprios. Mas, vamos aos fatos: de
projetos de sua autoria nasceram os Grupos Es
colares de 'Ilhota e Luiz Alves. Apresentou à Ca
mara, quando constituinte, o primeiro Plano de
Fomento da Produção Agro·pecuária, plano pre
cursor. da criação da, Secretaria da Agricultura,
Bateu-sé em defesa da imigração da colonização
alemã .. Conseguiu inserir na Oonsutulção do Estado
o vitorioso artigo 1933 § 3 que, àquele tempo, dava
garantia aos funcionários públicos quanto à apo
sentadoria por doença grave ou acidente. Nas duas
Iegíslaturaa em que exerceu o mandato de Deputa
-do Federal ANTÔNIO CARLOS pronunciou 149
discursos; apresentou, entre emendas ao orçamento
e projetos de lei, 522; respondeu" de seu próprio
punho, a eleitores: 1.693 cartas; e, também em

atendimento de seus eleitores e de seus municfpios,
expediu: 11.277 telegramas ..

Das Leis: neste capítulo transcreveremos ape
nas as Leis que mais representam o seu espírito
voltado para os problemas do seu Estado. Lei
2.592/55 - autoriza o crédito de 10 Milhões para
atender prejuízos causados por tufão n08 municí
pios da zona norte de Santa Catarina. Lei 3.978/61
- autoriza o crédito de 50 Milhões para atender
prejuísoa causados pelas enchentes no Vale do
Itajaf. Lei 3.424/58 - abre crédito de 2 Milhões à
Prefeitura de Brusque para auxiliar as festas do
Centenário. Lei 2.961/56 - estabelece DO orçamen
to dotação específica para as obras hidro elétricas
do Estreito do Rio Uruguai.

Seria impossível pubhoä-las tôdas neste pe
queno artigo, todavia bem demonstram o interesse
do então Deputado pelos negócios da eoletívídade,
contudo ANTONIO CARLOS detinha-se também
no atendimento particular -- sempre que isso
importasse na defesa dos humildes e desamparados
- e, a confirmar tal tato, lã estão as Leis que
concedem pensão à viúvas de homens públicos
pobres; Leis, em grande número, que liberam ver-

'

r

ba para Educandários particulares e públicos; e, se
deixamos de nomeã-Ias na íntegra é, tão só, porque
temos certeza que ninguém irá duvidar dêstes fatos.
Em artigos subsequentes enumeraremos outros
trabalhos do legislador ANTÓNIO CARLOS, para
ajudar os eleitores de Santa Catarina a formar
opinião a respeito de "

quem é o melhor candida_t�.

VENDEM-SE

tf!',==::::::=========:::.:::::=::::::==::,,-=�
U A representante do II

II' Superenxoyais' . Blumenau ii'
H li
II !i
ii Da. RACHEL LBHMANN, em JBraO'uá, Corupá, II
ii Õ

II
ii Guaramirim, Massaranduba e Esfrada Schrceder, li
H • !!
ii precisa vendedor(a), com ótima comissão. II

!II iiiI
__

li Informações à Rua' Juscelino u,
H Caixa Postal, 90 1\
II

'

Jôraguá do Sul - SC fi
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LO LIONS dados especiais, tomou, posse, ontem, o Conselho

, Diretor para o ano ,rotário 1965/1966, composto dos

'.
4 de Julho .. Data magna dos Americanos do Norte seguintes: Presidente - Mario Sousa; Vice-Presiden·

,__--.....'_'-- Por J. DE ,CffSTILHO PINTO te - Loreno MarcaUo; 1. Secretário - Getúlio B. da
Silva;' 2. Secretário - Ivo Ewald; 1. Tesoureiro - OsA. data -de amanhã, 4 de Julho, é das mels gra- mar Zimmermann; 2. 'I'esoureiro - Dalmonir Píase

tas e significativas pera a unanimidade dos povos ra; Protocolo -'Eugênio V, Bchmöckel; Diretor "A"
que vivem no Hen.Isférlo Ocidental. Rodolfo Hufenuessler; Diretor "B" - Eggon Silva;É .que marca ela mais um ani�ersári� �e um Diretor "C" - Derval Marcatto e Diretor "D" - Victor
é:lconleclme�fo q�e pel� S4U� ele�a�a. rmponancta, .faz Zimmermann. As felicitações desta coluna, com vo
perre, já hole, do patnmõnío histórico e moral do tos de uma profícua gest,äo.Continente Colombiano, � o Independence Day dos ]
nossos irmãos yenkees, ou seja a independência-dos VISITA DO .DR. MQISÉS Pi\CIORNIK
EE. UU. da América a mets evoluida nação do Dias 10 e 11 do corrente, deverá estar entre
mundo e baluarte supremo contra o comunismo inter- nós, o, rotariano Molsés Paciorník, dirigente da
nacional. � a passagem que relembra a epopéia Secção Sul brasileira da "Associação Mundial de
Washingtoniana de 4 de Julho de 1776, e que plas- Prevenção do Cancer Ginecológico", para uma con
mou êsse quadro de grandezas e gl6rias que são os ferência em que fará parte uma equipe de outros
Estados Unidos da América. médicos. O comp. Springmann teve a idéia de tra

Ocurrência que há quase dois séculos Iluminou zer para nosso meio o famoso médico eapeoialiata
o Nôvo Mundo, é a efeméride máxima do gigante e que, agora, acaba de concretizar-se com um eon
que se ergue no extremo norte do continente, senti- fite formal da Liga Feminina de Assistência Social,nela vigilante dos ideais dernocréticos, o que vale conforme nota detalhada em outro local desta
dizer dos postulados de liberdade, de paz e centre- edição.
rerntzeçäo, norteando os destinos dos derriete povos'
das eméricas e do mundo,

Parél a nossa Pátria, que mantem com os ame
ricanos do norte a mais perfeita unidade de vistas,
a passagem do 4 de Julho é sempre motivo de lúbl
lo e dlsnnte consideração. Coin efeito, dos palses
latino-americanos, é o Brasil o que mels estreltamen
re se acha Iígado economrce, polinca e mílltermenre
à grende Pátria de Washington, e por isso mesmo
o que rnais emustésncameme cuhúa o Independense
Dey.

Assim, soldados que somos da mesD)a bandeira,
dos mesmos ideais que honram e dignificam a Hu
manidade, o 4 de Julho assume, também pare nós
brasileiros, o caráter de uma verdadeira data nacio
nal. Não só pera DÓS, mas pera a maioria dos povos
que manrém acesa a chdma da liberdade, essa místi
ca incomparável capaz de construir e alargar a gran
deza moral e material do Universo, rornando·o mais
justo e mais digno da espécie humana.

/

CORREI'O 00 POVO
.
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,

Relatório do Presidente CL Octacilio P. Ramos,
. apresentado à Assembléia do Lions Clubê de

Jaraguá do, Sul em data de 1-7-1965

•
Recebendo com humildade' a índlceção de meu

nome pera presidir os destinos do Ltons Clube de
Ieregué do Sul, se bem que houvesse relutado quen
ro posaível, me ví na conrlngência de aceitar este
espinhoso encargo, todavia, certo estava de que,

. muito embora' fôsse o mais novo tntegrenre de Lions
nequélaoporrunldede e, não estivesse cornpletemenre
Iarnlltanzado com a Vida' do clube, levava comigo

. umé! Jnquebrantével disposição de Irabalho e neste
'particular devo acreditar não tenha desapontado os

companheiros que me honraram com sua confiança,
especialmente aquãles três 'companheiros que após
duas horas ininterruptas de entendimentos conseguiram
quebrar minha resistência, respondendo delí pera a
frente pelo encaminhamento de minha candidatura ao
elevado cargo de Presidente deste simpático clube.

Eis egora chegado o término do mandato da
aruel áiretoria que live a honra de presidir. Reconheço
não ter promovido realizações espetaculares, porém de
uma coisa posso me orgulhar, o qual seja de ter
presidido o clube com absoluto espírito de eqüidade,
nunca por outro lado, procurando imiscuir assuntos
ligados a Lions com outros de qualquer natureza, fatos
que reputo, de invulgar essência, especialmente tendo
em vísra drepostrtvos esterutértos os quals devemos
respeitar em rôde a sua plenitude, sob pena de estar
mos <minando perigosamente os próprios alicerces de
nosso .c1ube, Ião admirado dentro da comunidade
em que vivemos. - Antes de iniciar o relatório
propriamente dito das atívtdades do ano leonfstico
que ontem' se findou, cumpre-me deixar consignado
neste documenro os mais reconhecidos agradecimen
los a todos os companheiros e distinlas Domadoras
pelos assinàla'dos serviços prestados a esta diretoria,
sem o qual difícil seria conduzir o clube.

A todos vocês que pres�igiaram esta Presidencia
'_ numa demonstração inequívoca de que o trabalho
de equipe faz a fôrça, a todos vocês repilo deixo
patenteada ininha eterna gratidão. - Não pretendia
outrossim, temeroso de omitir nomes, fazer qualquer
citação DominaI neste relatório, porém, se tal acon
lecesse estaria sendo injusto com alguns companheiros
,que sem favor algum se sobresafram dentro de suas

atividades no ano leonístico ontem findo, - Pedindo
escusas por eventuõis omissões, que não seriam
propositais efetivamente, desejo de coração agrade
cer a prestimósa colaboração recebida dos compa
nheiros Rolando Jahnke, Horst Stein, Clemenceau do
Amaral e Silva, Erost Bendhack, Leónidas Cabral
Herbster, Orlando Bernardino da' Silva, Gerd Edgar
Baumer, Mário Marcos Airoso, e Alexander Otsa,
que sem' desmerecimento aos ·demais, eu os conside·
ro como sendo ·os sustentáculos por alguma coisa
de útel realizado por esta direloria.

.

Quéro igualmente, �m nome da diretoria que
hoje entrega o seu mandato, prestar uma homenagem
lôda espescial ao snr. Prefeito' Municipal nosso

Companheiro Rolànd Harold Dornbusch, pela irres· ----------------
trila colaboração �mprestada ao Lions Chlbe de la·
r'águá do Sul em tudo aqUilo que lhe foi solicitado.
- A imprensa escrita e fálada, nas pessôas de seus

diretores snrs. Eugênio Vitor Schmöckel e loão
Jocias Weber, pelas facilidades que nos proporciona
ram através seus, orgãos de imprensa na divulgação
do lepnismo e promoções do Lions Clube de ·Jara·
guá do Sul.

, Äo snr. Manoel Póvoas filho, operoso Agente
dos Correios e Telégrafos, pela solicilude com que
sempre nos atendeu e 'finalmente ao snr. LeOPoldo
Reiner, dir,etor da SOCiedade Gráfeca Avenida LIda,

.

pela grande paciência que teve em nos aturar durante
,

este 'período na confécçãó de nosso BoleliQ1 Oficial. tancialmenre enriquecido com o ingresso dos compa
- Entrando ,na' apreciação dos principais aconteci- nheirüs Klaus Snhlünzeo, Hil6rio Barar.o, Jé!miro
mentos da vida do çl��e no an? leoníslko 1964 19,�5, Wiest, Ali,por Bauer, Heinz Barg, Arno Henschel,
darei inicio pela' movlmen!a�ao do ,qu�dro social. Willy Mahnke, Osni Müller, João Lúcio da Costá,
- Recebí o clube com 24 SOCIOS contrlbumtes, tendo- lorge Ernesto Czerniewicz e Haroldo Risrow, em

se a registrar o desligamento a pedido, n�ste perío�o I
numero de onze, totalizando assim o quadro associa

dos snrs. Avaro Neves e Romolo Forom, entretaOlo, livo atual o número de 33 companheiros,
.

em contrai -. partida foi. nosso _ quaqro social subs- (Continúci no �róximo número)

Partido Trabalhista
P. T.B.

Brasileiro

Secção de Santa Catarina
Diretório Municipal de Jaraguá do Sul

O Presidente do Diretório Municipal do Partido
Trabalhista Brasileiro, do Município de Jaraguã do
Sul, em atendimento ás instruções da Comissão
Exeoutiva Regional, convooa todos os membros
dêste Diretório, para a reunião que será· realizada
no dia 7 de Julho corrente, às 20 horas, na sede
do Partido, para eleger os dois Delegados e dois
suplenteEl, que deverão representar o Diretório
Municipal, na Convenção Regional do dia 11 de
Julho fluente, na capital do Estado.

Jar'aguã do Sul, 1 de julho d� 1965
ALDO PRADA - Presidente

, Dr . Francisco Antonio Piccione
:M:�.D-':CO - C_R_�_ 1.'%

Cirurgia e Clínica de Adultos e CrianQ8s
Parlos - DoenQas de Senhoras

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

'Prestigie um.

CAFÉ(

Agora um produto da
,

firma

Exija de' seu fornecedor!

• "Coluna ROTARI"
NOVO CONSELHO DIRETOR TOMOU

POSSE, HONTEM.

CURSO DE PSICOLOGIA
Nos dias 12 a 16 de julbo realizar-se-á o se

gundo curso de psicologia desta temporada, o curso
de "Psicologia aplicada à Tecniea de Chefia e Oo
mando". Compreende este curso quatro -partes: In
trodução, Paieologia da Produção, Teoria da Lí
dsrança e Tipos de Liderança Psicopatologia.

Este curso é recomendado
especialmente aos dirigentes de indústrias, comer
eis ntes, gerentes, chefes de secção, feitores e a

todos que tenham ambições na vida, ouio interesse
seja o de progredir.

o curso de "Ikebanä' será ministrado na se

mana de 19 a 23 do corrente mês. Tratando da arte
de 8ranjo de flores, com estudos psicológicos a res

peito, di3'�erã interessar especialmente às senhoras
e senhoritas, motivo pelo qual sera realizado à
tarde. Compreende as seguintes partes. Introdução
à história da "Ikebaná", Filosofia do "Ikebaná",
técnioas aplicadas à ,"Ikebaná", aulas práticas. Este
curso merecerá, certamente,· o aplauso do mundo
feminino, pois deve mesmo ser curioso saber o

porquê de certa pessôa, 'ou a própria aluna, arruo

mar as flores sm seus vasos, da sua maneira es

pecial, o que do seu EGO ela externa nestes enfeite8�
qual o sentimento que as flores exprimem, e outras
sutilezas mais.

As inscriQões para os três cursos já se encon·

tr'am abertas e poderão ser realizadas nas lojas
"Renner" e "Douat", ou·na residência do -sr. Hans'
Breithaupt, onde tambem· eSlão senào aceitas as

inscriQões para. testes e entrevistas particulares.
Couforme amplamente divulgado no número ante
rior deste semanário, o curso de "Psicologia dinâ
mica da, per,sonalidade" terá inicio ao próximo dia
5. Solicitamos 809 interessados se atêrem �xtrita
mente às instruções dadas.

ENLACE

I Reck - Dunker
Realiza-se em data de A ceremonia religiosa ......

hoje um grato aconteci- terá luga'r na Igreja Ma-
mento social, com a ce· ·triz de São Sebastião,

I remônia d e casamento pejas 17,30 horas, sendo
dos jovens Terezinha, fi padrinhos, por parte da
lha dileta do sr. Rodolfo noiva o sr. João Lúcio
Reck e d, Hilda Schmidt da Costa .

e· Senhora e

Reck e Amauri, filho do por parte do noivo o sr.

distinto casal João. Dun- 'Pedro C a r e s F o d i e

ker ·e d. Teonila Benta Senhora.'
Dunker. Os convidados serão-
O ato civil dar·se-á as recebidos' na casa dos

9 horas, na ,sala de audi· pais da noiva, a Estraäa
ências do Forum, sendo Nova.

.

paraninfado por parte da
noiya pelo sr. Francisco
Pavanello e Senhora e

por parte do noivo. pejo
sr. Ernesto' Bartsch e

Senhora.
.

"Correio do Poyo",
cumprimenta os nubentes
e almeja ao casal muitas
felicidades, extensivos
8.08 respectivos paiEl.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


