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Presngte o' Colégio' "Divina Providência", comparecendo à FESTA POPULAR,
dias 7 -e 8 de Agôsto. de 1965, em homenagem ao� DIA DOPAPAL Grandioso programa!

A data de 26 do correnre,
segunda feira última, deve
ler repercutido aírnpatlce
mente com o noticiário
explodindo em Ireperune.

/'
Estado do Rio de Janeiro'

XLV 'JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) sábado" 31 de [ulho de 1965 N0 2 3�9
e Cachoeiro do Irapeml-

��!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'':!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�_�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'':!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!.!!!t.:!!!!!!!!!!� rim, Estado de Espírito
- Santo, dos 25 anos de

casamento do dístinto ce
sal Hélio José Viana e

Denil Viana, integrantes
da melhor sociedade das
dues importantes cidades. r

Em verdade, o díerlnto
'

casal de prate, possui no

Estado' do Rio e no �s
pirifo 'Sanlo um largo cír
culo de amizades que, no
die 26 de julho de 1965,
aplaudiram o graIn evento

que marca a passagem de
um Instante de fidelidade,
de arnôr e- de compreensão
conjugal.
Nosso diretor que teve

o grato prazer de convi
ver com o casal óra se

cobrindo da respeitável
prata, não podia deixar
de assinalar a grandiosa
data, íezendo com que o

noticiário dêsse aconteci:
mento social, também et
cençesse a SOCiedades ca
teríaense e lareguaense,
onde são conhecidos: pe
los gestos emävets e pela
farta correspondência de
um élo dé entrelaçamento,
que é a sempre estimada
ôrta. Zilá Rodrigues leite,
egora íneugurendo em
suas rnúlrlples erívtdades

:

as lides forenses na "Ter-
ra da Promissão", �

.

Aqui em Jaraguá do Sul,
foi guardado um Instante
entre as febris atividades,
pera recordar urna rerra
distaute e onde moram
pessôas que residem bem
perto dos nossos corações.
"Correio do Povo", as

soclase, embora tardia
mente, ao grato evento 'e"'"
envia ao Sr. Hélio Jose
Viana e D. Denil, os seus

_ curnprimenros; bate-ndo as

palmas com oê seus cinco
filhos, o genro e o netinho,
na assinalação da boda,
de prata.

Pu.rdeçäo :

Ârtur Müller

de maior penetração' no interior do nordeste' catarinense

Hélio e
Oenil Viana:

I

25 anos de
felicidade

Diretor:

BUGBNIO VITOR SCHMÖCKBL

, Impresso na:

Sociedade Gr4l/cil Avenida LtiJlJ,

A campanha polftica do
vereador e lndustrlel VIC
TOR BAUER,' tntctou-se:
préticemente com o seu

registro na Justiça Eleito,
ral, sendo a sua candida
tura ao cargo de Prefeito,
recebido 'com geral sim
patia.

Moço despido das for
rnaltdades entre as várias
cernadas .soctats, de he
muito vem emprestendo a

edmintsträção pública a

sua colaboração deslmer
ressede, o que lhe vale.
agore, um trânsito livre
em tôdas as correntes

políticas.
c-

No correr desta semana,
realizou o candidato VIC
TOR BAUER, uma expo
sição do que pense de
fazer, si eleito Prefeito, Ao
ato cornpejecerern homens
de tôdos os ofícios e pro
Ij&SQ:e3. s�ndo bem rece

bida a maneira de encarar
...0- patrimônio público, como
veículo pare esrabelecer o

-

bem estar da coletividade,

candidatura se
;

proJetaque

O flagrante Iixe o encontro entre o candidato da UDN ao Govêrno do Estado, AntonIo
Carlos Konder Reis e o sr. dr, Nilson Wilson Bender, no momento em que ficou selada

a unidade do partido em Santa Catarina.
Por Interferência de ter-

ceiras pessôes e, ante Cl denunciada pela Câmara,
sucesso à� sua exposição, ou melhor, - de parre de
deverá a direção da UDN, alguns dos vereadores e

convocar novas reuniões "lapada" cornplescente
. informais que congreguem mente pela maioria inte

pessôas de tôdes as orien reseade ne coutlnueçäo
ieções partidárias, mas dêsse estado dé coisas.

que encontram ne candi- Assim' como se projeta
datura do vereador e ín- a candidatura VICTOR
dustrial VICTOR BAUER, BAUER nas zonas urbana
o homem de ação capaz e rural, onde tem recebido
de reeluster a máquina carinhosas demonstreções
adrninistrettva. 'alvo de de simpatia .pela cause,
iôda ,a série de corrupção assim tambem cresce de

vulto a caudidatura do
Senador Antonio 'Carlos
Konder Reis ao Govêrno
do Estado de San Ia Cala
rina. Inúmeros tem sido
os slmpettsantes da cano
dldature Konder Reis, a

procuração de publicidade
que possa ser colocade
em veículos e nas residên
cias, denunciando, .desde
lógo, a sua preferência
pare o pleilo de iS de
outubro de 1965.

'

Desde vez, sem olhar à
coloração partidária dos
municípios a serem bene
ficiados, vem de se rnani
fesrar sôbre as úlrimes
atividades desenvolvidas
perante d Empresul, no i

atendimento - das verbas
já recebid-as do Govêrno
Federal e enviou a nosso

diretor o seguinte lelegrél
ma:

Deputado Loyota trabalha
I ,

Voltemos a nos manl- da Irapocú. "Abraços Depu
restar sôbre as profícuas tado Carneiro de Loyola".
alividades do deputado
udenista Lauro Carö'eiro
de Loyole, em beneffcio
das coletlvldades do norte

nordesre catarineose.

O b r i ga d o, deputado,
pelos, relevantes serviços
que vem p r e s t a n d o à
leragué do Sul.

Caixa ,Econômica Federal
de ,Santa Catarina"

Cómunlccçöo ao Púb-lico
'�A Direção da Caixa Eéonô�ica Federal de

Santa Catarina, comunica ao público que .se. acha
fixado na Agência -da 'Caixa, nesta cidade, edital,
para abe-rtura de-suas Carteiras Habitacional e

Hipotecária, "cujas inscrições começa-rão, no dia 2
. de- agôsto de 1965,

-Jaraguá do Sul, 20 .de j-�lho de 1965.,
DALMONIR' G. PIAZERA, G

horas

A V rs ,O
Dr� Wal â emi;o

Mazureehen .comunica a

seus clientes que estará
ausente de 01 de Agosto
à 15 de Agosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Emprêsa J o ruallstíea
"Correio. do Povo" Uda.

- 1965 •

. \

Diretor
Eugênio Vitor Schmõcke!

(;::: ::::::::::::�:::::!:::: :::::::::::: :::::::::::::::�:::::::::::::::::::::'=::::::=::::::::::::: :::==:::::::::=:::::::::=�::.:::: ;;::::::::::::::::::::::==== ::� I Guarda-livros

II, � r. J O a �n i m 1 W. J OH �t in n II e:u��1���I�:�e"prátic.
II

' ,M II ela. Máquinas Famac'

I' Advogado , II
I II ------------------
II E S C R I T Ö R I o :

'I I

II A V. M A L. D E o D o R O,
'

1 2 2 li Soro Comerciante e

iI JARAGUÁ DO SUL ,11 Industrial: Prestigíe
II ' l t' I

.

,II )' : a Uá c asse, mscrez
II li vendo-te na Associa-
ii IIII MAN §PRIt:;UT DEUTSCH _ I cão Com e r e ia l e

II . li Industrial de Jara-

Avenida Marechal Deodo'ro, 204 �::::::::::�:::::::::=:::::::::=::::::::::::==;;:::::=:::::::::= =::::::=:::::::::::::::::::::=:::::�:::=::::;!::=:::::::==:::::::::::::::::::::::::::::.}} _g_u_á_,_do__S_u_l. ..:

I .

I
�

'Empregado
Precisa-se

Escritório F. Fischer

Vende-se

I
ASSINA'i"lRA :

flnual .. Cr$ 1.850;00
Semestral. • • Cr$ 950,00
AAulso , . • Cr$ 40,00

BNDBRÊÇO: "

Caixa Postal,1I9
nida Mal. Deodoro, 210

I

guá do Sul - S. Catarina'

Vende-se ume máquina
de Roçar grama.
Informação nesta jornal.

i ..·--..··_--..·· .. · · ·-- .. · .. ·_-.. · .. ·-........·-·_..····--.. · ......_-._- -"

ft�·--·-··------ --·---......--·----i·--·-..._···-_...- .. ·�)
II \ • 11

II \ s O C I A IS. ii
li' I:

�...-_---.-_- _._ _ _--1'
........._-_._- '!/ _._ __ ...�

,

Registro Civil �araguá d� Sul, domlcí- 0,,==========0::::;========0llado e residente em esta "
, II

Aurea Müller Grubba, Oficial cida�e, filho de Alzira II O INVERNO EStA AI ' II
do Regi-t-o Civ.Ldc u.v Dis Pedrt.

-.. . II· II
trito oa Comarca de J aragoá Ela, �rasllelra, solteira, 'U ftffOHMl �Uß fi'lßDfIDII•• II
do Su, Est,tdo de Santa domés�lca, n�tural de II U L IUI IICatarina Brasil. Benedito Novo, neste Es-

I

Faz saber q\l�' compart'ce- tado, domiciliado � resi- II Lembramos a08 srs. proprietários de II
rem no cartório exibindo os dente em esta cídade.. II geladeiras que necessítam de reforma, que II
documentos exigidos pela lei filho de Quirino. Valan- II as mesmas po d e r ã o ser reformadas DOS II
atim de se habilitarem para dro e de Oatarlna Va- II meses de inverno.

<

II
casar se: landro.

II Desmontagem total, limpeza a jato de
IIO sr. Vitorio Lazzarís,

II
areia, tintas de primeira qualidade, mão de

IInesta cidade; Edital n. 5999 de 20·7-65 Edital n. 6.003 áe 287.65 obra críterícsa.
_ a. sra. Iracema, esp.

' II - II
do sr. José I. Copi, nesta

Manoel da Silva e Derval Gottardi e

Ii Oficina de Geladeiras de Rudi Brana Fone, '288 II
cidade;

Elvira Otília Eggert Hedwiges Cisz
II Jaraguá do Sul - SO.' II

- o sr. Wigand Voigt; Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro, 0==========0=========0
- o sr, Hilário Schto- operário, natural de Gue- lavrador, n a t u r a 1 de

chet; ramirim, neste estado, Indaíal, neste Estado,
- o sr. José Modes- 'domiciliado e residente domiciliado e residente

Fazem anos amanhã: tino Junkes, nf cidade; em esta cidade, filho de em Três Rios do Sul,
- a sra. Jalile Tobias Francisco Nunes da Silva neste distrito, filho de

Sr. Dr, Wal dem i r o Amódio, nesta cidade; e de Ascenção Isabel Ernesto 'Gottardí e de
Mazureehen, ts] cidade;. Paulo Fernando, Alves. FiJomena Gottardí.

,

- Eira. Florita, espôsa filho do casal �ar� e Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, solteira,
do sr. José Modestino

I
Dr. Fernando A. spnng doméstica, natural de doméstica, natural de

Junkes. mann;Desta cidade; Guaramirim,nesteEstado, Maasaranduba, neste Es
- o sr. Hilário Alido domiciliada e residente tado, domiciliada e resi-

Dia 2: Schiochet, nesta cidade;1 em esta cidade, filha de dente em este distrito,
Roberto Eggert e de em Três Rios do Sul,

A sra. Ângela Maiochi, Dia 5: Otílta Fröhlich Eggert. filha de José Cisz e de

espôsa do sr. M i I ton Nivaldo Luiz, Iilho do Edital n.. 6000 de 22 7 65 Anna Oísz.

Maiochi, nésta cidade; sr. Bonifácio Petri ;
a sra. Marion Meister

_ Marina. filha
Marcatto, espôsa do sr. Alice Schwartz;
Loreno Marcatto. '_ sra. OUndina Lyra

Garcia, em Gnaramírtm.

Albrecht Gumz em Rio
da Luz;-I Aniversá.rios

<,
Fazem anos hoje: Dia4:

Sra. Wanda, espôsa do
sr. Manoel F. da Costa;

,
- o sr. Daroldi Bona,

nesta, cidade:
- Arminio Marquardt,

filho do -casal Alfonso
e Hertha Marquerdt," em
Joinville.

Sociedade Recreativa "80a Esperança"
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores sócios psra

se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no

dia 8 de agôsto de 1965, às 9 horas, em sua sede
social à Rua Presidente Epítâeío Pessoa, afim de
deliberar sôbre a seguinte ordem do dia:

1) - Eleição da Nova Diretoria. -

2) - Prestação de Contas.

Jaraguá do Sul, 21 de julho de 196�.
Bruno Beseke - Presidente

rOltivö=KAuFMANN-II""
" �
II Cirurgião Dentista ii

Ele, brasileiro, solteiro, II ii
operário, natural de l j] Consullório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 II

Jaraguä do Sul, domící- II,,' II.,iIiado e residente em esta (em frente da 'BMPRESUL)
cidade, filho de João li U
Manoel Co.elho e de The- II

- Apà,e/h"gem, moclernissim" _:_
ii

reza Martim.
, 'II! RAIO X - CLfNléA -:- CIRURGIA II

Ela, brasileira, súlteira, I' PROTESE - CLINICA INFANTIl! ii

Edomdésticad' na.tll:rl�lddeste 1!1_....;.. . ...:..... �-.-..._------u.
sta o, omici la a e

--.----- -------.-.--------------

residente em Joinville,
neste Estado, filha' qe (F=:::':::--:-:::;===:::::::::::=:::::::::====::::::::=::::::::::::�
��i�:�to eNU��s ��u��l� II DR: 'lEIH·CIBI ' IAlUflWANN '11_
Daret Nunes da Silveira. II li

Ele, brasileiro, solteirô, II MÉDI�O �IRURGIA" II

operário,' n a t u r a I de II II '

Oanoinhas, :neste Estado,' t. 'para que chegue ao co� II Forma�o pelas Faculdades dé Medicina das UniVer-· II
domiciliado e residente dheClmeoto de todos! mandel a sidades de ColÓnia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
em_Jolnville,neste Estado, pls�ar o presente, ed,.tal que li It
filho de Leopoldo Todt sera publicado .pela Impren·. ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II'

t6 d !I
• II

ú==:::==:::::::::::::::=::::::::::::c:=:::::.::::::::::::=:::::::::::::::=:::=:-� e de Berta Pfleger Todt sa, e ,em car no on � sera
ii CLINleA OERAL !!

If' -

" I. Ela, brasileira, solteira, ahxaao dU! ante IS dtas. SI II
I li

II!!I: Blotee Jaraguá �tda. II. doméstica, natural de alguem souber de álgum im- II "'.1 ooga prátiea em Hospitais EorO'ßDS II
II, -, II Massaranduba, neste Es- �ec:liment.o acuse-o para os- ii Consultório 'e residência: II

III', 50 "Jlnos de !lu1nco nl !irle de con�trul·r '1',1 tado, domiciliada e reei hns le?als... II TeL 244 - Rua Preso Epitácio �essõa, 406':..,., IIIU U 9 U U U u dente em Estrada Nova, AUREA MULLER GRUBBA II I
II. . ' ii neste distrito, filha' de Otidal II CONSULTAS: ',Iii
/

Fábrica d� Blocos de Cimento �ara co�s- fi II ,
II -truções. Se V.S. pretende constrUIr, adqUIra !i �:d��n���to e de Aman·

.... II
. Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas' II

- II o matertal 'desta fábrica que é o mais mo- Ii., '- H Pela tarde: das '14 1/2 ás 17' 1/2 _horas n
II derno, �. a construção saira mais barato. It Edital n., 6.002 de ,267·65 Correio do -Povo II Atende chamadõs tambem à Noite li

- li
.

FRANCISCO MODROCK li Ireneu Pedri e 'J- 1 \k
. .

dJli Informações co.m:, LEOPOLDO KARSTEN II Darcy Aparec. Valandro um orna a
,

::::::========:::=-'/-=:::=====
Iii ;, ,

,
nesta' praça

' (-

li 'Serviço do Povo
Ele, brasileiro, soIieiro, =- . lili'llI!i=..m!!=iI�!I !'-Il=iI!!!!:"--U=li=ll_n-!

�::::::�==:::=::::::�:::::::::::::::=::::::==:::�",=::!?:::::f::::::===:::::::::::::::tJ operAriö, natural de' .,!!II·I· ,', -O R.' J <:> R � S'O E LT E R: _11iiIú:=:::=::::::::::::=:::::::::
::::::::::::=::::-.:::: :::::::::.:: ::::::=::::::::::::::::::=7::::::�� '- -

ii, A representante do ,.
.

U .ç.::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::=-:::;::::::=::::::=:::::..::::� II
I CIRURG1FlO DENTlSTFl I -

./ I
l,il'I,I, ,8�'up"-e" renXOV81·S H'lumen'au 11!11',:,i II ·DR ..

' WALDEMIRO' MAZURECHEN i1 ju Moderníssimo "A/ROTOR" '

E,.

_

II CLíNICA M,ÉDICA - CH�URGIA GERAL li W" Reduz o tempo de trabàlho '\ I
II !I 'I! e aumenta ,Q conforto do'CLIENTE. Iii

_ II ' Da. -RACHEL LEHMANN; em Jl:Iröguá, Corupá, '! II II RI
,

II Guarami�im,M'assaranduba e Estrada Schtceder, ii I'
ULTRA SOM \ 11'�!i! m"l- CLíNIOA � OIRRAUIROGSIAX

'_ PRÓTESE 111,-,II precisa' vendedor,(ö)" com órirtIö comis8ão. II .

II li I'II . , ONDAS CURTAS I

I"!! I, Informações à 'Rua Juscelino li R. ULTRA VIOLETA' '1IIi C�ns.ul,tQltio.: Av,.'Oetu/lio Vargas, 198 I'- /jj I Caixa Pos laI, 90 II

·.t,====c;==�=��:::==:�,���=J ",!:.::=:�::�!:::=:=:..:�===J I,��O :_0_'l�ePI�sil:�! A�'::I=�li�IIJ

de Hélio Emmendoerfer e Edital n. 6.004 de 28 7·65
Mafalda Gani

Edital de Proclamaa re

cebido do Cartório de
Joinville, neste Estado;

Agostinho Coelho e

Ana Nunes da Silveira

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, na t u r a 1 de
Jaraguá do Sul, domtel

Dia 6: liado e residente em esta
A jovem Lídía Horn- cidade, filho de Jacob

burg, nésta cidade; A sra, Teresinha Za- Alfredo Emmendoerfer e
� Hermilio Ramos; pella Soare;, espösa do de M a r i a da Costa
_' Rosí Hermelo Mer- sr. Dagolusto Zapella! ) Emmendoerfer.

chl, nesta cidade; - a sra, Inês, esposa Ela brasile-ira solteira
-:- o sr. Alfredo �ül.ler, do sr. E�wino �tein�rt; domé�tica, nat�ral d�

reSidente em JomvIlle; - Artllano PICcoh, em Ascura neste Estado
- Almiro, filho do sr. Itapocuzinho. domiciÜada e resident�

� em <esta cidade, fUha de

t'::=::::::
__ ::::::::::::::::::::::::::-=:::::::::::::::==:::::::::::::::::::::=::::::::::::ll Hilário Oani e de Helena

it\ 'PRECISA-SE II �:�:l n. 6.00t de23765

I" 3 BONS OFIOIAIS PARA PALETÓ II
II I!

, II 1 CALOEIRO II
ii Paga-se C�$ 6000 para o paletó li
ii e Cr$ 1.400 a calQa. II
ii Tratar com DALPRA Alfaiate Modas li
�l A

f
__..._' � "li'\

...�!!==_..._--_._-�_._�-_....�-----_._-_ ---------:,I

Dia 3:

Lutero Todt e

Azira Bento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Nossa Oonversa de hoje será sôbre os ve�e.
Pelo Professor Irmão Gregório

.tais e sua conversação. I 'Nossa vida em comu- d '1'
O

. _. I quan o tí tnta o tele-
s .vegetals sao rioos em vitaminas e sais mi- nidade poderia ser um r

/

nerals. Especialmenta os '\f'erdes '" amarelos. As
one, como ecoa o n08SO

. .

b
>7 paraíso, às vêzes vira em "A LO"? '

,

/

vitammas são certas su atâncias orgânicas neces- purgatórlo, e,' não raras' d d
sârios e indispensáveis para o desenvolvimento quan o amos uma

normal- da pessôa e para a manutenção da saúde.
vêzes. t o r n a - s e um ordem, como erguemos

Funções das vitaminas:
inferno. -' o tom de voz?

1. - Faiem com que funcione normalmente
Em muitos grupos hu- quando recusamos algo,

Ih
.

6'
.

I Planos: Famílta, fábrica, como se retira quem n08
os apare os: respirat no, errou at6rio e digestivo. esc' rttörlo, escola, clube,' ?

-

2 - Ajudam no crescimento.
veio procurar.

3 - .Oontribuem para a baleza da pele. integrados de pessoas quando fazemos uma

Os vegetais podem ser consumidos crus ou
excelentes, vivem em correção,. nossa atitude

oozidos. Ao S9 cozinhar os vegetais deve-se cuidar
solidões comuns, suas encoraja o faltoso?

pára manter o seu valor n,utritivo' além de boa almas, se mantêm empa- Saber perdoar é o

apresentação, bom sabor cor e textura.
redadas, isoladas; falta- grande meio de manter a

1 _ Use sempre os vegetais frescos. lhes algo que tôdas que- paz num grupo humano;
2 _ Oozinhe-os em pouca água, somente a

rem, mas receiam' o no día em' que 'houver
neoessária, porque muitas vitaminas e saís mine- esfôrço para encontrar mais caridade, em vez

raia diseotvem-se fácilmente e se perdem.
êste denominador comum. de sofrer com a ofensa

3 - Oozinhe os vegetáis s6mente o tempo
As linhas destas colu recebida, sentiremos pe-

necessário. Be oozinhar por muito tampo êles per-
nas procurarão sugerir sar 'com a maldade do

dem a forma, 8 côr e o valor nutritivo.
aos leitores, alguns tópi ofensor, não lamentamos

4 - Cozinhe os vegetais com a casca quando
cos para tornar, quanto a vitima, mas teremos

possível. A casca oontém muitas vitaminas. possível, um paraíso, dó do culpado; muitas

Para que possamos ter hortaliças o ano/Ints
a vida dentro do nosso vêzes parecerá dificil ou

ro, devemos conserva-las. grupo humano. Impossível, manter aber-
A conservação de hortaliçaa toma o nome de

De inicio, desenvolver tos os braços e o coração,
picklas.

em' sí, o amor sincero estendendo a mão por
pelo "OUTRO EU"; tal primeiro, ao que nos

Dentre as hortaliças. As que mais se prestam amor varre de nós tôda ofendeu; mas, nisto vai
para a fabricação de pickles são: os pepinos, xu- a reversão ao próprio o exemplo do Divino
xus, cebolinhas, vagens, cenouras, rabanetes. "EU", destrói '8 timidez Mestre e o "perdão é

As hortaliças para a preparação de pickles que representa a barreira das coisas que mais nos
devem ser de boa qualidade. separando almas, desen- tornam semelhantes a

Deverão ser fresoas e tenras. Os gegetais mur- volve a confiança do Deus".
chos tem seu valor nutritivo diminuído. "OUTRO EU" para que Outro grande segrêdoÉ importante que uma vez colhidas as horta- vença seus sentimentos da convivência com o
Iiças, não passe mais de 2 horas sua elaboração. de inferioridad.e, toma- !'OUTRO EU" será arma-

Combate as doenças. nos maís acessíveís àque- zenar um estoque de-
Construa uma privlfda com fossa. les que de nós se apröxi- paciênci,b.; sabemos que
Caras famílias. Ter uma privada sem fossa marem; quando o amor há pesso'as especialmente

, isto é sem buraco é mesmo que não ter privarta, pelo "OUTRO EU" fôr criadas para nos excita-

PETROBRAS P 1'1 B '1' S A ajude-nos a combater a verminose que vem sincero, nossa vida se rem a calma: Importunos,
- e ro eo rasl elro • . matando anualmente centenas de crianças. Vocês transforma numa "pre- faladores de nada, boa-

PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS RELATIVOS I seus filhos � as criações não podem ter saúde Isença" que p!oduz sem· teiros, lamurientos, obce·

AO EXERCíCIO DE 964
enquanto nBO oonstruam uma prIvada com fossa. pre a sensaçao de bem- cados; nossa paciência

1 Ensine também os SeUs vizinho!:! a construi- estar, de segurança, de esteja acima de tudo isso;
Petr61eo Brasileiro S. A. "PETROBRÁS", avisa rem uma privada com fossa pois os ovos dos ver- amor.

.

é especi.almente n.a vida

que, a p rtir de 24 de julho de 1965 e até 30 de mes podem ser trazidos com água da chl1va a in- Desenvolver:ou�rosslm, de,famll_I!l q_ue malS dose

.
setembro de 1965, efetuarã aos aoionistas residentes fsstar 08 Beus pastos. Não adianta gastar dinheiro o sene:o d.� Justiça e�1

de pacI�n�l� se torna

nessa cidlide. por intermédio cio BA NCO INDÚS- o ano todo com remédios contr.a vermes se os relação ao OUTRO EU , necessárIa, um casal

TRIA E COMÉRCIO DE SANTA OATARINA S/A., mesmos vermes continuare� a ser espalhadOS pelo no dia ",m que cada pes americano, registrou dià·

o pagamento dos dividendob do exercíoio de 1964, terreno. soa quisesse realmente riamente o número de

relativos às ações preferenci-ais, na base de 15%
.

Adianta gastar dinheiro em construir uma
tornar-se justo, ? mundo suas b�igas, e, apó� 15 .

sôbre o valor nominal dalil mesmas. privada com fossa e garantir a saúde de tôda a
se tra?sf.?rmarIa num anos, eIS o resu�tado.

família e ter luoro com a criação de animais.. paraíso, Se ca.da ull! 1.689 alterca�oes por-
Jaraguá do Sul, 22 de Julho de 1965. Peça folhetos explicativos sôbre a construção varresse a .�alçada do que a mesa n!l0 estava

,.__...,........"._..,..,..,...,..,.,._,..,..,...,..,..,..�----., , . .,...,..: de privada com fossa no Escrii6dio local da AOA. s.ua . ca�a, !�da a rua bem arrumada,_

��:"".""".""""'�"""'."""""."" ,

' :�

:�. RESO de Jaraguã do Sul ao lado da Plefeitura �lcarla lImpa; em sendo 1.631 altercaçoes por-

:

� f a � �.
.: 'MunioipaL Jus.tO.S,1 encontraremos a que & d0D;a de casa .gas-

: r () r R a·n n n �I n � man n :J . fehCIdadb; se procurar· tava demaiS com vestIdos; .

g I LJ II U' I pl, B Oelioa Maria Becker. mos a venturd,. se qui- 1.2�2 a!tercações por-

f: :� Extencionista Doméstica Rural sermos constrUIr o céu qu� ele Jogava no clube;

f= CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- II A�ARESO J á S I
nesta terra sem a justiça, 853 altercações porque

." • \ I de aragu do u. t b Ih AI t
-

: RES INTESTINOS Cirurgia de Senhoras : D;0SSO .ra a o sempre e e en rou .em casa com

=
'

: fICará mcompleto e, a calçado sUJo;
g Diagnóstico Pre;oce do -Cân�er nas Senhons B paz do' n�so grupo, 5pO altercações por'lue
{: . :} continuará periclitante. ela 'gastava tempo com

-

(: . Comunic" "0'$ seus dientes que "tenderá no seu

�. I
Criar a "arte de escu· novelas. (E segue a esta-

g novo consultório ii Rua Artbur Müller n' 160 1 D Francl'sco PI'cel'one tar", isto é, e'8quecer seu tistica com outras parti-'
�: (AO J-ADO DO' NOVO HOTEL) : r. Antonio próprio "EU", sua mágoa cularidades). -

fl Das 912 e das 115-18 horas _ FONE 384 :l JH:�.D-':CO -·C.R.:Mf. 1.'7' intima,_para poder aten· Em muitas circunstân-
.

:
'

� ;I' der pacientemente o cias, por causa de ninha-
: ��>;,- v._ � ,��� ·�� Cirurgia e Clínica de Adultos e CriallQ8s "OUTRO EU"; ouvir-lhe rias se gemeu, gritou,
r Partos - Doenças de Senhoras a ladainha infinda de recriminou e perturbou

. �� misérias reais e imagi· a calma do lar durante

D:p. Reinoldo 'Murara 1 HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ -

..
CORUPÁ nárias; encontramos em horas e dias a fio; cria-

I i
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

nossa vida tantas pessoa� ram-se -verdadeiras

II II
- infelizes ou, que se dizem tempestades em copos

.

ADVOGADO cORUJPA - SANlrA _CA,1rARlI[NA infelizes e que sentirão dágua .....:. .

==!!==

i grande e quase total alf 'Para encerrar êste já
EscrHório 'ao l�do da Prefeitura

. vio quandó as atender· extenso artigo, a Convi ..

mos com atenção e sim· vência do "EU" com o

1 JÁRAGUÁ DO 'SUL
.

/

i Q88SIõJ�(;tii&3&&l!*!Ii&3���418� patia; são os adolescen "OUTRO EU", desenvol�

� ��� i
-

• tes, viveúdo a idade dos vamos o amor, a ternura,
._��_,.ru"",��""'_ _ FOTO PIAZERA • problemas, das tensões a caridade que iluminam

OBf"RONTB Á PRBf"BITURA _ ',ARAOUÁ ou SUL lintimas,
dos casos· de o homem o provocam

, �
/ consciência, OS' que mais nêle a grande sensação

VEND E - SE' . Fotografias êm Geral - Fotocopias de Documentus - necessitám e n c o n t r a r de felicidade irradiante
'-. Filmes e M._aterial foto - Aparelhos e Acessórios' • -alguém que os escute uma espécie de dilat8çã�

Ul)1a propriedade com 1.200-morgos -- terras
,

A pedido, afende a domicilio Ia tambem i com simpatia e julgue comunicativa e um res·

apropriadas para o plantiO do .arroz _ eontêndo em lo-::alidades vizinhas I suas. confldê?cias. p!ande�imento. con.ta- '

o,seguinte:
' (ii&38l!l1�ll!B8I!!ÚliI8®88i&3ll!M&&i&3�i&3� Ser atanQIOSO para o glante. só assim a vHIl!
_. '''OUTRO EU", eis um. em comunidade deixará

_ Um' bananal com 10.000 pés produzíveis. meio fácil de irradiar o. dê ,se-r um purg!!tório
30 morgos de ãrrozeira plantada. amor; vejamos' êstes para transformar-se num
10 mil metros, de valas para arrozeiras. VENDE-5E detalhes:, parbiso.
Umd estrada eonstruidd dentro do terreno(2�500mts)

_-

�quando alguém 1?ate à N. B. Próximo artigo:
250 pés de árvores frutíferas enxertad(!s. '- PO,f prêço de' ocasião, SE VOC� Jara- port�. como é o nosso O sorriso,comunhão entre
1 casa de 'madeira. vende se uma proprieda- guaense é MÚSICO, "ENTRE'.'? o "Eu" e o "Outro Eu". '

3 pasto cercado com arame. de cdm 11 ms. de frente não deixe de inscre-
12 rrlil pés de aipim.

.

por, 129 de fundos� com ver se na Sociedade
1 BQtedeira n.O 3 - com motor .. _ótimo estado. uma casa de madeira, de Cúltm a Artistica.
1 Carroça. - 'etc. ele. 'etc." tipo bugalow, no centro Ela n e c' es s i t a do

I ," I • I de Guaramirim. concurso de todos
I Mellrores informações com Vitor Zimmermann. T

_

�
t:,atar tia Hua 28 de 'para projetar a cul·

" ,nas LOJAS DOUAT ,- Filial jaragua do Sul Agôto, 5t�, em Guara tura de noss'a terra.
mirim.

ANlONIO CARLOS O

candi,dato d·e todos '.

.

..l

"Em meu govêrno te desamparados. I
O quão

rão prlorídade os pröble- um governador poderá
mas da infância' e da ve- fazer por eS88 população
Ihice; prevalecerão sem- que sempre tem estado à
pra as necessidades dos margem-de qualquer pIa·
humildes e desampara. no desenvolvimentista.
dos", - Foram palavras Nada negará Ant. Carlos
de ,Antônio Carlos à con- 60S que trabalham, toda
venção da UON que o via voltará seu coração

..escolheu candidato ao humano e' cristão,.para os
Govêrno do Estado à su- que nãodíspô em de meios
cessão do 'Governador para subsistir e trabalhar.
Celso Ramos. A tôní C 1 'á' b

.

. n 0010 ar os J o teve
.

- Perguntarão alguns: e' maís de uma centena de
onde est�o as rodoyias? bôlsas de estudo, ou se
e as USJD�S elétr�cas? ja, tôdas as que lhe to
e.as pontes ; e .a assístên. ram solicitadas, assim
CIa à agricultura? distribuídas: Brusque, I.
Bem, respondemos,. tôdas tajai, Guaramirim, Penha,
as obras necessártas ao I Gaspar, Taió, São José
desenvotvíntsnto do Es- do Cedro, Florianópolis,
tado estarão esquemati- Tijucas, Chapecó.
zadas no Plano de Govêr- Tais fatos são iniludiveis
no a s.er apresentado por e, em tôdas as regiões
Antônio Carlos, nportu- do Estado, os responsá
namente. Estas duas fra- veis pelos colégios, gi
ses do candidato,' mui- näslcs, grupos escolares

,
to gerais, sem dúvida, particulares, hospitais e

contudo demonstratives asilos têm, através de
do espirito cristão e hu expedientes de docu
mano, estigmatizam sua mentação, cartas e

preocupação para dois telegramas, os testemu .

graudes 'problemas Iuu- nhos eloquentes do tra
damentais: a Iníãncía e balho e auxilio de Antô
velhice �. os humildes e nio Carlos.

Informauvo ACARESC Convivência com o "OUTRO EU"

Vende-se _. Centro
Vende"se úma propriedade contendo - uma

cas� de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epitácio Pessôa,' 497 em' Jatâguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nosso professor
Heleodoro Borqes

POiR morreu nOS80 velho professor HeleodoroANh XLV JAIUOU� DO SUL (SA.NTA CATARINA) ...... N.O 2,339
Severiabo. Borges. Que o esquecesse, era impossí-��;;�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!" ve I; adem a is nas pou ca EI vezes que passa va por
Jaraguá fazia-lhe rápida visita. Também quando,foi de minha ordenação sacerdotal (21/XII/1933)UColuna ROT'ARY" convidei-o para a 1.11 míssa,

Não compareceu; mandou porém elogiosa carta
que reli nestas últimas férias, encontrada nos
guardados da fa)ecida Mamãe.Rotary em Ação Ern 'vida prestet-Iha as homenagens que a um

' S E R V I R
":É você um rotariano que apenas compareçe aluno cabe promover; morto agora, c aluno 8ape1'-

O servir deslnteressedemente é uma desses coi
à reunião do clube -para almoçar? Ou se esforça dote lhe sufragará' a alma, com. preces e missas.sas que nos dão satisfação incalculável, confôrto in,
em aplicar os principias básic_os e desenvolver a Conheci também J o recém falecido professortimo e paz de espírito. Dentro de nossos clubes' de
sua liderança, bem como a Itderança dentro do Airoso e seus familiares.serviço, onde representemos uma célula do conjunto
seu. c1ube?

. <
�stes foram nossos cole gas de escola.formado por todos os membros, vivemos momentos, Tem o companheiro aplicado os príncíéíos O professor Borges viera antes _ há bem 50de alegria e grandezd, e horas de depressão e dile rotáríos em seus negócios, e nos seus contatos finos -,- e morava em casa que hoje não mais exismas, qne não raras vêzes se nos epresentam como

diários com outeas pessoas? te, lá paru os lados da antiga Olaria do Sr. Leoindissolúveis.
Se assim tiver Ieíto; isso é Rotary �m ação. poldo -Ianssen. Casa geminada, de alvenaria. OÉste estado, desejamos crer, é resultado Ião só

O apêlo de Rotary éao espirito do homem.espíríto prímeiro contato deu-se no entêrro duma filhinhada' variedade de problemas que surgem numa comuna
altruísttco de homens qua procuram' o mesmo es- do Constantino sapateiro.e -da lentativa individual de solução a êsses pröble- pírlto em outros homens. Como o encontrarmos?" A escola comparecera formada. Acompanhavamas, criando opiniões diversas e as tã,o necessárias Êsse é o trecho de uma declaração publica- eu o entêrro, na qualidade de amiguinho da fami

discussões que nos·t�arão a luz ao. dlle_!11a, propor, da pelo boletim "The Rotary Fellou" do Rotary lia. Muito pequeno não est�va �atriculado. C? sr.
clonando se as soluções de grupo, tsro e, de forma

Club de Brooklyn, Nova York, E U.A.
_

Heleodoro tomou-ma da mao e fizemos o caminho
-democrálica.·

. O pensamento e a pergunta foram expressa- de volta desde a casa do sr. Sansou até a estaeâo.
Temos pera nós que, examioan'clo.s,: com CUI"

des de outros modos em um estudo de maís de Ficamos amigos. Mais tarde, seu aluno. Havia
dedo e ponderação, cada caso que nos f�r apresen'I1000 Rotary Clubs levado a efeito há pouco tem- rivalidade na matrfoula, Todo o mundo queria ser
fado, chegaremos, s,:_m dúvida dlgu'!l�' as '�esma� p'o atrás, Uma outra pergu�ta foi :-. "Uma meta o pr�meito. U� dia vi meu falecido primo �ena�o!
e brilhantes conclusões de grandes fllOSOfOÖs, tsro e, do Rotary Club é conseguir a partícípação do só- no fim das férias, na porta da escola. Desconfieitniclalrnente, de QUB NÃO HÁ SITUAÇ BS DE-

cio em um programa bem feito de serviços rotá- que era questão ds matrícula.SESPERADORAS; O QUE HÁ SÃO ORIATURAS
rios. Como conseguimos êsse alvo?" Corri quanto aguentavam minhas pernas finasDESESPERA�AS BM FACE DA� �ITUAÇÖES.

. Dentre os '247 clubs que respon�er�m .�ssa para pegar o número dois com que me coníorma-,
Não devemos esmorecer, pere nao �esme."e�er. pergunta, 213 dêles expressaram esta ídéía. Co- ria. MAS o professor Borges sabia da emulação.

"a crtetura qUE: luta conl�a a ad�ersldade e admlrével
loque cada sócio em umà comissão ativa". Para espanto e grande felicidade, no primeiro

até para os ,deuses" assJOa�a ôêneca,
" . O boletim de

'

um clube expressou o pensa- dia da chamada, estava eu lá no número um ...

' "A vida é curta demals pare ser pequena disse
mento asstm: Dera um jeito bom.

.

Disraeli.
_

-R rdar Inces- "Todas as atividades do nosso clube .são executa-
Aqueles tempos difer iam dos atuais. A turma

Lutar sempre e o q�e deve,mos. eco

'h das através das comrssoes e o funcíonamento de
de protessêrea públicos da épOCa fôra formada na

santemente, de quem resÉlste o úlnmo quar,lo de ora
cada comissão depende da colaboração de cada

intransigência fanática da separação da Igreja e

'

batalha ao fôgo do sofrlrnenro que.e que vence a .

membro.... Estado. Questão de honra não faltar à aula, mas
se retemp�ra Cl aço da vc:>nt�de. . . -

d Se o compaobelro fôr. presld�nte de comíssão três dias havia no ano, em que não comparecíamos,
- [emeis devemos fugir as dificuldades. Nao e

e se a sua comissão não tIver !elto nada no ano
os filhos do Benjamin Stulzer por serem dias santos.

f·
,

esmos nem do lugar .

ã d rá '

vemos procurar ugir a nos mesmos,
anterior não é por êsse motivo que n o po e

Funcionava a escola nós iamos à missa com o
I Q f' f problemas face a face'

tt lí
.

são '
,

onde se uta. Lon ren ar os ,
_

' elaborar novos planos para reVI a Izar a comlS .

mesmo fervor A aproximação de nosso professor
dando lhes combale no prõP8° chão, esta é a S(;'tÕ: Se o companheiro fôr �embro de um� comis

deu'sS' por oc'asião de exames. Paõre Pedro Fran
DEVBMOS CRER EM N S .MES�g�STA COR são, não espere q.ue o preSIdente da comIssão fa� ken, o amável vigário de então, fôra convidadoRAÇAO. VI�I?A SEMPRB A9 SO

ça o trabalho sózmho. Descubra que trabalho de
para formar a banca examinadora, com o dr. BOll-

DA, ensma Emerson.
QUAL 'rôl? O ve fazer e execute o, na época marcada para ventnra de Haro Varela, e creio quê o Rosenberg�O��AN��R&��S N�EL\PELA - SIRVA. isso... também. Ali na nossa pr,eseoça, ra.sgando '!I.eda,

DlSTI T QDQSINTQRESSADAMENTE. "Al a a Ho]' e" Titulo de uma pu- p�rguDto quando er� o dl� �e cat,eclsm.o. Dah em
MASSIRVA Lo Lo

__

vos p.r. .

!dlsnteoOsvaldo,entaoo UDiCO fllho,laconosco.bhcaçao e AtiVIdades de SerVIço
. .Era_mos eu, o Clá.udio, o Renato, o �lídio, �inha"Alvos para Hoje" é o titulo de uma pu.bh- I�ma Ema.,! a Mana �e Góes, o Venancmho NlColu_z.,cação rotária e também o nome de uma ativlda- ZI, o Nono �alter, Juntos passa�do PElla estRç80de d08 serviços internacionais, que comp.le�enta (a v�lha, hOle é de

.

carga) . SUbIDdo o morro ��ograma de emparceiramento de dIstrIto e Igrb)Il, às �ua�tas feiras, para ap!ender o catecls
o

1 p� mo, sem didátICa, do Padre LacrOix.Dia 8 de Agosto - meotado 'pelo Grupo Tea c u eÜ folheto 706, Alvos para Hoje, contém uma Lembro-me que numa pausa de catecismo,Dia do Papai - mais traI Juventus que prepa
relação dos Rotary Clubs que deseja0;' estabele �elhor, dia de conf!ssão, no morro perto da sacris'UUla vez abrir-�e ão 88 ra·8e para festejar o seu
cer um intercâmbio de correspondênCIa, de pro- \la! O Os�aldo' m� disse, aponta�do para um. buraportas do Saläo Cristo- 2° aniversário de funda-
gramas de publicações e de jovens com os Ro· qUlDho: O papal é capaz de Viral' num ratlDho e

Rei o salão dos espetá, ção no próximo mês de
tary Gl�bs de outros paitles. desaparecer por ali". Eu acreditei. Fiz o curso

./cul�s sadios e divertidos, Agôsto, quando estará
O Rotary Club pode se valer dessa publi- primário completo em Jaraguá. Em 1920 mudamospara mais uma sessão brindando a nossa platéia

cação para saber os nomes d�. clubes no seu para Oanoinhas
..

teatral. com nova e n c en a çã o
distrito parceiro que estejam mteressados em Guardo do professor Heleodoro a memória de

O Grupo Teatral Ju· dramática .• ,

'

projetos especificos de intercâmbio. professor compe'tente, eRforçado, morigerado, COl'4
ventus apresentará, em Teatro é arte, cultura

dato e amigo de sua familia� Depois do turnohomenagem a data, o e inteligência a s�rviço
escolar trabalhava com seu cunhado, o Juvenal; de

drama "Rosa de Tannen- da belesa, além de que
alfaia te, para melhorar o orçamento ... Nllma terra'burgo" em reprise. É a o teatro amador, em ci
de mtlitos alfarates era dos melhores.

.epopéI'a lindame_nte. co- dades do interior, é o

Malat'fi' d poucos SerVlaÇO I I ar À noitinha, à, hora do "passageiro", o trem.
movente da conaessIDha saerJ CIO e uns

Rosa que não vacilou em e!D pró1 de toda a comu
das 18,30 horas, ia à estação, pontö obrigatóriodescer à condif�ão de,DIdade.,. "Todo brasileiro deverá alistar-se para o Ser- de reunião dos conspícuos cidadãos de Jaraguá,

Y

d d
.,

o seis meses do onde nós faziamos hora também, a aleg're moleca-
C· rl'ada no castelo inimigo1- �iço Militar, entro os primeir s '

"

-

d d ano em que completar dezessete anos. �st.e alIsta,: da "sem ceroula" como dizia irreverentemente o
para s':lavi�a.r a. OI' e

.

Proibição' menta poderá sal' feito ao completar'dezesseiS anos. velho Silva, clarinetista da Banda, dãque-le8 tem-
seu pai prISIOneIro., '.

I )A sI'mpátl'ca, homena· Pela.presente e.u abal (Art 21 da Lai da ServiQo Mi itar pos.,

b t •.

·á I t t O Sf. Alvin Valter, ou seu filho Nonô, pega-
gem ao dI"a mundialmente xo assIDado, prolo er· Portanto, jovem brasileiro, se 1 camp e a� et d I' S v o vam das malas postais.

,

consagrado -aos pais, térá minaotemente a en.ra a 16 anos e ginda não to a Jstas;e para, o er IÇ
Tudo, obedecendo a um J!itual. Ia então a

seu inicio às 20 horas. de p�ssoas em. mIDhas Milita'�, fuç i-o quanto antes. -

sociedade mais civilizada de Jaraguá, comentando
No elenco d.e "Rosa de prop�-I�dades,. SI. t? em

De 1.0 a 15 de Agôsto de 1965 realiza·se em
isso ou aquilo a esperar� a distribuição da corresTannenburgo" 'entre ou RetorcI�a e Rlbelrao Ca-

todo o Estado de Santa Catarina a CAMPANHA
pondência. De permeio, nós, a gurizada barulhe'n.

tros aparecerão: Tomáz valo, ahÓl de caçar, pes- DO ALISTAMENTO MILITAR. Procura a Junta
ta. Pouco civilizada O professor Releodoro voltaWroblewski, Mirian Nart, car e causar outros da.n.os. de Alistamento Militar de tl;1a cidade, munido de
va' então sempre circunspecto, para junto do coo

Herminio Rosa,' Maria Não me responsabIlIzo certidão de nascimento, e cumpra o teu dev'Br para
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