
• "Correio do Povo", ao ensejo do "Dia do Colono", que hoje' transcorre, saúda 'a grande
família rural brasileira, sérlamente ameaçada 'em, suas; bases calcadas nos princípios do respeito
e da Iíberdade e, que os ventos da Revolução' de 31 de Março de"1964 removeram para tôdo
o sempre; encaminhando-se díscíplínada 'sob a patriótica, orientação do Preclaro Presidente da
República, Sr. Marechal Humberto de Alencar Castelle Branco e' seus dignos auxílíares; no

p�eparo do caminho' que conduzirá para a grandesa e felicidade da Nação.

Viva o Di.Ç1I�,5' äe. Julõo (je 1965 - I/Dia, do Colono':

Jaraguá do Sul A!

completa, hoje, 89 anos,
r,

Em data de h o i e Jara
guä do Sul AStá- completan
do 89 anos de idade, faltando
apenas 11 anos para que re-

Orgão de maior penetração no trrterior do nordeste catarinense {gtstremos o nosso primeiro
,'-----"�------------ -,-- ----,__� I centenllrio.

No longlúquo ano de 1876 o

�elga Em1llo Carlos Jourdan
subia o río Itapocü, para dei
xar-se ficar nestas paragens,

1==============================--=--=-=-=========================1 deslumbrado com a paisagem
e a fertilidade do sölo, hole

Ano XLV JARAGUÁ DO SUL (San a Catarina) domingo, ,25 de julho de. 1965 N.? 2.338 centro promissor de uma co-

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� letlvidade que tem os cogno
mes de "Perola do Itapocü",

I "Metropole do Dinamismo" e

C
- "Rainha do Arroz". Jourdan,

onvençao bravo pioneIro, como enge-
nheiro, como militar (Coronél),
colonizador e historiador é a

figura central da nossa home
nagem, pela passagem do dia
25 de Julho, consagrada ao
"Dia do Colono", simbolizando
nesta homenagem um reco
nhecimento a tôdos aqueles
que como o fundador de Ja
raguä, honrou a segunda Pá-' .

tría, a que amou, como o me
lhor dos brasUeiros.

Eugênio Vitor Schmõi:kel

Fundação:
Ârtur Müller

Diretor:

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

Rural de Jaraguá du Sul
NO�A

Associação
I

A Diretoria 'da Associação Ru
ral de Jaraguá do Sul, curnpt e o

lastimoso dever de comunicar aos
seus Associados ,e CI População de
Ieregué do Sul e Municípios vlzt-

_ ( nhos, que por razões completamente
alheias a SUd vontade, deixa de rea

lizar a tradicional festa do "Dia do
Colono" 1'10 Dôsto Agro Pecuário
"Ministro João Cleophas", a maior
festa de' congraçamento rural de
Jôdo o norte Carertnense, desde o

ano de sua fundação, em 1946
Por motivos nem sempre bem

compreendidos pelos adrnlnisrredo
res públicos, desde o ano de 1961
fortim minguando os recursos desti
nados d incentivar a agricultura e à
pecuária, pare ee chegar ao pODIO
de não permitir uma mostra de pro
dutos agrícolas ou de animais, em

sua grande parle atacada de meles
ttas que impedem a realização de
qualquer certarne.

,

Ern anos anteriores, por ocasião
da fes Ia do "Dia do Colono" e por
interferência do sr. Secretário da
Agricultura. parle das despesas eram

custeadas pela' Reparlição cornpe
tente, cujo montante, contudo, não
chegou cobrir a metade das despe
sas com o banquete às autoridades.

Quanto ao que respeita à cole
boreçäo do Município, a revés de
seu Prefeito, embora a bôa von lade
sempre dernonstrade pele Associação
Rural de : enquadrar-se no esquema
de euxílío eficiente aos seus Asso,

... cíedos e lavradores em geral, não
tem recebido qualquer geslo rnorel I

e/ou financeiro que denunciasse ii

sua efetiva partlctpação no reergui
mento da agro pecuária jaraguaense;
ao contrário, entendeu aquela euro-

, toridade recolher o funcionário de
sígnedo pera atender ao expediente
da Associação e 'parà cuias funções
havia sido designado, inclusive, por
le] muntclpal, pera mantê-lo exem

plarmente na Prefeitura, sern ocupa
ção definida, pesando o 'seu ócio

Antoniol
Carlos'

"

e o
, 'futuro, L

Prefeito
de
,Ituporanga

forçado nos cofres muntclpels e

prejudicando os meis legitimos in,
reresses da brava gente que rnore

no interior do nosso Município.
Não fosse o heróico gesto da

dedicada espôee do funcionário in
justiçado e de há muilo estariam as

portas da Associação cerradas, pare
alegria de seus gratuitos algozes.
Graças ao bom Deus, pela dedica
ção uos próprios Associados, a en

tidade se mentem..e atende aos seus

interesses, dentro de seus parcos re

cursos e, diga-se a bernlde verdade,
somente o Govêrno da União, pela
ação indormida de representantes do
povo, tem permitido a entidade de
classe continuar o Seu plano oe
trabalho. -=-�

Lestlmernos, slnceremenre, por
não poder a' Associação Rural de Ja
raguá do Sul receber as autoridades
municipais e estaduais pera, lem
programa festivo conviver com o

Po.VO humilde do inferior, ne esst
neleção de sua dete máxima. Razões
e Interesses, supenores, enrrerenro,
impedem o nosso propósilo.

Nenhum rancor guarda a direto
ria a quem quer que seja. Simplesmente
não pode compreender como os go
vernos diretamente tnteressedos no

desenvolvlrnenro agro-pecuário, po
dem olvidar UIJ'I econtectmenro que
já se tinha na conta de tradição,
proclamado pelos homens públicos
que hoje exercem -o seu mandato.

Daí a razão desta nora, pedindo
escusas àqueles que hoje chegam à
Iaragué do Sul, em busca da maior
festa de homenagem ao homem do
campo em Santa Catarida.

Noutro ano, quem sabe, urnjre
novado esforço de homens. bem in
tencionados, permitirão. a conunue

ção desree jesteloe que geram tra

dição.
\

,

'

,

Jaraguá do Sul, 24 ;de Julho '

de 1966.
A DIRETORIA

Impresso na :
I

Sociedade Grillica Avenida LtcliJ.

Écos da
.dc U.D.N.

A Convenção Extraordínãría da UON de Jaraguá
do. Sul, realizada día 20 de junho. de 1965, constí
tuiu se no m a i Q r acontecímento p o lítt o o dos

_ úlnmos tampos, lotando completamente as depen
dêncías do. Clube Atlético. Baependi.

Tal afluência ao. con- A escolha do. nome as qualídades inatas de ,
clave polítíco, que cul .hcnrado do. vereador Vi experhnentado homem de

,

minou com a escolha do. ctor Bauer para o. cargo. ação, sabendo.' admlnís
vereador e, índustríal de Prefeito Munícípal rue trli_r o. patrimônio. que
VICTOR BÁUER nara Jaraguá do. Sul, po.r lhe é cünfiado. e o. faz
Co.nc6rrer a Prefeito.; nas parte Õüs, co.nvenciünbis prosperar, sem dêle uti,

eleições de 3 de o.utubro e' àplaudido. pelo povo. lizar-seilicitamente pára
de 1965, deve se ao. fáto süfredor" ,sübrecarregadü atingir interesses pes..
de que, tanto.s os diri, 'de continuüs e pesadüs 6üais.
gentes po.Uticos que par- impostos, é exatamente o.

"" ,_

ticiparaßJ ativamente do, pens'amentü düminante, ,O flagrante que estam
müvimento. revol�cio.ná· alijlt.Ddo. 'do. páreo. aq!leles pamos fixa ú instante em

rio de 31 de março co.mü que se ligam a pro.cesso.s que o. senadür Antünio
ó' po.vo., e,stãü vivamente de -corr_upçaü o.U permi- Oarlüs KQnder Reis, can
empenhado.s em restabe� 't�m� a flua proliferação. did!ito da UDN ao. Go.
l.ecer alinhà 'da austerida. nêste inicio. de restaur,a: vêrno do Estado', ,tendo
de e düs büns costumes' ção democrática. à sua frente" o I1der da
administrativüs, tão es'-,

'
'

" renüv�çãü, ver e a d o. r e

quecidos e vilependiados O vereador ,e ln�ústrial 'industrial sr .
.;_
Dr. Nilso.n

nos dias atuais pelo. que VICTOR BAUER, por isso Wilson Ben-der,' fazia·. a
sobreviveram da varre- mesmo, foi' 'alvo de es' saudação, ao Candidato
dura do IMal.' Oastello. pecial escolha, pürqu.e é ViWrOR, BAUER, vitori,Q-
Branco. 'o jaraguaense que reúne so na convenção..

.

O candidato Antonio. '-'arIos cumprimenta o sr. Antonio' Vandresen,
indicado -caódidato da UDN à PrefeitUrà de It.upüranga, sob as vistas do
sr. Pedro' Müller, lider â'ü PSD· de ftuporang�, <iue está solidário com a

'eandidatqra äe' Ant,oilio. Carlos Konder Reis.
"

�.
'

,.
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CORREIO DO POVO
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Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

• 1965 .

Diretor
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Aniversários I

RIf\NCf\

/

apresenta

Fazem anos hoje,' Dia 29:

ASSINA1"IRA:
"nual ., Cr$ 1.850,00
Semestral. . , CrS -950,00
AAulso . . • Cr$

I

40,00

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19

nlda Mal. Deodoro, 210
guá do Sul • S. Catarina

I

Dia 24:
A sra. Alice, esposa

do sr. Alvaro DiP91d, em
São Francisco do Sul;
- o' sr. Oswaldo' Otto

Reimer, nésta cidade.

Dia 27:

I

- sr. Guilherme Ra
duenz, residente em Rio
Cerro J;
- o jovem Hilário

Bartel. filho do sr. W,al
ter Bartel. nésta cidade.

Fazem anos amanhã:
- a. Srta. Lauríts Na-

gel, residente em Fran O sr. Angelo 'I'ortnellí.
nesta cidade. • A sra. Elda, esposa do

cisco de Paula. sr. Antônio M, l..Jorrêá;
- sra. Hildegardt, es·

posa do S1', Günther Rae
. Elidie, esposa do sr. der;
Udo Bauer; - Elcidia, filha do sr.

_ o sr. . Umberto Ru. E, wino Lemke, em Rio

bini, Barra do Rio Cerro; da Luz Vitória;
- Ivo Arildo, filho do

- Luzia Nicolini, filha 'sr. Augusto Tomelim;do sr. Julio Nicolini; _ sra. Idelca, esposa
- Mara Corrêa. filha do sr. Norberto Rowe,

do casal Doracy e Pedro am Garlbaldí.
Corrêa, em Rolãndía:
- Aliança Schiochet •

esposa 10 sr. Ricardo
Schíochet, em Nereu Ra-

'Dia 30:

Sábado p. p. dia 17, festejou seus quinze anos,
o simpático brotinho da soclety, RUlh Hertel, com
uma reunião sectel em sua bela residência. AU com

Í>ar�ceram inúmeros amigos e pessoas de relações de
seus genitores, o dtstlnro casal Sr. Waller Hertel (Mitzi).

Con.pareceram tambem convidados de Curitiba,
loinville, Rio do Sul e Pomerode. ,/

Ao som de "Parabens a Você", iniciou-se a

festa, quando a aniversariante dançou com seu exrre

,�080 pai.. '

Ru�h tré!.lava um elegentlsslmo vestido bordado.
FOI multo notada a decoração das mesas de

doces e salgadinhos.
A festinha prolongou-se ao som de boa música

até altas horas. '

O sr. Harry Buchmann.
nesta;

r�egístro Civil Ela. brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Guaramirim neste Estado,
domiciliada e residente
flm esta cidade, filha de
Braulio Ilheo, e de Hil
da Stein Ilheo.
Edital n. 5998 da 20 7 65

Mario Hornburg e

Edla Schulz
. �le, braeileíro.tsolteb o.

lavrador, natural de Ja·
Edital n. 5.995 de 14-7-65 raguä do Sul, domicilia

do e residente @m RioPedro Kiatkowski e Oêrro, neste distrito, fi
Lucia Luy lho de Artur Hornburg e

Ele, brasileiro, solteiro, de Herta L. Hornburg.
lavrador, natural de Ja- Ela, brasileira, solteira,
raguá do' Sul, dumicilla doméstica, natural de Ja
do e residente em Nereu raguá do Sul, domioilia
Ramos, n e s t e distrito da e residen te em Rio
filho de Miguel Kiatko- Oêrro, neste distrito. filha
wski e de Adamina de Arnoldo' Schulz e de
CarsmarsckiKi-atkowsky. Anita Koepp Schule.

EI�, �r�sil�ira, solteira., . l.wa que chegue ao co-
doméstíca. natural

. d.e ht'':I01t::OIO de todos, manàei�araguá do S�l, domlCI-
o !ssar u preSellh! edllai quhad� e. resldent� �m será publicado pela impren

O sr. Lothar Sonnen-
Garlbaldl, neste dIstrItO, sa e em cartório onde ser. hohl, nésia cidade;
filha .d� Leopoldo Luy b atixado dU! anl� I" dias.) - O sr. Harry Adalber·
de Lldla Berlanda Luy. alguem souber de algum Im to Grubba, né ta cidade;
Edital·n. 5.996 de 14 7-65 �eàim�nt.o acuse-u uara o - a sra. Lúcia el?pô- r=:::=:::=::::::::::::::==:::=::::::::::;t=:::==:::=::::::=:::::=--====�
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filha de Alberto Dal II II
W:�:t}r�a:: J;l�����.a II / HUOHMf SOft fiflHDfIRß: II
Edite.! n. 5.997 de 17·7·65 II Lembramos a08 srs. proprietários de II
Ireneu ,Leopolào Freitag II geladeiras que necessitam de reforma, que II

e. Edith Ilheo "as mesma� po d e r ã o ser reformadas nos II
Êle, brasileiro, solteiro, " meses de lDverno. IImotorista, natural de Gua- II Desmontagem total. limpeza a jato d� IIramlrlm, Deste Estado,

II
areia, ti!lt!1� de primeira qualidade, mão· de

IIäomiciliado e residente .. obra crlterICsa.
em Guaramirim, neste II .',' "
Estado. filho de Leopol II Oficina de Geladeiras de Rudi Br3�' Fone, 288 II

.
do Ereitag e de Leonidia II

. Jaraguá do Sul - SC. IIKaestner Freitag. . o=================o============::=:o

casar se:

-x-Áurea Müller Grubb , Oficial
do [{egPt o Civ 1«0 1.0 Dis
t.ito da Comarca de jaraguá
'do Su', Est Ido Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe � que compare ce
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
arirn de se habilitarem para

. Fofócaa e Fofàquinhaa

Trenscorreu dia 23 p. p. o aniversário da estio
mada Sra. lolanda Wilhelrn Drleseen, espôse do alto
tnduerrtel Sr. Nelson Driessen.' À aniversariante, os

cumprimentos desta coluna.
-x-

mos;
- o sr. Alvino Medro.

nésta cidade;
- a garota Ivete, filha

do sr. Bertholdo Panstein.
em Jaraguá 84;
A sra. Herths Hordt

Lopes.

Vende-se Irineu (Horst) estavas muito feliz ne festinha. O
que ocorreu na mesma que deu motivo pera volteres

Vende-Re um J EE P novamente a laregué ?
ano de fa b· icação 1948 -x-
- com 4 e i I i n d r O s e O Zíco esteve preocupado com a estatura de
capota de nylon. estando, certa garôta. Conta pera nós quem era a felizarda.
em bom estado de eon -x-
servacão.

Dia 28:

Tratar na VOL WAGEN
nos fundos do Banco do
Brasil SrA. em Jar.;guá
do Sul.

�alf, agore sei por que não passas mais os

domingos em nossa cidade. Onde vets ? À Porne
rude ver a Sônia?

- li srta. Antonilda,
filha do sr. Venânc.o
Nicoluzzi.

-x-
OJ1vi comentários que o Aroldo esré fazendo

economia pera casar. Quando será, Helena?
,

-x-
Pêpe, como estavas feliz na festinha. O que

admiravas tanto?
Vende se uma máquina -X-·

de Roçar grama. I Pensamento da semana: "Alé para amar é
Informaçao nesle jornal necessário escolher". (Sra. Zélia Trompowski)

Vende-se

Sociedade Recreativa "80a Esperança"
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

�����( �••••••�.��.y••••••• J� �� :.:�::.� ••• .;�� •••••••••••�.'\ •••••• :� �� ••••••••• .:� •••••••y.:O���.·••••••• .:�.· �Ç.•••••••"'��t: ••••••••• �� ••••••••• �':t ��.'\: '':t ••••••••• :' ��... .

'III'
I

I
-

T E X T II: . O Y R U·S S. A. ,. II
!i. End. Telegr.: "ARTEMA" - Caixa Postal, 50 - Rua Cei. Pn)(;ópio Gomes, 285 �
Ii I

JARAGUA D� SUL SANTA CATARINA BRASIL

�
!i MALHARIA � 'rfi TINTUR�L\RIA h

!l.. . E8.TAMPARIA Apr�sentamos a Classe, Rural os 11
�

.

.

E CONFECÇÃO nossos efusivos cumprimentos, �
� pela passagem de sua 11
!j /' ,JYIA LHAS· 9E data máxima. �
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Edital de Convocação
Cure seus males e poupe SlU
bom dinheiro comprando n ,

Ficam convidados os �enbores sócios p9ra
se reunirem em Assembléia G.aral Ordinária. no
dia 8 de agôsto de 1965, às 9 horas, em sua sedê
social à Rua Presidente Epitácio Pessoa, afim de
deliberar sôbl'e a seguinte ordem do dia:

1) - Eleição da Nova Diretoria.
2) - Prestação de Contas.

Jaraguá do Sul, 2J de julho de 1965 .

Bruno Beseke - Presidente

de BOBERTO M. HOBST
FARMAGIA NOVA

� Que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã
��--<t��
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GORREIO DO .POVO

BURRIFICACÃO
A DBMOCRACIA brasileira estava reque

rendo, com urgência, reformes as mets radicais,'
pare evitar uma cornplête falência, que à concor
data preventiva já chegara. A nossa Lei Eleito
rel, organizada sob princípios pessoeltstes, res

tringiu direitos dos cidadãos pare improvisar
partidos polmcos destituidos de programas e de
unidades aglutinantes, Esplendentes e barulhentos
porTora, mas escuros e vazios por. dentro.

Os diversos partidos se apresentavam com
um programa comum, sern que qualquer ideal rs

m,o os separasse dos cornpeüdores. Ia tudo numa

so panela competitiva pare ver quem ganha elei
ções. Nada rna's. No fundo, os partidos políticos'
encarnavam apenas determlnados indivfduos, cuja
influência, e só ela, pessoal, se fazia sentir sôbre
os concidadãos. ("Para o correligionário tudo.
pera o adversário - páu ne cera'") As nossas

messes eleitorais, incultas, abilrnenre burrificadas
ignorantes de Polftica,. foram treinadas nos insul:
tos, na rneequinherla, no opróbrio, na ignomínia,
na infâmia, ne perseguição, no rnets repugnante
"caveltnhode circo" do "infama, que alguma por
caria hã-de ficar no adversário". Famflias se de
savieram. Não só ódio, rancor, inimizade - mas

mortes, também. Por cause de "Pclínca" partidé
ria. Conceitos foram solapados, destruidos; repu'
ieções foram errezedes. Reinava a podridão
rnorel e mental. Reinado dos ínéprcs, dos sala
frários, dos epígonos de Nelson Holanda
"Puxasaquismo sem mestre".

Isto acabou .. A Revolução de Abril varreu,
à ponta de baioneta de nossas gloriosas Forças
Armedesve indecência, o suborno, e corrupção
civfl cevada por tal estado de "política" anér
quica, bolchevista, que quase nos leva abismo a,
baixo.

Não sou, nem eu, ingênuo a ponto de acre

ditar que o "problema brasileira, político' se re

solva com a simples mudança do sistema parti
dário e .eleiloral. Bvidentemente este não é lia
causa' dos nossos malogros "democráticos". A
cause é muito mais complexa e o erro do sisre
ma eleitoral, a meu modesto ver, decorre de um

conjunto de outros êrros. os quais 'por sua vez

têm como origem tôda uma situação sociológica
criada pelo ódio polflico.partidário, faz vinte anos,

logo após a cp.ssação da suave ditadura getoliana.
. A lei fundamental da nossa vida polftica não

deve ser uma experiência perigosa nem um eo'

saio fata� sujeito a substituições periódicâs. O
momento não é para dissenções estéreis nem de
d!famações repelentes. Nenhuma sociedade se

corrige de semelhantes "vfcios" na base de um

simples programa de aperfeiçoamento moral. A.
austeridade. como preceito moralizador. não fun·
ciona de modo li assegurar a viabilidad� de um

corretivo regenerador para a frouxidão de costu·
mes "polfticos", com os quais se aviltou o elei·
tor, a famflia brasileira.

Não é uma advertência; qUi'lndo muito, uma

persuação a .todos os "militantes-em-polftica" às
portas das eleições de outubro, aos candidatos,
sobretudo; examinem e eduquem os seus parlida
ristas, seus "cabos-eleitorais". A sociedade não

/
mais tolera. de forma nenhuma, o achincalhe até

agora havido A sociedade repele os indivídUos
propositalmente idiotizados,' cégos, de paixonile
partidária adquiíida como a lepra. A ·sociedade
refuta, hoje, através de seus membros cultos,
probos, esses elementos habilmente burrificados
às conveniências de chefões, antigos "coroneis",
à disseminação dl' ,rancores, ódios,' difamações,
Chegar se 'a-o CÚ,t1ulo de recusa de se assentar

à mêsa,de café porque um dos assentados é de

partido ('ldversário; chegar·se à idiotic!? moral e

rr.ental de se negar cumprimeOlar d outro cidadão
por causa de sua P6sição partidária contrária -

é simplesl)lente dar provas de idiotia própria. mas
tão de .::onveniêl1cia de remanescentes da polftica
anarqu.ista· e bolchevista de antes de Revolução.

o

7,1 BLVMENAU - O pre-
7.1 81rtente do PSD, de Blu·
7,1 menau ilidustrial Guilher-

me Jen8en, recebeu o can
didato da VON ao Gover·
no do Estado Senador An
tonio Carlos Konder Reis
com quem palestrou Ion
gamente sobre problemas
economicos de Stlnta Ca·
tarina.
O candidato udenista

estava acompanhado do
Vereador Wolf g a n d )

Jensen do PSD e do Depu·
tado Aldo Pereira de
Andrade.
O industrial Guilherme

Jensen, que em entre·
t. Arildo' Fiedler 9,2 vista à imprensa decla-
2. Airton Romão 9,0 rau que não apoiará

. ,

3. kRyoberto OJ'zAcbows· 8.8 a candidatura do sr. Ivo NrN rNrNrN x rN lI"+4x
Silveira ao Governo do i '

4. Afonso Piazera Neto 8,5 Estado. ouviu do Senador 2
. �

5. Marcos Barbosa 8.1 Antonio Carlos Konder ' E
'

76,' CRaUriloRsaEmmosmendoer_7,8 Reis diversos pontos de! scalametros S C hmi d t Ltda.!
sua plataforma de Gover· , -------- --------- ,

far . 7,7 no. na parte que tange i 1
8. Márcio Carvalho 7,5 ao desenvolvimento eco- ! R P ,

9. Ademir Rau 7,4 nomico do nosso Estado. !
ua res, }i�pitácio ressôa, 1855 .

;
lO, Inácio Gi09anella7,2' ,

10. Norberto Pereira 7,2 -:-------- I Caixa postal, 32 I

������=� VENDE-SE I nRAGUÁDORUL-� I
I lDlJr. Mllmrm@ Barreto

-

�e Aleve�o "ve��� ��ê��.d�r����:�: t I
I

'
.

II
de com 11 ms. de frente 1 Fábrica de Escalas' Métricas !

:g \I "• .,.G... �II . �:a t ��s�� à�nd�s�d�i��.! I
Im .. .. I tipo bugalow, no centro 1> de Madeiras ,

.
..

lU de Guaramirim. i
'

-

l

'.1 Com escritório nésta cI'dade à M h D' I!r Tratar na Rua 28 de N---r+a_ ...... rN .......... II"+4NrN� ..........._........... rN�rNX
Av . .: aree aI eodoro 1:.:'. Agôto, 5t�. em Guara

da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus elien tes; mirim. �
III mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex·Escritórios I Dp. Rei.�oldo l\furspa 1

11'11' de Advog,acia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, '. iii .Emp�egado I
-

II ADVOGAD'O II
- t

com séde em Jàinville e São Francisco do Sul; está em
In ...'

m·;·
.

condiç6es de; também, aceitar causas para ,aqu.elas Co· moo,
P:r:_eeisa-se " {

Es.critório ao lado da: Prefeitura �

• �arcas. se� maiores onus para seus constituintes. - Escritório -F. Fischer. - JARAGUÁ DO SUL ,i
• IaEu.EI!iI!E!!�I-I_1EiIIl1 Ij_I_�li_IIE1ElIIIEIll!lllllEii;1 Avenida Marechal Deodoro, 204 �

.('"

o bondoso
Arnoldo Alexandre-
Arnoldo Alexandre é um

jornalista da bôa cêpa, que
conhecemos e aprendemos9,3 a admirar, quando da ree-

9,3 lízeção do 2.0 Encontro
8.4 Norte Catarínense das
8,3 Associações Comerciais e

�.� Industrlate, em joinville,
7'4 dies 28 e 29 de Novembro

, de 1964
7,3 As observações oportu
�'� nas, quando do conclave,

, e as palavras de saudação,
quando da conlraremíze
çäo, ne Sociedade Glnés-

1. Ingo Scbuster 9,8 tica, agígantdram o -repre-
1. Frankio Maass 8.1 1. Moacir Zaughelini 9,8 sentaute do nôvo Município
2. Edelmar Dö-iug 8 O 3. Sidney Coelho 9.2 de Garuva.
3. Donato Seidel 7,7 4. Humberto Wolf 9.0 Dtàrtamenre lemos em
3. Osmar Vtlilatti 7,7 4. Loreno Mund 9.0 "A Noticie" e "jornal de
5. Celso Lenzi 7.6 4. Silv·ério Ewald 9,0 joinville", a coluna "Notí
6. Aldio Krutzsoh 7,3 7. Luiz G, dos Santos 8.5 eles de Garuva", em que
7. Mário Marangoni 7,2 7. Rolf Schöffer 8.5 conta, como só êle sabe
7. Sérgio Kuchenbe- 9. Oelso Klosowaki 8,2 fazer, a vida da novel

cker 7,2 9. Dorival Strelcw 8,2 unidade ceterlnense, as
9. Afonso Nagel 7,1 9. Loreno Hagedon 8.2 suas alegrias, as apreen-
10. Wilson Kohlbach 6,8 9. Mário Erscbiug

.

8,2 sões, oe desagrados e as

4, Ano Primário lutas que os homens de
Ia travam com tudo e com

88
1. Wilson Mf'y 9,5 rôdos, para tornar-se um

8'5 2. Od air VailaUi 8.5 município próspero e feliz,
8' 3. Walter Weller Jr. 8,0 como aliás, os seus habt-

7'; 4. Tarc.:í sie Panstein 7,7 tentes são merecedores.

7'5 5. Celso Seussiatto 7.5 Assim como I e mos

7'4 6 Osório Corrêa 6.7 ION o t i c I a s de Garuve",
7'4 6. REinaldo Quo 6,7 Arnoldo Alexandre, nosso

7'4 6. Oartos Schultes 6,7 brilhante coléga lê, rarn-

7'1 6. Walmire Freitag 6,7 bém, o "Correio do Povo".

7'0 10. Paulo Vieira 6,2 E tira as suas conclusões.
Analisa-nos e nos inter-7� .

dpreta Junto os seus, com
a sua proverbial bondade,
Foi, assim, que resultou

a c o I una "Notícíes de
Garuva", publicada n'A
Noticia, de t 7/1/66: Eild:

Castilho é verdadeiro
Por nímia gentileola do

nosso apreciado confrade
Schmöckel, diretor de
"Correio do Povo" de
jaraguá do Sul, temos
acompanhado com carinho
os l'scritos do CASTILMO, Muito obrigado, Coléga,
perdo4'-nos apenas um em nome de Jaraguá do
nome que honra nosso Sul e de sua gente.

Ginásio São Luís

jornalismo. Nós que mo
ramos em Garuva senn
mos a VBRDADE do
Castilho. E sentimos mais
a utilidade do víbrante

Primeiros colocados do semestre, dêste
estabelecimento:

semenarte.
-x-

PBDINDO permissão a

este vibrante diário, dese
jamos consignar nosso

agradecimento ao "COR.
RBIO DO POVO", nosso
irmão que vive e luta ha
46 anos sempre tentando
as boas causas da jóia
de Irapocú.

-x-
SE VOCe, meu leitor,

ter em mãos um exernpler
do"CORRBIO DO POVO"
verá a sociedade de Iera
guá do Sul num plano
elevado através do sober
bo e intelecruel noucíärto
das colunas do L10NS e

ROTARY, dernonstrande
a cultura de uma geração
que se agiganta.

-x-
DBVEMOS uma reíe-

rência especial ao nosso

prezado courrede ALVARO
DIDPOLD, quando jovem
teve atuação destacada no

"CORRBIO DO POVO".
Hoje ALVARO é lider em
São Francisco do Sul.

_ -x-
DO NOSSO amigo,

deputado Arno Enke, aca
bamos de receber atencioso
cartão e copia do seu pro
jeto autorizando ao Bxmo.
Chefe do Executivo cons

truir PRÉDIO para inSI(,l·
lação da Delegacia de
Policia e Cadeia Pública
no municipio de Garuva,
assunlo que fOl objéto de
um dos nossos comentá·
rios no "jornal de Joinvllle",
Um abraço ARNO.

-x-

4a. Série la. Série A

9,2
8.5
8.2
8,1
8,0
7,5
7.2
7.2

1. Edson Araujo 9,1
2 Carlos Voigt 9,0
3. Carlos Grachar N. 8,1
4. Raul Coutinho 8 O
5. Ol'estes Woebl 7,5
6. Heinz Taschner 7.4
7. Rodrigo de Souza 7,3
7. Leonel Stein 7,3
9. Amilcar Poletto 7,1
9. Victor Emmendoer·

fer Filho 7.1

-

manifesta jubilosamente,
através desta fôlha, seus cumpri.
mentos ao homem que concorreQ.

..
para a colonização do país, pela
passagem do "DIA DO COLONO".

1. Sido Doering 8,5 1. Amilton Aguiar
. 2. Waldemar Ziemann 84 1. Edmundo Barbi
2. Dééio Piazera 8.4 3. Garlos Labes
4, Alcides Bertholdi

I
8.1 4, Roland Janesen

4. Sävio Leoni 8.1 5. Suenon Pinto
6. Nelson Zanghalini 8.0 6. Regis Ml'yilr
7. Adernar Ja. k 7,7 7. Werner Mayet'
7. Alceu Pickter. 7,7 8. Arno Guerreiro
7. I�o Lombardi 7,7 8. José Witbers
7. SIlvestre Schhck·· 8 Sérgio Wogirrski

mann 7,7
.5. Ano Primário

3a. Série A

3a. Série B
1. Osmar Gonçalves
2. Ingo Müller
3. Bruno Breithaupt
4 Aldeir Tortato
5. Dalvo Rau
6. Eno Siewerd t
6. Luiz Erschlug
6. Norberto Reeck
9. Ilãrio Bruch

10. Alcides Er hardt
10 Valdir Bertoldi

2a. Série A Industrial Guilherme
Jensen recebe candi
dato Antonio Carlos
• Presidente do PSD,
de Blumenau, não

apoia Ivo Silveira

1. Ivan Ooelho
2. Antônio Wolf
3. Bernardino Dias
4. Manfredo Mohr
5. Irineu PpdroUi
6. Wilson Gllmz
7. Ademir Gameiro
7. Antônio Coelho
9. Ewaldo Webrmeis

ter

9. João Vasel
9. Wilson Noeroberg

2a. Série A

la. Série B

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� Fánrica de Balas e Caramelos «Sasse»' �
. Marca Registrada - Análise n.o 7274 - L.G.S.B. (Paraná)

e Café marca «Jütte»
j ,

\

(

EGON SI\SSE
Agora com Torrefação e 'Móagem do Café marca "J atte"

r.

. Dentro em breve com novos aparelhos de Torrefação e Moagem
à Rua Jorge Czerniewicz

Rua Benjamin Constant, 373 - Caixa Postal, 39 - Fone 365 - End. 'I'elegráäco: "Esasse"

� JARAGUÁ DO SUL -:- SANTA CATARINA �
�i=====�====;==�=�
.==���==������=��������������=o ����

II
.

II
-

II J. Ewald & Cia. Lida. II
II Revendedor RENNER II
II a boa roupa pODIO por ponto II
II II
II Av. Getúlio Vargas.9 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina II
II· H
II' ·e I_I � II
II II
II II
II . 1 J. EWALD & OlA. LTDA.

II
II II
II II
II

. Participando da ,significaQão social de hoje, quando se II
n f.esteja entre glórias e tradição, o "Dia do Colono", II

.

E�g. Civil Dr. Celso Antonio Henning
. �

�II apresenta "ao bravo colono cumprimentos pela efeméride. II
II· II
II II

-

.====:===:=========::=========================�==============o �

Construtora HEWOKRA Ltda�
Construções em Geral

•

Depósito de Madeira e de Materiais de Construção
-

"

-

Rua Exp. Cabo Hery Hadlich, 421 - Caixa Postal, 99 - Telefone 223

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

-

Q�.Y•••••"'� ••• "••"'.i�}'•••••·.':�.·•••••�'.·••Y••"'.':'i. ·.J�.·..·..�'i..·•••••·.i'i..·••••••••·'i..·..•..y• .:�o••••••• .:, �'•••••••••••'0 BI·�!I:i!iii;i!'I!!!!i!;_i!iIii!i_.:!iEi!i_�:lEEiil!iilllillil!!tl illlEi;j-UE;;!!a.E! UD

II
.

·CEREALISTA, "TOMAFL-A' ,; LTDA. 111' Fábrica, de ,Bols�s CArRl Ltda. ,'II�,ij RUA JOI1GE LACERDA, I - JARA�UÁ 00 SUL _ S. CATARINA 11 i ,C:�;I��� �:����: �llc:���A -

f: :J ._ I

� Engenno de Ben�ficiar Arroz Amarelão '�,Io Caixa Postal, 23 - Fo�. 283 - Enderê�o �.I.�ráfiCo: "Capri:' 'If� Marça "Tomaflá" �l ..: Rua Exp. loão Zepella, 214 (Edlíícío Próprio) -

...

f= �- :l III . J a r a g u á d o oS u I -

- oS a n t. a C a t a r iDa' I m
f' 'l I

'

II �!lu 'I
�� -

Nos,Js'a homenagem
l'

�

"�11 '--- m
[ aos tradicionais festejos ao � • Aos colonizadores ,desta terra •
f� ."

"D·' d C I " Bill "

h
", m

fi
'

,

ia o. ,o ono
.

.

-�l m ' .

\ no�sa omenagem
'

�

,1-
f�' '.' '.', �1111' 1

•

•

. -I� .•..•.••:'Ir •.••.••.•�::...�••:�r ..••.•.:�r,•..•.•.��cr •.··:'Ir?·:··.·v·:·:·.·v·:·.··.··.··.··.···'c.··.··.·'Ir·········�r:······v·.··.··:,c.··.··�'.à- iili_l!iiiEllliIIÍili_I'� 1llllll1ÉEE11iEiiiI�ii�I!!iEiEli'_l ill!i!l!!!!ii!Ei!!iii!i!i!l'e!!!Eii li!i!I!Ei'==I.
,

\
'

" '

. \
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"

-I
I êA""""P-É'" 'gggg B A L A S gggg C A R AME L O S I j

00
.
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00
00 00

ii ��'.'..""M.M>,.••M MARCA

"""""""'·""""""'1 I
.

I pro:e:::r��d::S 'e ,!:::B fiU fiR !.':�.' :�::::��:o=:��:::: I '

00
" máxima higiene t .' .

.

L

00
00 ..ö .•••••.•�!..••rO:•••••••�: ••••••••• !.: ����•••··,,!·.·��:;··.··.··*·��·.··.··.·�r·,,!·.··.·�. 00

; r. de.- ;
,- � �

00 00'

II Alber.to Bauer S. A� Ind. e Com.- I
; Matriz: Av'. Mal. Deodoro da Fonseca" 739 - Fone, 242 - JARAGUÀ DO SUL '- sc ;
fi Filial: Rua Silva, 382 - I T A J A Í - SC ;
00 00
00 00

I ao pedir bons produtos, peça sempre BAU ER ,.. I
00 00
00 r

�f
00' 00
00 ALBERTO BAUER ·S. A. IND. E COM. 00

; ;
m ' cumprimenta ?s colonos de nossa terra, pela passagem 00

00 da tradicional data do "Dia do Colono", enviando I
; sua saudação e homenagem. ;
00 00
00 00
iâOOOOOO�OOOOOOOOOO�OOOOOO��OOOOOO_OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOO�l���

III
:Ii!Ii
III
Iii
1 i
I i
II

11
! i
11
I:

f i

III
IIIIII .".

iii
ii!

A iii'
II ::1

FI
111iI:saúda ,!j!-
i!!
IIi

! OS "I!
ii agricultores III'
i:, iII

u:
.• Hi;1 iii
ii '

Iii
II ii 'Rua Prof. Antonio E.' Ayroso,

-

83 ' III
ii I!I'ti :1 .

ii ,Caixa Postal, 78, - 'Föne, 310 Iii
. I! . Endereço

�

Telegráfico "Eletromotores" · Iii
II .Inscríção, 460 !ll

.

li li! .

l

:1 JARAGUÁ DO SUL III
II' �a�ta Catarina h

�======:é:=======================�=====��������1 '�Iil'�=========================.. , =
..

;;;:= =_
..=.�==============�=.:�

Rádio TV
,

R
-

e im e r L t d a.
�

���� ft��""""""",����

RÁDIOS - RADIObAS - PEÇAS -

,

ACESSÓRIOS - !MATERIAL ELÉTRICO
I

- OFICINA -

• I

'1_ Av. Mal. Deodoro, 391 - Telefone, 298

Caixa Postal, '43.

II Jaraguá do Stil' 'Santa Catarina

�

. ..,�r.
I

Ao _ "Dia
_

do Colono ", "legitima
tradição de nossa terra, nosso

I

preito. de homenagem.
.

Salve o de -Jutho

,

Fábrica de Motores Elétricos

e Motobombas Hidráulicas

"WEG"

ELETROMOTORES JARAGUÁ S.
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Matriz: Jaraguá do Sul . ·Rua Benjamin CO,nstant • Fone 222 .
. .

•

. �

Fabricamos:

•

Revendemos com exclusividade:

'Brahma Chopp
Brahma Extra
Brahma Malzbier

, Brahma Bock, (cerveja de inverno)
Coca-Cola
Crush
Vinho Tinto
Vinho Laranja
Água Mineral
Ãlcool

Vinagre
Licôres sortidos

Champagne Michielon
,

_o • Frizante Michielon
Cinzano - Martini _ Gin _. Ron - Conhaque

Wisky - Vinhos finos etc .

. La�aDjinl1a
�...

,

Guaraná Extra

Refrescos

Gengibre
Gasosas

Xaropes

�G�chaça
'

«FRITZ»
, o aperítívo dos que realmente exigem'

O MELHOR!

100.000

garrafas
diárias

.

No ramo, o maior poteneial de produção no Estado

� �
0==========::::=================::=========================:::::0 __

li . II
I' '. II

II aOSQ Alberto morettl II
II RETORCIDA - 'JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA lJ
lJ lJ
lJ lJ

!
II II '

II U
" "

II Participando_da significação '11
( " '. social de hoje, quando se festej� II

,

i� ,", entre glórias e tradlção, o "D.ia' do Colono", ',",A nossa máxima homenagem v

. ' ". ap r e sen ta ao b ravo
.

c o Iono ,r

@

ao homem que cultiva' a �ossa terra, II . cumprimentos pela efeméride. II
L

r ....., �".
,'. -' ."'-. "II

•

_ _ i " ,'"
�������� .==============================0

rr=:
Comercíol «MINER» Lida.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 191 - JARAGUÁ DO SUL - S. Catarine

I AMINA DA ECONOMIA'

.==================::::.==================:====�==:::========o S�!-!ME' illliil !!!Ef:lliiiiiiilEBll"llEiiE.lE!ElEiiiilElEillEi!lIiiiii;-JEEEiI :lEiIii!illiiiE!:l!i!!!!.

II Expresso -Catarinense':de "Transportes Ltda "U, Fábrica de Rádios, Radiolas 1f1�FI e Estére�iônicas ',IU .' • 11 III '
. Marca ZEHNDER Registrada

',,'
.

Tr�nsportes' de ·Cargas, �ag�gens e.Mudar:'ças ,U,'I - -c, I
-' :. M�TRIZ,: �AO,'PAULO .

, "m ROLF A-' ZEH N D E-R I',', Rua 8.apueaia, 77,- MO,óca - 'Peletones : 93 5601 e 93-6756
.

"-""1'
·

,

�
.

�"_II Rua S. Quirino, 259 - Vila �u�lherme - _Prédio Próprio
� II ,,. �ua Preso Epltácío P�8sôa, 298 . JARAGUÁ D� SUL : S. Catarina fll

_

II � - - � FILIAIS: II I
..

{
Transistores 4 pilhas cl a faixas m·

" RIO DE JANEIRO . II '�'I I'"
'"

7 SALVADOR. - -BAHIA
II '.

R�DIOtl!i!. Luz e pilha conjugauos
-

-

Rua Sã�o Luiz Gonzaga, 1 13 lU. i:Sl

" ,Fope 48-0269 Av. Frederico Pontes, 46
I' I -

1 Luz 2 e 3 faixas de ondas " ..: _I.Fone 6038
II

Av. Visco �;rg����:uava, 3185 L I', III Revende,dores: I .

, ',', Fone 4 5242 pORrO ALEGRE'
" "'_"1' _1·.·.- .Rua São Jorge, 381

h.

JOINVILLE: I , SÃo. J3ENTO DO SUL:
Ir JOINVILLE Esquina Beirute II III Lojas Madison Waldemar Erzinger 1

.. 1. -

" ( Rua Blumenau s/n.o " :.
.

r Fonesr�3_7t _ 23,73 Fone) 2-49'-73
" Ig .�

S. Comercial Minas Ltda. ... Edmundo Schoerper tiln· Prédio Próprio Prédio Próprio :!I �:
II , '� II I· CAMPO ALEGRE:, RIO ;NEGRINHO: I'
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DOMINGO, DIA 25-7-1965 PáginaOORREIO DO POVO

±Y

Sindic'ato dos Trabalhado,es das Indústrias' u==;===�===·==========n/
'

da Construção e do Mobiliário II BIosfeld & Cia. Ltda. 'II
Solicitação do Sindica_to dos Trab.al.ha.dores II Peças, e acessórios vt eurornöveís., caminhões I,',. II ,/ e biclcletes /

(De Ouritiba - Por J. DE CASTILHO. PINTO.) na Indústria da Construçao e. do Mobiliário aos
I' I'd d 3 d Ih Rua Preso Epltácl0 Pessôa 78 - Tel. 252 - C. Postal 18O dí 2"'" d 1 Ih I'

.

J 'do �ul emprega ores o .0 grupo VIsan o uma me or
I' I'

Ia u e u o es a pare aregua u,
. A' •

1
.

d JARAGUA DO. SUL. SCassim como o «Dia de Santa Catarina» esrä pare o assistência SOCla a seu.s associa os. .

" IIimportante Estedo cerertnense. O S.T,I. da Construção e do Mobiliário, com II II
'É que no dia 25 realtzase a maior festividade base territorial nos municipios de Jaraguá do

I' IIde Ieregué do Sul, rnals conhecida como, a «Festa Sul Guaramírtm e Oorupá com séde na cidade d(> Apresenta ao. rurícula de nossa terra:
I'

do Colono», Jar'aguá do Sul, a Rua Marechal Floriano Peixoto li •Com efeito, é a festa que reu,ne maior conce!!- N0., 43, solicita, a todos os empregadores da Oons- II a saudação. pelo. transcurso. IItração de povo em Iaragué, pois a ela acorre nao truçäo Civil olarias, cimento, cal e gesso, ladri " do "Dia do. Colono" IIsõ t?�O� os �.unicípes, mas ainda ,os. habitantes dos lhos e prod�tos do cime�to, ce.râmica pare c�ns· II IImnOl.clplOs vlzinhos, quAe aportam a cl.dade em ver trução, mármores e granttos. pl�tur�8 decoraç�es, 9=========.==========.dadeíras caravanas. Vem pare assistir loda� as íes- estuque e ornatos, serrarias carpíntaríea e tanoaríes,nvídedes, mas principalmente pare confraternizar com marcenarias móveis de vimes e vassouras, emos trabalhadores agrícoles, com os homens que ma' débitos com o Impõsto Sindical de seus empreganelem o trator, a trõlha, a ceifadeira, enxada, apé, dos o imediato recolhimento do mesmo, sob penaetc. Com essa classe de operariado tão nobre como do dísposto no artigo N°. 606 da Oonsolídação das
as meis o são, com esse grande e laborioso exército Let's do Trabalho.das rnêos celosas, de cujo importantissi�o trabalho

J uä do Sul 10 de Julho de 1965no amanho da terra resulta o abesteclrnento dos arag ,

grandes e pequenos centros populacionais, que sem Ewaldo Alberto Petry
esse trabalho não poderiam subsistir com suas in Presidentedustrlas e demals atividades, com o progresso, enfim,

Mas êste ano, por circunsrâncias que são

de"""""_t
...............

��__,.............___,._,.....__�!nosso inteiro conhecimento, mas que não convém
� /Í'":::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::==':"";===:::::-==;;:""'i\�;:s��o�� c�i��o»�ã� �e����scoans:rt��ici��ali�aS��o�

I C A S A K O PM AN N � 111'1, ((" � � � pm trmllrll°11-n�d]) ',I,uma falta do mais dificil explicação, porque o povo

�lll
� Pll. � Pll. � � lUlU lL lllU' <tU.

II
não se convencerá com os esclarectmeutos, com as

!I _

Idesculpas que se lhe apresentar.
AV. Mal. Deodoro da Fonseca, 240 _ Tel. 366 II Contendo 6 peças, luz, água encanada IIPorém, quem mets senre esse lapso, essa falta,

�
II e próximo de ônibus, vende-se ou troca-se IIé elguérn Que criou, em vida sempre realizou e pen- � III' por casa 011 automóvel em Jaraguã no mesmo nsou que se continuasse realizando a «Festa do Co- � JARAGUÁ DO RUL - SC
II valer. Base do neg6cio 3 milhões. Tratar com "lono». Esse alguém é o nosso velho e saudoso � :1 ALOEU GONÇALVES na Cia. Jordan, filial !lArthur Müller, cujos despojos depositados no Cerni � i de Jaraguã. !!�éri�e���Ó�c� ��zs:�, ci::r�do�a��� �o��b�r�vaemÁe;�f� � A maíer no
\\:::::::.':::-:::::::=::�=:::::=:::==::-::==:::::=d)

Geuteza que imortalizou a França: «Que é feito � -- ramo --
Guarda-livrosdesse povo por quem eu tudo fiz, e, que agora es �

ou moço com práticaquece de realizar � Fest� pela quel eu tudo. dei de �
em contabilidade.mirn ?» Onde esrao aqueles meus companheiros de

I!!!!!!!!!!!!!!! Procura-seVelha Guarda, equêles heróis que trabalhavam äté a

exaustão, pera que a Festa se realizasse todos os

I
Cla. Máquinas Fama.:

anos e cada vez mais animada?
Ah, meu velho e saudoso Arthur Müller, a vida

i :�e�d�oec::n:�ta:�;sa� I �:�:enSável à

r��J:_-----:�-Ltd �i� .gern do "Dia do Colono", rende � II otec ,aragua a. II
, � as suas homenagens aos 0010-

I � Salve o "Dia do Colono" II 50 8n�s de avanço na arte de cBnslruir III nizadores desta terra. f � li !II,� Fábrica de Blocos de Cimento para cons-•
, II

dnuí :.1X�.��H -- ------- ....------ ••--...............

PI truções, Se V.S. pretende construir, a quira i.!.I o matertal desta fábrica que é o mais mo·
��� ••••••••••;�, ;, ;� •••••••••• ' ;�� ��Q' ;c7···:-··,:-· ..• ..

··r1· RALF KHESEL: Candidato ii derno, e a construção sairá mais barato. IIl: :
P f' d P d II - FRANCISCO MODROCK IIl� O j

.. f"l t
·

t I � a re elto e omero e!, Informaçoes com:
LEOPOLDO KARSTEN II� IGIn Ci � O n I n e n Ci ll� IiZ���d�!�a.d�o�d���D;��,tr!�: l======·U:��=JJP . traor JOafla o Ire orlo

l� ae VIEGAND -VOIGT � Municipal da .�DN de Po· if'==::::::==::==::::::=.:;:::====:.,:::�.{: :1 merode, ocaSlao em que, iI A representante do
_ ,II

t�1 Rua Rio Branco, 14§ - Jaraguá do Sul SC I! �:�\������ v������;:8�� II Superenxovais Blumenau· II'oe> '_1 � B eleições à Prefeito, a ã de !I '

'tl1t�. :J Outubro de 1965. I' Da. RACHEL-LEHMANN, em JlIraguá, Corupé!,
ti.

O f i C in a C ont inent a I
' =J o conclave foi presti- II Guaramirim, Massaranduba e Estrada Scbrrede�, II: A

�� giado pelo líder Joinvillen- li precisa vendedor(a), com ótima comissão. tig leva sua saudação. e suas ho.menagens : se, vereador e industrial, ii h{= : Dr. Nilson Wilson Bender, II Informações à Rua Juscelino N�� aos tradicionais festejo.s alusivo.s ao B que se fez acompanhar do !j' Caixa Postal, 9.Q IIl�" r "DIA DO COLONO", �l �e:ku:,a�� q��tla���lbe �r�� I! Jaraguá do Sul - SC 1!f·
"

'1 d
- \lM-.-----------.---------- ._::t: ....

.

= entusiástica sau açao ao �,,-,----,-------,--.----.---------.---.-�-: '

: candidalo que sucederá o II�������������������- K·····.··:�:'·.··.····�:..:.··.. ·.·�:·.··",··ft.�!.*••j!.*.,V'.*•••••••�;" ••••••�.'!.;" ••••••••• � ,� ••••••••·.·'��r·.··.··*·�hll., , H
di nâm ico Prefei to Arnoldo
Hass,
Egualmente, em Videira,

SC, o polflico Joinvillense,
dr. 'Bender, fez·se presente
à' convenção daquele mu

nicípio,- ql!e indicou o sr,

Waldemar Kleinebing, co

mo cdndidato e provável
vencedor Das eleições mu

nicipais de Videird.
Quem saiu engrandeci-

do do conclave pomero
dense, foi o vereador ude
nistã Cid Cardoso,' que
demonstrando a sua clas·
se de grande líder d�mo
erático, abr'açC\u fraternal- Imente' o seu competidor,

1'1vitorioso na urDa conven

!l..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiíiiiiiiiiiíiiiiíiiiíiiiiiíiiiiíiiiiíiiiiiiiiiíiiiiliiiiiiiiiiiiíiiiiíiiíiiiiiiíiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiiiii cio n a). -iiiiiiiii----�-�-.----------__

Operários da Agropecuária
Salve 25 de Julho � - Festa do Colono

VICTOR VIERGUTZ
PA.DARIA

Ruà D. Pedro II Iereguä do Sul

À numerosa .familia de pioneiros
e colonizadores, as minhas
homenagens,

FOTO PIAZERACumprimenta a laloriosa

fotografias em Gerat - fotocopias de Documeatos -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio • tambem
em localidade. 'rizinhas

'VENDE-SE-
01TO 'HIENDLMAYER

.

Ao. ho.mem do. campó, po. dia feliz. da
co.memo.ração. do. di a 25 -de Julho.,
minha sincera ho.menagem.

OTTO HIENDLMAYER

-

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas para o plantiO do' arroz - c-ontendo
o _seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.

, 30 morgos de arrozeira pla'ntadà.
10 mil metros de valas para arrozeiras.
Umé:l estrada construidé:l dentro do terreno (2.500mts)
250 pés de árvorés frutíferas enxertadas.

.

,i casa de madeiro.
ã pasto cercado com �rame.
,12 mil pés de aipim. ,

1 Batedeira n.O ã - com motor - ótimo estado.
1 Catroça - etc .. etc. etc. '

Melho�es inform�çõe's com Vitor Zimmermann. I
nas [OJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul

FÁBRIOA DB ARTEFATOS DB COBRE B FUNDiÇÃO DB MBTAL

Rua' Benjamin Cónslant, 433 - Cail8 Poslai, 60 - lei. 368 - JARAGUA DO SUL - SC
Aparelhos continuos, pl álçool e aguardente - Alainbiques pl aguardent�
Bombas pi êÍgua de pis_ão e centrifugas, - Tachos de cobre pi qualquer
fim - Fornos para farinha 'e açúcar, - Máq�ina pa�a cortar grama.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



interpretando a

significação dêste (lia"
rende aos 'soldados
da produção,
a sua sincera
homenagem.

,l'EU, 0U·1RO
ESTUDO ,SOBRE A VIDA COMUNITARIA,

\

União "Democrática Nacional

A mêsa do Díretorlo Municipal da U D,N.,O amor resumiu tôda a vergencias, eom .seua membros do Diretório e 08 Senhores vereadores
mensagem divina de Je choques oonstantes, po com assento na Câmara Municipal de Jaraguá do
aus; nestes 2000 anos após riem nos desviar dêsse Sul, interpretando a importância do día 25 de
a vinda de Cristo, oamor olhar profundo sôbre o julho, de homenagem à classe obreira do campodilatou amplamente suas nosso "OUTRO EU"; e aos antepassados que promoveram a colonizaçãofronteiras em extensão, então passaremos a ver tios rincões brasileiros, tem a grata satisfação de
talvez se tenha enfraque uo semelhante mais OS) saudar a grande família rural do nosso Município,cido em profundidade, erros do que atos bons, cumprimentando-a pela passagem de sua data
em dinâmica, em atualí mais as indilicadezas do máxima, ao mesmo tempo que rende aos anonimos
zação com o mundo em que os belos gestos, mais colonizadores desta ter ra, a sua eterna gratidão
que vivemos!...

.

ati limitações do que os pelo muito que realizaram em prol do progressoLeitor destas colunas, méritos; com isto, o nosso e da cultura de nossa gente,
reflitamos juntos, sôbre semelhante vai perdendo Salve o Dia 25 de Julho - Dia do Colono.
a medida do nORSO amor a Iacs de irmão, de ami
para com o próximo pa- go, de cônjuge; corre o
ra compreendermos o perigo de tornar-se cada
titulo que encima êste dia mais estranho, mais
artigo:' TEU OUTRO 'EU', indiferente, mais
Representa o amor, a' longínquo de n6s, em- PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS RELATIVOS

fôrça máxima tanto para bora vivendo na mesma AO EXERCíCIO DE 1964
o bem como para o mal; casa.
evoca êle as perspecti "vleu marido, dizia
vas maís contraditórias: certa seuhora, é para
'risonhas, dolorosas, ar mim, uma ilha misteriosa,
dentes, desalentadoras, à voltá da qual navego
sublimes, lamentáveis, di- constantemente, sem an

vinas e humanas; cons- courrar uma praia aonde
títuí o amor, a fonte possa abordar"; real
mais' rica de síntese mente, em muitos grupos
interior, de expansão humanos, defrontamo-nos
para

'

o próximo e de com verdadeiras sohdões
coesão social. em comum: víve-se em

----------------------'--

Nosso amor para ser conjunto, come-se e tra

perfeito, deverá estabe balha-se junto, IDas 8S

lecer o equil1brio dos pessoas não Ele comuni·
vasos comunicantes: "A cam, suas almas se

marás teu próximo como mantêm separadas, iso-
a tí mesmo"; o amor ladas.

Consoante n o I a s em dou as ôrtas Llre Grau.
que dedicamos ao nosso O mundo moderno

b M hild Hedições anteriores, estive- dum e at I e ens"EU" afere a medida sente êste profundo iso-
ram entre nós os campo chen, moças que encantecom que amaremos noa- lamente e isto o perturba; nentes do famoso Coral rern pelo seu fino trato

80 próximo, !lOSSO "OU· não basta criar máquinas, Misto Hamburg Weidens social. Na oportunidadeTRO EU". aumentar o contõrto,
tieg, nos dies t 7 e 18 do, teve o nosso di retor ocaAmar, de maneira digo derimir a miséria, orga- correnre. Vindo da vizinha stêo de solicitar às suas

na do homem, é tocar, nizar sociedades 111 nn ö-

cidade de [otnville, depois hospedes para que premosentir, provar a íntima picas, multiplicar as ins-
de cumprir programas em vem com sua visita aorealidade do outro "EU"; tituições assistenciai; estações de Rádio e Tele Brasil, uma campanha deé interiorizá lo, identifi- 09 homens modernos
vtsêo no Rio de Janeiro, esclarecimenro de tôdo o

oar-se, coincidir com êle ; compreendem, ou pelo São Paulo e Ourtnba, fo europeu, que possui, ainé experimentá·lo como menos grande número
ram recebidos pelos Iara. da hole, uma idéia derur

um "EU"; é querer pro- de pessoas de Jur aguä
guaenses, cerce das 11 pade de como vivemos etegê-lo alegrá lo, desen- entendam que urge repor horas da manhã, na resi- pensamos em termos devolvê lo, criá lo. um pouco de mais amor
dência do sr, dr. Fernan atualizada sociedade, comEm todo o amor ver- entre es homens, harmo- d d I

• do A. ôpr ingmann. acentua o esenvo vimendadeiro, seja o Amor nizar o pr6prio' "EU" Na törme préviamente to rõdes as euvidedes.
conjugal, filial, de ami- com o "OUTRO EU"; a

combinada, foram os ele O Coral, despediu se

��:�;f,fi:;t��i�;��;�� ��;��:I�1�:�iV!:5 f::�i�8:�Ji:ii;:i.�f�: i�:1���rJ�::�i���7�� �·
..

·ÃUTÕ"
..

"·"MreiNicA
..

"··"CENTRÃi
..

";.;�.'encontro profundo do pos de Serviço, nosso
tas à clubes (onde ioga onde seguirão pare ölu- f: de "'L�REDO II»EE .... l!rI J"EU" com o "OUTRO apoio irrestrito e inteira .lS .Ir •• "LJ.I:1B..

.�
ram muito bolão) e outros merlau, Indôyal, T,mbó,�: l.EU"; nossas relações, solidariedade nessa mar·
preferiram rever anotaçóes, Rio do Sul (no ESlado de � ..mesrn'o com as pessoas cha .encetada pelas Dire'

f
-

f � C .) L' • C �

t GI'que ormarao a utura sau· ,-,anra alarma e aJea

t:
onser os em era

.:::.1mais íntimas, ficam amea· torias do RotaTy e do
d d d

.-

d d N H b .

a e te:sta reglao o o, ovo am urgo, : Retl·fl·C? de CI'II'ndrosçadas, se perdemos de Lions de nossa cidade, Brasil. Hamburgo Velho e Pôrto I � -

vista, o seu "EU" pro' no periodo sociaI1965/66. No Clube Allético Bae- AIl'gre (no Estado do RIO f: Assentos de Válvulas Bfundo;sua dignidade de
pendi, à noite, deu se a Grande do Sul). It: Solda Elétrica, etc, Bpessoa ·humanll. N. B. Pr6ximo artigo: apresentação do Coral, O Coral Hamburg-Wei-: f� :JNossa vida diária COIl) Como realizar a convi-
.:orn um salão completa denslieg conslituiu uma I, : :sua exigências continuas, vEêUn�l.·a com o "OUTRO
menle lotado, arrancando visita agradável e que l Ruà Reinoldo Rau .

�::gco'm StmS inevitáveis di
da seleta 'l!ssistêocia pro· permanecerá' por muito I fi (Entrada i;l0 lt:'do da Prefeitura)

.'
- longa�as salvas de pai lempo na me.nÓria dos I�: Telefon�, 328

mas e a platéia chegou, habitanIes desla terra que g JARAGUÁ DO SUL. _ SANTA CATARINA B
e o "Dia do Colono" inclusive, a canfar com os a tudo acompanharam-pela �: lJjovens alemães, sob a ba eSlação de rád,o local, x� :'�.:;. ·'). ,�����ic

e uma oferta de: tUla do maestro Rowe,
, Desnecessário será dizer

a I fa i a t e que o grupo jovem, aproo
veitou o sábado para par
ticipar de uma fesla de

!.... Tiro de Rei (Schützenball),
promovido pela Socieda
de Desportiva e Recrealiva
Bôa Esperança, no .salão
do sr. Bruno Besecke e

muitos pares dançaram
animadamente até as pri·
meiras horas da rr.anhã,
Domingo, cerca das tO

horas, na igreja da Co
munidade Evangélica, em

presença de outra selela
assistência, deu-se o coo

cêrto sacro, aproveitando
se, pina tanto, o órgão
aU exiSlente. Melhor do
que nós, o Padre José,
ex-componenle da Socie·
dade de Cultura Artíslica
podeiá dizer o que foi
mais, essa apresefltação
do famoso Singkreis de
Hamburgo..
O nosso diretor hospe

pelo Professor Irmão Gregório,

DiretOrlo Municipal de
.Jaraguá do Sul

Viva o dia 25 de Julho!

8 ß n C O n 8 C i Oß a I � O C o m é r c j o � 8/ß .

Coral Misto
Hamburg-Weidenstieg

o� e·e ••••:0:)••••••4. e·e.� ••••••••"':":'�� e·e ••••·.JO��.� •••••• :ce·.:.:•• � ••••••••• J� •••••• :.:0

, Ewaldo Zehnke �Fáhrica de Móveis e Esquadrias
Rua Benjamin Oonstant - Jaraguá do Sul- 80 �

� �
� Congratula-se com a �1
Ij nobre classe rural pela passagem �1
g da data con�agrada ao g
fi

"D' d C I " B

f�
ia o o ono

jl
e::: •.••••�r ••••••••• ,!·.··•..•·.,:.;..·••..:J�··••••··.·,�.���':.�r···.··.·,:·.··.··.·�

�

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S. ".A�

O._,�.....�....,��..,.,....,O,__,,__,�....,...,....�...�.,-,.

11--------- ----------11II Churrascaria "2 Irmãos" II
II Rua Benjamin Constant, 911 n

II JARAGUA DO SUL - Santa Catarina II
II n
II II

Ir SAÚDA II
II

o
n

U BRAVO AGRICULTOR IIII fi
0====::::::::::::=::==0==================0

Petr6leo Brasileiro S. A. "PETROBRÁS", avisa
que, a partir de 24 de julho de 1965 e até 30 de
setembro de 1965, efetuará aos acionistas residentes
nessa cidade. por intermédio cio BANCO INDÚ,::)
TRIA E COM�ROIO DE :::)ANTA CATARINA S/A"
o pagamento dos dividendos do exercício de 1964,
relativos às ações prefereneiais, na base de 15%
sôbre o valor nominal das mesmas.

'

Jaraguâ do Sul, 22 de Julho de 1965.

Com. e Ind. W. Raduenz S. A. I

.����====�====�====�====����===========�=�==o
II

.

II

II' FAMAC \. � II
II Maquinas para . /. II
II. beneficiar madeira II
II t

. II
II Plainas II
II desempenadeiras II
II tupias _ II

II serra circulares II
II

.

respigàdeiras - II
II furadeiras de li

II corrente - II
II 'lixadeiras - etc. etc. II
II II
II Cia. Maquinas Famac ·11

_

II . Jaraguá do Sul - S c II.

U==========�=�=================U

MARIO
Rua Mal. Floriano, 40 - Jaraguá do Sul -:- SO

Fábrica de: Lacticinios, Banha e Congêneres.
Loja de: .Fi:lzendé!s e Ferragens

ENGENHO DE ARROZ
.

Compra e vende produtos coloniais.
,

Saúda o bravo Colono

Barriga-Verde

Rio do Cêrro, Klm, 12 Caixa Postal, 10

Ellderêço Telegráfico "Raduenz"

JARAGUA DO. SUL _' Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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00 ; t;undição 00·
00 laraçuâ da Sul Santa Catarina 00 00 I

00
m/�'m FÁBRICA DE MAQUINAS Pj PRENSAR - mm Associando-nos ás homenagens m m 'fUBOS DE ·CIMENTO m
00 00 00 SECADORES E RESFRIADORES DE 00
00 que serão' prestadas an 00 00 ARROZ - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 00

;. Dia
�

do Colono ; � , ;
I Dedicamos a nossa admiração E � ERWINO MENEGOTTI Izes aos feitos dêstes I a b o r i o so s m l:m ms

I soldados da produção. agncohla, II RUA PRESIDENTE EPITASIO PESSOA, S/N Ique com seu abnegado empen o Caixa Postal, 88 00li contribuiram decísívamente para 11 11 ·JARAGUÁ DO SUL -:- Santa Catarina . 00
00 O progresso de nosso torrão natal 00 00 00
00 0000 00
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000OOOOOO�OOOOOO

� .

. .

�����"���iiImIh'_�iiIai{j�Nalíi!tIMi!tIM�..�I Vidraçaria jaraguá II F0TO PIAZERA I
:I

de. STEFFENS & HILLE
ii" 'I Defronte a Prefeitura Municipal I:Rua Presidente Epitácio Pessoa, 48 - Jardguá \.lo Sul - S.C. I.. ,.I J a r a g u á doS u 1 - Santa Catarina

). estabelecidos com vidros em geral para II Trabalhos Fotográficos em geral I:
'I janelas, para brisas, etc.

'I Sendo a mais completa em todo o· Norte do Estado, oferece: I'
,.I Oaneletas, quadros em geral �

{

Il

li
calçados marca

"GOSCH" - '''ANDARINn - "IRGO"

'Indústríc. de Calçados
Gosch Irmãos S. A.

FábrIca e Matriz: Loja 1

Av. Marechal Deodoro, 198

Telefone 278· Inscrição 304

JARAGUA DO SUL . SC

Rua Jorge Czerniewicz, 1237
.

.

.' Caixa Postal, 11

Telefone 214 - Inscrição 96

JARAGUA DO SUL - SC
I

Loja 2

Rua 15 de Novembro; 1301
f

_

Inscrição � 407

BLUMENAU· SC

Loja 3

Av. Getulio Vargas, 197/201
.

Telefone 2886.· Inser. 2339

)OINVILLE· SC

Cumprimenta a laDoriosa .clcsse da·

Produção Agrícola pela pa\ssagem
do "DIA DO' CO�ONO".

II �=============================1
II'

.

II

II Sehulz&Cia. Lfda.- II
II II
II II

II Materiais para construções II
II Ferragens II
II Sanitários

. U
II Fogões a gás engarrafado II
II Materiais elétricos Il
II Lustres II
II II

II Reírígéradores II �

. ii Pneus. ii
II' . II
II Câmaras II
II II
II .Tintas e vernizes II
II II
II Artigos doméstícos

.

II
II

-
- II

II· � II.
t

·

�
II II

II Rua- -CeI. Procópio Gomes' de Olívêíra, 99 II·
II Telefone: 372 - Caixa Postal;12 II· '-
II Enderêço 'I'elegráííeo: "Sch�z" _II

I -II' JARAGUÁ', DO SUL' - BTA. CATARINA II
Ir II . .

,.
_

·
.. '. . ,II

II
II l.

,

'

-

'

IIU-------------�----------------o.. y"....,...,.-.-.-.-.-.-.........,__,.-.-.....,................,.................,....,...,....,.............-...
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I CORREIO DO POVO
,

DOMINGO, DIA 25·7-1965 Página
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Q y
••v::0'•••••�C':"••4•••• �' -:;--••""'::f••y•••••y.. IIIO•••••y.:'••••••••�.:��C"'.OiI••••••• : n•••��� ::on� ••••••••• .:� ••• :•••• .:�· ·.i ,.·•••••� "}•••••y••'!"':'� � F.y.J� J'••y•••••y.J'i,.y•••••y.Jr �� y

••
y .�/r:..y•••••·.Ja

'

� Emprêsn de Tronsporíes "FRENZEL" S. A.J I
(� Matriz: JAR'AGUÁ I?O SUL - Av. Gerúllo Vargas, 472 Caixa Postal, 26 - Fones: 264 - 392 - B!1derêço Telegráfico: "FRBNZBL" �� /

,��. Agências:
CURITIBA Transportes em caminhões próprios �.l[

R J Tradição em Transporte Rodoviório com entregas de domicilio a domicilio l
�.�:

. ua oão Negrão, 1900 - Fone 4 6265
nas praças de :ß.[ JOINVlllE' B

t:.=.
Rua 16 de NoveTmlbMrBo,ó786

- Fone 632 CU�ITIBA, MAFRA: .jOINVlllB,

=::.1f Tránsportes Rodoviórios
.

em Géral jARAGUÁ DO SUL, BlUMBNAU,
l

'f:
F, Domning RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBÓ

�
:

e IBIRAMA =
� i IBIRAMA

Dispomos de amplos armazena para carga em trânsito �f: BLUMBNAU
bem como perfeito serviço de despachos íuhro à Aceitemos cargas pará qualquer perre :l

, f� Rua São Paulo, 1183 - fone 1414 I>

Rr:DB VIAÇÃO PARANÁ-SANTA CATARINA do Paraná e Santa Catarina �l
P:=.. RIO DO SUL

em jaraO'uá doSul' com despacho, :3:f Avenida Rua Barbosa, 60 6

B
f� ) ��
f� SALVE O DIA DO COLONO �1
��: EMPR�SA DE TRANSPORTES "FRENZEL" S. A., na data magna daqueles que fazem a grandeza �:Bf da pátria, pelo. amanho da terra, saúda o colono catarinense. !lg . A nova direção da Emprêsa, colocando-se à disposição de todos, impregnada que está dos ideais de B
fi progresso do povo Iaraguaense, juntará, ao labor dos lavradores, o seu trabalho, para maior grandeza da região, B

IL. '.'.r., �� ..�.�� ..��:�� ..�..�:..������� 'w.n ,.".y, , "'•..J"'� ���.....,���-......������� ��� ������..._,�.""..�� �
,

.

•------------------------------. 1l_t-._��IIIIII!IIIiIII_l_I_I._Ia!l_! 1___ _

.. rv-;;giii;--.-;'-;-;tti-ii I 25-7-65·SALVE 25-7-65
i,,'

'

,II, �I Ao Colono, êsse batalhador incansável para o nosso progresso, I
II Lo)-a de Calçado's 'e Oficina Mecânica II

ser que limita o seu dia de trabalho pelo nascer e pôr do sol, homem
destemido que lança as sernenres pare garantir o pão nosso de cada dia, 1-'-U II ser que tem estampado nas faces o pêso do amanho da terra, a nossa

II II singela, mels sincera, homenagem, neste die, que é só seu.

U RETIFICAÇÃO DE MOTORES E II Sempre presente aos grandes eventos, M
II',

I

TROCA DE ANÉIS EM GERAL- II COMERCIAL VIC·TOR LTDA. 'I'
II II

manilesta de público, o epôío ao trabalhador do campo,

Ino dia a êle consagrado.

II REFO�MAS DE LATARIA, CHASSIS, CAIXA II
I,', DE CAMBEO E DIFERENCIAL EM GERAL

,11111
Geladeiras - Radiofones - Méquines de lavar - Máquinas de costura I
- Rádios - Fogões a gás - Ar condicionado - Ventiladores -

I
.

n Jl enceradeiras - Aspiradores - liquidificadores - Aquecedores -

In carros da linha: II Acordeões - Porcelanas - Cristais e Artigos para presentes,
n II O melhor preço ® O melhor plano li) As maiores garantias

III WILLYS - SIMCA - FORD - VOLKSWAGEN III COMERCIAL
-

n

III VICTOR
I--II Oficina: Rua João Marcatto - Fone 318 II rr I 1� b clII Loja: Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 416 III ��u�o�r�!�omérc�eiR�e�e�ç! Douer t. Ci. III r

Jaraguá do Sul n W Rua ca Emílio Jourdan. 83' - JARAGUA DO SUL - S. Catarina 11-n
.

'II I r

0======:=::========================-========:=========0 ._';!!!i!!_ -= ::::::.; $E:: �I!!!EI!!IS!:s!!!!Ei:_;!-=i!!'EIES==- ....E5�Iã!IE!.
/

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�ll�OOOOOOOOOOOOOOfi�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO
00 4 00
00 00

I Metal'úrgica João Wiest S. A. I
� � m·
00 Rua Espedicionário Antonio Carlos Ferreira, 103 00

I Enderêço 'I'elegráíico "Viste" - Caixa Postal, 55 - Telefo�e, 394 I
� . JAR.AGUÁ DO SUL � SAN�A CATARINA I
00 ;-:

...

• 00
00 00
00 �I ·00

I� f2i�nc21,' �e CJdlID1ij§ ·e RiESt SHeID1cllO§O§ �e lE§C21�aç�o I
00 {OO
00 00

·1 Escritório de V'endas em Curitiba: O e pós' i t o e m IS ã o P a'u I 0_: �
'00 00
00 Rua Emiliano Perneta', 144 .Rua Gaspar 'Fernandes, 00

� conjunto 22, 2°. andar , 296/298 m
00 caixa postal, 2465 ., Fone, 63-2571 00
00 -,

'

00

looooooooooooOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO� lIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�oooooooooooooooo_d
...Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�fii�;;rt��m;de;;;�
·t� .

-

de JOÃO EISSLER'· ·�1l·CO:.MPRA E' VENDE
-

l�
:/ ;'

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 165 �l"
;; .�,

•
PR O D U T Q S C O L O N IA IS

.� JARAGUA DO SUL· · - SANTA CATARINA �
�
--. TEM OS MELHORES PREçoS DA CIDAJ;lE �1

H:: ..Especializado
em feitio de temos, calças, tambem contém

�:.lf 'um çrande .est_oque de camisas, gravatas, sapatos e "meias. 1

� ��,. .

.

I

l�:. Homenagens da,\

�:.�. Ao homem do campo, no día feliz
f, ALFAIATARIA '�MODERNA, 1 . da comemoração do díazõ dejulho
{:.:: pela passagem da data consagrada ao

I

�::l
-,

l . 1 nossa sincera homenagem. �

�����.,��.,,���,.����������::���:�����.������:��,�����.--���-��--����������

• I
'

CORREIO DO POVO

máquinas '''nInA'' btda. o

_

Rua Getulio Vargas, 667 - Caixa Postal, 78, -,- Telefone, 243

JARAGUA' DO SUL -x- SANTA CATARI�A
\

:'.,. �r ••••"••.•,,��: e.e e.e ••• �•• e•• a.e ••• �� ••e .",. -:,..): �! e_e.: e.e e.e �•• e.e •• :,•••••••• ,r e.e e.e.,: ••e �•• '._':.\_ e.e e.a -••••

(

J

A melhor máqUina de lavar roupa 90 seu gênero
No ensejo do transcurso do "Dia do Colono"

Máquin'as "N I NA" Ltda.
, associa-se aos grandes festejos de reconhecimento

do homem do campo,
o construtor anonimo de nossa Pátria

r="·'····,===·,········"
..······=,..······M =' M··· ..···" ..· ..· ..

···1
· � f�rrílm�nlíU � nD Ó It I Lldíl. 11

t� Rua CeI. Emilio Jourdan. 72 - Caixa Postal, 81 �1'
�

8:.'
Telefone: 221 - End. 'I'elegr.: «RI HTER»

�::l'� JAHAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA 1

l� CASA ESPECIALIZADA EMa �l
, l= FERRAMENTAS PARA TORNOS, - :J

�: -

:�.

� OFICINAS E INDUSTRIAS

!1�:.: Ferramentas SADORI Ltda. I:.:�� Aproveita a oportunidade para saudar os �

!1 � ,�.,.;, :�:::���:.:�..�.��.�::::, ..��.,.�, J I
.

...��� �������

.../.,

BTA. CATARINA

!J fI'R A GOU ri'
. FA BRJb 5. A.

I

Fábrica de· Tecidos e ·Confecções
, Rua Jorge Czerniewicz, 590 - Caixa Postal,5I

_ .'

I End. Telegr. : "FABRIL"

JÁR.AGUÁ DO SUL

I Jaraguá Fabril S. A.i
/

neste (lia festivo para a história

da colonização de nossa terra,

apresenta as suas homenagens
alusivas ao "Dia do Colono".

umz Irmãos S/A.
Indústria, Çomércio e Agricultura

Estrada Rio do Cerro KIIn_ t4

Jaraguá do Sul .. ..:.... Santa Catarina
Caixa Postal, ao

.'�l.

FABRICAS 'DE:

LATICINIOS
CHOCOLEITE

PRODUTOS SUINOS

,GUInZ Irmõos S/A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1 50G,iedade Grã,fiaa AVEnIDA btela. I
:I TIPOGRAFIA 6= PAPELARIA == LIVRARIA == IMPRESSOS DE TODO GÊNERO [
:I ��I..'••'••'.�I..'..'..-::-:'..'..'.".�I."."."..'I. -n��1. ..' �� ���' �I. ����o:) I:
:I t� Livros Comerciais - Materiais Escolares - Papeis de tôdas as qualidades �J . I:

, 'I �� - Grande sortimento de Artigos de Escritório - Baralhos - Albuns pj ��. [� �� fotografias - Pratos e Bandejas de papelão e demais artigos �o ramo. �1.-�
g �

I
., L��.r.u",":��:'��.�"��.,��:�����:�.�:'r:�����,"�:'�;:'r,,,��.,,,.,,..j i

1 Agora com duas lojas na cidade I
]. Avenida Getulio Vargas, 350 e .Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 141 [.

I ; Para tixelõor servir sua áistuita freguesia I
���������������i����������������""

..

P6gina .

JOVENS RURAIS GANHARÃO BOLSAS DE
ESTUDO PARA CURSO SECUNDÁRIO'

I'":: --------=-------- ----- -- "

"t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===::::::=::::::::::::::::::::::::--==:::;::::...{"';
-------- ----.---.-.- •••------•••--.- ---••--

�. ff
'

ii 1IJ)1. lERlIClBI KAUfMANN li II PRECISA-SE li
1111 nEDIUO UIRUBGIA� II ii 3 BONS OFICIAIS PARA PALETÓ I!Formado pelas Faculdades de Medicina das Umver- II II 1 CAL(',EIRO !I

Bolsas de estudo' para o curso seoundât ic q II II III:l
II sidad s de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II II I!completo, medalhas, insígnias e troféus serão ofe 'I II Paga-se Cr$ 6000 para o paletó lili II II !Irecidos a jovens rurais, s6cios da Olubes 4 S, que I CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS e

II
II e Cr$ 1.400 a calça, I!

mais de destacaram no oorrente ano em suas alivio :1 CLINICA OERAL I II li
dades de agr icultur-a, pecuär ia e economia domêsti ii i II Tratar com DALPRA Alfaiate Modas i; _

ca, sob a orientação de técnicos nos Serviços de li i 4)D�a präüea em Dnspltuls EuropßIIM II ���-=::::::;:=.::::::=:::::::::,,::::::::::::::::=====:::�:::====:JiExtensão Rural. ii Consultório e residência: u

corre�:�c: �:s�:zp��i�oS:e��e �:r�� c�:::���sc��� I! . el 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II {F:::D::::R::::;:::'-'W-'::::::-L-::'D':::E:::M::::::I:::R--O:'--'-M�'":::Z-U·�::===-':''::�várias entidades, através de um plano coordenado 11'1 CONSULTAS: ! ii � A A RECHEN li
pela ABCAR. Além do estímulo aos jovens rurais,

I' 1111 1'1 ClÍNICA MÉDICA - CIRU�GIA GERAL !.!.t:o plano visa também a prestar reconhecimento I Pela manhã: das81/2.ás 11 horas
II II

público aos líderes profissionais, voluntários e ij Pela tarde: das 14 1/2 as 17 1 I. horas

II
II II

;1 I II !,
colll?�rad�res que S0 tel?h!lm destacado por sua II Atende chamados tambem à Noite I l' li

par trcípacão no dese�volvlmento dos
ACl,ubes. 4 S. !L ....lJ iI II

Entre os patrocinadores dos premtos figurá o �=!=-:c"=====:::==::::::===::9 II ULTRA SOM H
Programa Interamerteano para a Juventude rural I: ONDAS CURTAS ii
(PIJR), mantido em cooperação pelo Instituto In- 11!I!i!!'-' $il'Si! Hj55H

ii II R ULTRA VIOLETA l!
teramericano de Ciências Agrícolas da OEA e pe-

I O R J A R N SO E LT E R II Rua Presidente Epitäcio Pessõa 704 li
la Associação Internacional Americana (AIA). O lU • v

� � _li
Programa Interamericano para a Juventude rural !li I CIRURGlftO DENT/STIi I • .::==::.-:::::::::::::::=:::=::-.:::===::.====&

oferecerá insígnias com diplomas a söeíos e líderes

Idos Clubes 4-:S, bem como a técnicos dos Serviços ' Moderníssimo "A/ROTOR"

ii" Ide Extsnção. _

Reduz o ternpo de rraba lho Dr. Francisco Antonio' Piccione
A Agroceres, por su a vez, concederá bolsa de

I
:IH:� .D -.:co - c.R_ lH. '1."Z

estudo para o cnrsosecundârto completo aos jovens ..

e aumenta Q conforto do CLIENTE..

que obtiverem a maior produção de milho nos Esta- III CLíNICA _ CIRURGIA _ PRÓTESE Di Cirurgia e Clínica de Adultos e Orianças
dos do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Pa .. -

Iif Partos - Doenças de Senhoras
anä, Espírito Santo, Min-as' Gerais, Goiás e Rio I RAIOS X
de Janeiro, Oferecerá também medalhas aos jovens
class.if!c�dos nos �:ês Aprimeiros lugares, em cada Consultório: Av. Getulio Vargas, ,19P

-

muurcrpio ou regrao desses estados, e troféus TO � (Anexo ao Depósito da Antercuce ) :.,

tativos aos campeões estaduais de Minas e do Rio I� It
G ra n d e d o Aul. _iEi!i!!!I_IIEE�i!!!i!I!E!EI!i!i!El!;II;I!ll!!l!llBl!li!El"'i!!!iI!!E!lE5lBI

_

Como prêmio às jovens rurais, a Singer confe-
rirá medalhas âs classificadas nos três primeiros t· ..· ..·:I. ..· ..· ..·�, ..· ..· ���, ..· ..··•· .I' �.-•.•��
lugares em trabalhos de vestuário e economia t�

� r rr � �.
II

doméstica �m cada Municfpio ou região dos Esta � r o r nanon r In n mann l�
dos abrangidos pelo plano. h I lJ I P II H :l

. DEJAIR PEREIRA f: :JExtencionista Rural da AOARESC �: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· l�.JaI aguá do Sul· fl RES, INrESTINOS -- Cirurgia de Senhoras �J
�: Diagn6stico Precoce do CAncer nas Senhoras :l

Veride-se - Centro �� Comunica aos seus clientes que atenderá no seu �l
. f: novo consultório ii Rua Artbur Müller n' 160 ß.

Vende-se uma propriedade contendo uma : (AO LADO DO NOVO HOTEL)' B
casa de material e uma casa de madeira, situado : :�à RU!Drtri������e��:,D;�7Pi��O�i�r:!u�O��Pá�Ul, I tl .....�:.,: ...�...��.�:.��;�8�.�!���...�:.:�.�.,� ....�.�� ...:�:�:.:��

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ

Informativo ACARESC

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
c O]R UP.A - �ANTA CA.:rARI:NA

_ _._.._------_.__._ __._._ _--_._-------
............ - ._ _---.__ __ _-- _-_ ---_ _--_._--

II DR. IVO KAUFMANN II
ii !l
II ii
II n

ii -_- Cirurgião Dentista -, ii
II lO

li ii
ii ii
ii Consultório: - Rua Pres,' Epitãcio Pessea 139 ii

� U
II (em frente da BMPRESUL) ii
II li

li - Aparelhagem moderníssima - II
II - II

II RAIO X � CLiNICA - CIRURGIA !l
II PROTBSE' - OLiNICA INFANTIL �!
II . ii
11=::::::=:::::-::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::==--==::::::=:::::: ::::::::::::

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0000000000000000
00 -. t,', 00

!Il
.

'Indústrias · Reunidas jaraguá S� IA'. <, �.
00

.

00
00

� Fundação de RODOLFO HUFENUESSLER �

00
00 00

�OO
'

No.'· D I- a d J I h
-

\

-�oozes �� 25 e u o
�� l:3i

�.�;:r.�
.

.

. ���
00 00

� Uma homendgem ao Cclono Barriga-Verde �
00 -

Saudando-o no seu
-,

00

; orgulhoso "Dia 25 de Júlho" ..

_
� .

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOO�.

\
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I '\Sal've ',o Día <dOI Volono' ·"i
� I �

"
• '. �

\@
.

. t r @J
\

� A r'Asso"cia'çãol Rurál de
r

'Jaraguá do ·S/ul
., �

�
� Saúda os seus associados e os heróicos r: �
Ç@...- e bravos lavradores pela passagem da data' _.�
{@ máxima dedicada aos homens que cultivam r-®;

, .� .. a terra barriga-verde e promovem com' o �
/

@. I
seu fecundo labor o progresso e o bem s �

� .

estar do Brasil. " ,,@

'I mim! Sal v e o d ia 25
:

d e
(

Ju 1ho 1 g� I
I· - Salve o 89.0 Aniversário de Jaragu� do Sul! I
.@�@.;@@).@@j®@.;@�@,i.®�����@j®"'f@)..@®i®@).@��@��®;®®.;.®��®;®®;®�

.

�����������oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
1 � \ 00 I

,

. 1°o·r /00

i,' 'CIA. JORDAN ·DE ,VEíCULOS ii Reimer: & Cia. It cr�:f�noeSlg�r Concessionária
Av MaL Deodoro, 172 I !li � Móveis e Esquadrias

·

li!
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o O,' PO y:·o
���������������__��������������� o Prol Saito. durabte o mês de julfio, está

(SANTA CATARINA) DOMINGO, 25 OB 'JULHO OB 1965 N.O 2 M8 ministrando importantes CutSDS, com grande com-

�!!!!!!!!!�T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� parência por parte dos ínteressados, no Itajara
Tênis Clube. .

Desejando homenagear o Professor Sáito
vamos reproduzír nesta coluna uma produção in�
telectual do testejade mestre.

consolidados, apolítíeo
por natureza, cujos es

critos em nossa confrade
"A Noticia", de Joínvüle,
tem graogeado sempre
novos leitores àquêle jor
nal. Portador de titulos
honorificos, academicos,
membro honorário de
Institutos de Cultur&, com
a comenda (Comendador)
pela Ordem Titular de
Los Canballeros de Amé·
rica, não podia ser mais
justo, o ato da Pré
sidência da Assembléia
Legiillativa do Estado, do
que chamar a si êsse nos
so ilustre confrade, ora

partilhando do nosso con

vivio, êle e sua excelen
titlsima família.

. Simples e modesto, sua
estada em nosso meio já
se reflete também em vá
rios empreendimentos
sociais, culturais, qual se
ja o seu empenho; faz
quasi um ano, de criar,
aqui; um Curso cientifico. Ca r tasVai mais longe: uma

Faculdade, também. Re·. URBANISTA, Nesta: QUdnlo tempo já está le
traido e diuturnamente vando a medição do protonganiento da Avenida Oe·
dedicado aos estudos,
seus'

.

afazeres tntelec.
túlio Vargas e quem paga lais s-erviços?

tuais, um cidadão ope RESPOSTA:· Até a present� datei, ao que nos

roso, (mito, sua capaci consta, lais. serviços, já estão levando 3 semanas.
dade irá beneficiar, sem Uma semana, com um agrimensor' de Jaraguá do Sul.
dúv�da, .

o nosso Poder Depois, uma semana com o agrimensor de Jaraguá
Legislativo. A êle, ao do Sul e um engenheiro de Joinville. finalmente
Augusto. Sylvio, os nos- uma semana, com 'um engenheiro de Joinville oe mai�
S?s abraços com voto.s· duas pessôas. Tratando-se, . como, se tràta, de' obra
slDceros de

.

nova ,e �rl-I municipal, o pagamento deve ser feilo pela Prefeitu-
���������������������,������������ lbante carreira pubhca. ra. Satisfeito? .

CORREIO
I\NO XLV JAQAGU � DO SUL

Deputado Lauro Carneiro ·de· Loyola
visita . Jaraguá do Sul ,• O QUE VAI PELO LlOKS leve ocestäo de rever

amigos e admiradores, ao
mesmo lern po que levou
a nottele aos moradores de
Gertbeldl, de que a verba
de 70 milhões já foi rece
bida pela Celesc e de que.
em prazo curto, cal5e ao
Setor de lolnvtlle, a anti
ga Empresul, iniciar as
obras que vão beneficiar
uma rica região do nosso

Município, vtsuendo ainda
outros setores onde se faz
necessária a extensão da
eletrificação rural, dlspon
do pare isso de recursos
no orçamento da União,
pare que se consiga rea
lizar tais índtspensévets
óbras.
O deputado Loyole, vl

sitou lambem Messeren
duba, Corupá e Guaramt
rim, onde, independenre
mente de côr partidária,
está envidendo esforços
pera que as verbas do
Orçamento pare 1965, se

lern recebidas e venham
beneficlar, realmente, as
coletividades pare as quais
foram destacadas.
Apresentemos ao depu

tado federal Lauro Cer
neiro de Loyole, os nos

sos cumprtmenros pelos
multo que vem fazenJo
em pról dos municlpios
do norte carertnense.

Aproveitando o recesso
da Câmara federal, esre

RELATO
.

A
. ve entre nós, o deputadoRIO DAS ATIVIO DES DA SECRETARIA federal Carneiro de Loyo-

Período de 1° f7/64 à 30/6/65 Ia, eficiente representante
CL Presidente, Companheiros e Domadoras. catarinense no Congresso
Temos o prazer de submeter a apreciação Nacional.

dessa assembléia, o relatório das atividades realiza Por feliz coincidência,
das pela Secretaria no perlodo leonístíco de julho teve oportun'dade de as

64 à junho 6/): .

' sisfir os festejos da Esco-
1 - Número de atas confeccionadas no pe Ia Alb�no Kanzler, em

riodo leouístico acima: . Nova Brasília, a quel foi
'a) De Assembléia Geral _. 23 (vinte e treis) construída pelo Município,
b) De Diretoria - 18 (dezoito) com os recursos pOI: êle

, 2 -- Informes Mensais - Foram expedidos por liberados no Mlnlstérlo da

est� secretaria _em número de 12 (doze), cada qual Educação e Cultura. por
enviado em cinco (5) vias, ou seja, 2 (duas) para nímia deferença do Presi
Lions Internacional, 1 (uma) para o Governador dente Mal. Castello Bran
do Distrito, 1 (uma) para o Delegado Internaoie co e do Minlstro flávio
.nal, 1 (uma) para o Vice Governador e 1 (uma) ôuplicy de Lacerda:
para o Presidente de Divisão, perfazendo assim

I
Em contacto com pró

um total de 60 cartas expedidas, sendo que ceres políticos e com re

esta expedição realizou-se sempre dentro do prazo presententes das classes

regulamentar, ou seja, até o último dia do mês. industriais e comerciais,
3�- Correspondência expedida - Durante o perío- levou ao "Circulo de Dais

do, foram expedidas 134 (censo trinta quatro) e Mestres", da referida
cartas; 87 (Oitenta e sete) cartas circulares; 12 (doze) Escola, a agradável non

telsgramas e os 10 (déz) números do nosso boletim cta de que novos 3 mi-

oficial "LEÃO DE GRAVATA", Bum total de lhões estão pronros pare
1.200 (um mil e duzentos) boletim. serem liberados em favor

4 - Correspondência recebida - Recebemos 115 daquele estabelecimenlo,
(cento e quinze) cartas; 62 [sasaenta e duas) desde que o Prefeito, pres
cartas circulares; 18 (dezoito) telegramas, além de te contas de 'um recebi
Boletins e pnblicações diversas num total aproxi- mento anterior e que não
mado de 450 (quatrocentos e cinquenta). se verrírcou até egora, im

5 - Registro de Convidados e Yisilantes - Recebeu pedindo, por conseguinte,
o nosso Clube a visita e participação em nossos a vlnde dessa substancial
jantares festivos de 134 pessôas, compi eendendo- quantia.
se aí CCLL e domadoras de outros Clubes e convi- Aproveitando a sua es

dados especiais. A relação nomina) encontra-se tada em Jaraguá do Sul,
no "Livro da Secretaria", a disposição de todos.

6 - Registro de Frequência - Com aatlsfação
comuuicamos que todos os companheiros do nosso

clube, mantiveram durante o ano Ieonísüco 64/65,
a frequência de 100%. Cumpre destacar porém os

nomes dos Companheiros Ernst Bandhack. Lino
.Barano, Orlando Bernadtno da Silva, Ocheílio
Pedro Ramo<:! e Rolando Jahnke, 08 quais mlinti
veram frequência de 100% nas reuniões jantares
do ano todo. O CL Hilário Baratto, admitido em

15/10/64 e os companheiros Amo Henschel e Heinz
Barg, admitidos em.21/t/65, mantiveram também até
a presente data a frequência de 100% nos jantares.

Todos os demois UCLL fiseram as devidas
recuperações em reuniões de diretoria.

Sem mais, a Secretaria encerra êste informe.
comunicando que Qualquer lssunto consernente à
mesma, poderá ser verificado nOFl 8eus arquivos.

JARAGUÁ DO SUL, 30 de junho de 1965.

Rolando Jahnke - 1.° Secretario
Mario Marcos Ail'OSO - 2.0 Secretario

Prof. Augusto Sylvio Prodöhl
Vem de repercutir sím

páticamente, também nos
circulos oposíctoní tas, a
noticia de haver sido re

quisitado o escritor e

jornalista, prof Augusto
Sylvio Prodöhl, para
exercer as funções de
secretário particular da
Presidência do Poder Le
gislativo de Sta. Catarina,
a cujas manifestações da

simpatia e aplauso nós
nos associamos prazero·
samente

Distinção justa e mere

cida, recompensa a um

intelectual de sobejos mé
ritos, principios cristãos

Econômica Federal
Santa Catarina

Público

Caixa
de

Comunicação, ao
.

A DirtlQão da Caixa Econômicoa . Federal de
S�nta Catarina comunica, ao público que se acha
fix.�do na Agência da Caixa, nesta cidade, edital
para abertura de suas Carteiras Habitacional e·

Hipotecária, cujas inscriQões comeQarä'o no dia 2
de agôsto de 1965.

'

Jaragu á do Sul, 20 de julna de {965.
-DAL1,\10NIR G. PIAZERA, Gerente

'p r.e � t i 9 i e u rn

CAFÉ

UColuna ROTARY','

PARÁFRASE DO "I F"
TOSHIAKI'SAlTO

. SE souberes mostrar no sofrer
Os teus sorrisos sinceros
E recolher na tua alma
Os sofrimentos dos outros
-Teräs, mostrado o amôr!

SE souberes te- afastar da luxúria.
E conseguires viver no meio
Da miséria seni te Importares
Com o viver da pobreza,
Terás mostrado a fraternidade!

�E souberes sacrificar tua própria
Vida para salvar novas vidas,
E se conseguires passar por isto
Sem reclamares nada
Nem pela recompensa imediata,
Terás mostrado sentimeuto elevado!

SE souberes enfrentar a realidade
Com calma e abnegação,
E se conseguires educar
Os homens com bondade
Firmada no amôr celestial,
Terás mostrado o coração saute!

-

SE souberes cuidar de teu próprio filho
E dos filhos dos outros,
Sem abandoná los ao seu próprio destino
Mesmo que venha isto em prejuizo

'

Da tua própria vida material,
Terás mostrado o amôr materno!

SE souberes suportar na hora da morte
O atastemento de toda amizade
Sem mostrar nos olhos as lágrim�s de dor
E sim DOS lábios o sorriso da esperança,
No semblante a calma espiritual
Terás mostrado a todos, o caminh� do céu!

,

SE souberes mostrar tudo isto
Na tua exístêncía terrestre
E se conseguires deixar aos outros
A semente de tU8S virtudes,
Todos chegarão a compreender
Que tu fôste Mulher - MINHA FILHA

A Vida do Grupo Escolar "Abdon Batista"
Numa das últimas reuniões semanais, o Oomp.

Ary. referiu· se a um oficio que recebeu da dire
tora do veterano estabelecimento de ensino. Disse
que em fins de Setembro irA ser realizada no ci
tado �ducbndário uma pequena festa, pelo "Cjrculo
de PaIs e Mestres" e que a renda será destinada
à compra de uniformes pdra os IHunos pobres,
que al1 estudam, motivos porque pediu a colabo
raç�o dos companhAiros. Disse, ainda, que o Comp.
SprlDgmann, consoante lhe informou a Sra. Direto·
ra, vem atendendo gratuitame9t"" ipois que tem
agora u seu consultório instalado nas imediações
do referido Grupo Escolar, os alunos filhos de,
pais pobres, que neces�itam durllnte a� aulas de

. ,.. .
'

asslstenCla médica, razão porqUf� mereceu, quando
da última reunião do "Circulo de Pais e Mestres"
um voto de louNor pelo qua vem fazendo.

e Consultas

.produto j'arag lla en s�1

MARCA J lJT·TE!·
produ·to da firma

seu
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