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Porque \7laTOR BAUER· pcrc Prefeito?
o eleitorado [aragua- telras dos partidos tradí

ense, os admiradores, cionalmente antagônicos,
conbecidos e amigos de para representar uma

VICTOR BAUER, os paro, reínvídícaçäo de ordem
tídäríos do .PDC e do PTB geral.
'já deram o seu irrestrito Essa aglutinação em

apôio ao candidato indi nome de ViQTOR BAUER
cado pela UDN pare tem a dar um significado
concorrer ao cargo de tôdo especial. O povo,
Prefeito, a 3 de Outubro através de suas correntes
próximo. politicas está se maní-
Levamos justas espe- restando claramente e

ranças de que, quando não querem maís deixar
circular esta edição, os se ludibriar com premes
-convencíonaís do PSP, sas e propostas, a maio
também, já tenham dado ria delas até hoje des
o seu apôio, selando com cumpridas pelos deten
chave de ouro um acon tores do poder.
tecimento que marcará De p e r gun t a r - s e :

o inicio de uma nova - Porque essa prefe
éra de prosperídade para rêncía pe lo

'

nome de
a "Perola do Itapocú". VICTOR BAUER pára a

Motivos sobram para Prefeitura Municipal de
justificar' esta corrente Jaraguä do Sul?
que se está formando. em Algumas r e s p o s tas
Jaraguá do SUl, em favor ajudam a esclarecer essa
do nome honrado do .acentuade preferência
ilustre vereador e índus- pejo moço sereno, firme
tríal VICTOR BAUER. e impoluto, verdadeiro
Já não se trata de um líder da renovação, sem

candidato indicado pela quaisquer artíítcíalísmos,
UDN. O seu registro na sem exibir popularidade
Justiça Eleitoral trans forçada e de última hora:
formou-se numa idéia, Victor Bauer sente-se à

que ultrapassa as fron- vontade entre ricos e

Escreve-nos um filho de Jaraguá. É o

Pe, Alberto Piazera S.C.J. que nos transmite
.uma triste notícía. Confirma os rumores que
circulam com insistência. A personalidade do
Rev. Padre Alberto Romuald Jakobs, do Sagrado
Coração de Jesus que avulta' nêste instaute de

pesar. O seu passamento leva aos prantos a

.Famílía Jaraguaense. Pelo muito que fez nos
seus 26 anos de sacerdócio na "Metropole do
Dinamismo". O.bras e mais obras espirituais e

materiais que hoje se apresentam à contem·

plação de tôdos. Monumentos que os sacerdo
tes que lhe sucederam continuam para a glo
rifícação do A,ltlssimo, Pena que só com I a

morte dêsse santo homem pudesReII10s v,oltar
o nosso contácto com o povo que lhe tinha a

mais irre'strita veneração. Alegria maior teria
sido a nossa poder contar a sua recuperação
dos 'átos .operatórios, o que, afinal não se deu.
Nas.cido em 19,3.1896, em Oberreiffeischeid_
(Eifel), terminou o ginásio em Littard (Holanda).
A 1.a Guerra Mundiallbe apanhou como soldado.
O noviciado deu se' em Fünfbrunnen (Luxem
burgo). Os estudos de filosofia_e teologia iniciou
em Sayn (Renânia) e os concluiu em Taubaté,
no Brasil. Lá mesmo ordenou-se padre em 29
de maio öe 1926, Serviu depois como professor ....
edúcador e sacerdote. 26 anos esteve em

Jaraguá do Sul" cuidando do se� rebanho
-

que
.

hoje tem os olhos razos d'água.' Um homem
bom que foi e -não poude mais voltar àqueles
.que tanto amou. Cartas - saudos'as dizéIIÍ da

intenção de algum dia voltar à Jaraguá. Para
matar a sa�dade, rever conhecidos e abraçar
amigos. Dessa intenção só resta uma saudade. ':
Pe. Odo Haelker SCJ, de Osnabrück,' em carta

de 25 de Julho, resume -os últimos- dias do
Rev. Pe. Alberto Jakobs-, então caoelão no

Hospital õe Emsdetten tWestfalia). Submetera-'
ee a. uma interyenção cirúrgica no dia 6 de
Julho de .1965. A enfermidade apres�ntara se

com,' tanta veemência, d-esne Junho, que uma
.

s o fu ç ã o tlJrnara-se nect{ssária e .ul'gente.
Começaram·se, então, os exames preparatórios
com a diagnose: bôa disposição para a ope,ra·
ção. Terça feira, dia 6 de julho, foi feita a

opéraçã� 5 a;fei'ra ,cêdü, o enfermo mostrara se '

_ r�pentinamente muito enfraquecido. Adminis

trar�m lhe, então, plasma .de �angue em fg-rande
quantidade, i Df e l'i z m e nt e sem_ ·resultado.

6,a ferra sumiram tôdas as esperançíls e o

Pe, Alber�o, sentindo mesmo o próximo passa·

pobres, entre importan
tantes e humildes; Victor
Bauer sempre foi popu
lar; Victor Bauer sempre
foi simples; Victor Bauêr
sempre foi amigo leal;
Victor Bauer sempre tem
ouvido o trabalhador;
Victor Bauer sempre
atendeu aos que o tem
procurado; Victor Bauer
sempre foi batalhador na
CâmaraMuníclpal; Victor
Bauer sempre olhou os

Interesses da coletivlda
de; Victor Bauer' sempre
estimulou aos menos

favorectdos.
Victor Bauer é exata

mente aquilo o que a

publicidade de seu nome

indica;

V-ontade
I -nteligência
C -apacidade
T -rabalho
O=rganízação
B-esponsabilidadeI

B -enfeitorias
A-ssistência

, U=-rbanísmo
'E-nsino
B-odovias

Por isso e por muitos

outros motivos serä co

futuro Prefeito de Jara

guä do Sul, pela livre

manítestaçäo do povo.

e JORNAL �;� DE e

ANT'ONIO CARLOS
ANTONIO CARLOS: "NÃO VOU AFOGAR o
POVO CATARINENSE COM PROMESSAS

Num de seus últimos
pronunciamentos, o sena

dor Antônio Carlos fêz
questão de frizar uma

vez mais a sua posição

da candidato sem pro
messas. F a 1 8 n d o no

munícípto de São José,
ressaltou que não tem

intenções de afogar o

mento, pediu os últimos Sacramentos. Sábado,
pelas 18 horas, um telefonema comunica que
o enfermo não passaria a noite. Quando a

Rev. Irmã enfermeira voltou a seu lado, encon
trou o Pe. Alberto resando pessoalmente as

orações da morte. As 19,30 horas, outra cha
mada telefônica anunciava que o querido
"Vígãrto de Jaraguá do Sul dera o seu último
suspiro. Morrera calma e ssntamente.

Na 5.a-feira, dia 16 de julho, às 10 horas,
celebraram-se as solenes exéquias. SArviram
como Subdiácono e Diácono aotigos coopera·

. d9res que por muitos anos tinham trabalhado

junto ao Pe. Alberto. Seis Padres, revestidos
. de sobrepeliz, carregaram o oaixão fúnebre.
Outros 30 sacerdotes, vindos de diversas casas

da Provincia, prestaram-lhe a última e bem
merecida homenagem. Os parentes tôdos de
Pe. Alberto estiverlim presentes. Foi sepultado
no cemitério próprio convental em Handrup.

'Jaraguá do Sul inteira, queda-se respei
toso para a última homenagsm àquele que,
em vida, soube dar de si o melhor de seus

esforços para criar �ntre nós um convivio
religióso, como em outra parte não existe. Foi
a sua'maior obra que, graças a Deus,' outros
sacerdotes procuram conduzir com segurança
ao 'seu destino certa. Servindo aos homens,
:servem aos- interesses de Deus.

Pe. Alberto, de uma inteligência privile
giada, quando da assinalação dos 25 anos de
'Sua permanência em Jaraguá� escolheu para fi
gurar no cartão comemorativo a seguinte frase :'

"Procura sofrer com paciência os defeitos
e quaisquer ir;nperfeições dos outros, pois tens
tambem muitos que os outro,s têm de aturar"
(Im. de Cr. Lv. 1.16). .

.

Para nós qU9 conheciamos o Pe. Alberto
não se apaga-rá a sua inconfundivel figura, tendo
entre seus lábios o inseparável charuto. O fumo
brasileiro qé que tanto gostara. .

O povo sufragará a sua alma com preces e

missas. Talvez ainda ontem.mesmo êste bondoso' ,

ministro de Deus estivesse lendo o seu bre·
viário e repetisse em sussurro palavras como ,

estas: "Adormecerei no Senhor ,e o 8enhor me
r�ceb�rá'!.. E suavemente,' lentamente, com a

tranquilidade dos justõs,' ade_rmeceu. E foi
recebido.

-

Requiescat in pace.

Vitor Scbmäckel

povo catarinense com um

oceano de promessas- E
acrescentou: "T ô d a a

minha vida pública, eu a

construi através do tra
balho e. da honestidade
de propósitos e de prin
cípíos. Não seria agora,
quando me vejo alçado
à condição de candidato
do povo, que desceria
aos comícíos promesseí
ros, onde há muita farsa
e pouca sinceridade.
Disse mais o candidato

que pretende "se mere

csr a honra 'do voto dos
catartnenses, fazer uma

admínístração renovado
ra, com planos elabora·
dos 'com a cabeça fria
e os pés no chão".

- VOTE P'ARA
MELHORAR

AVISO
.
Dr. Waldemiro

Mazurechen comunica a

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

Acontec.eu na'
, .

Câmara Municipal
Dia 3 do correnre, rner

cou o início do 3 período
Ieglsletivo da Câmara Mu
nicipal de Jaraguá do 'Sul,
a que compareceram 08

vereadores João Lúcio da
Costa, Pedro Fagundes,
Eugênio Vtror Schmöckel,
Alberto Morerti, Guilherme
Emmendoerfer, Peusnno
Girolla, Norberto Hafer-

'I mann, Aldo Prada, Hen->
rique Wolf e João Cardoso.
Além dos trabalhos de

rotina, consrgnarem os
. vereadores Eugênio Vltor
-ôchrnöckel, Faustino Gí
rolle e Clemenceeu Ama
ral, voto de pesar pelo
passamento da Sra. Vva.
Maria Piazera PicoJli.
O vereador ôchmöckel

apresentou proleto de lei,
dando a uma das ruas de
Ieregué do ôul. o nome

de Heleodoro Borges e

emenda ao projeto de lei
de autoria do vereador
Pedro Fagundes, exten
dendo a cidadania ao Ir-
mão Evaristo Pio aos

irmãos Luís, Mário, Er
nesto e Celestino, como

I

parle dos . feslejos que
assinalam os 2õ anos da

I chegada dos Irmãos Ma
ristes à nossa cidade, de
vendo receber os títulos
honoríficos em solenidade
fesJi.va, no próximo de'" 31
de outubro de 1965.
O vereador João Lúcio

da COSIa, denunciou à
Casa arbitrariedades de
que rora vítima pelo fiscal -

e vereador Erich Baptista,
em suas próprias terras e

o vereador Pedro Fagun
des, secundou o edIl, cam
p r o v a a d o perseguições
com aplicação de medidas
adrnínlstratívas, emba
do óbras pelo Iáro de pes,
sôas terem ido ouvir uma

palestra do candidato da
oposição, vereador Victor
Bauer, denunci-ando, ainda,
pressão à operéríos humil
des da Prefeitura, entre
êles um que já rrebalha ha

. mais de 16 anos e que se

diz, teria dilo que a
. Pre

feitura lern 100 milhões de
dívida, constatado 'por res
ternunhas falsas e pré ta
bricadas pelo Prefeilo e

seus auxiliares direlos, in
teressados na eleição do
seu candidato, à QUé!lquer
prêço.
O vereador Scbmöckel,

homenageou, ainda, a me:
moria do Rev. Pe. Alberto
Jacobs, reeentemente fale
cido na Alemaoha, guar
dando se, na oportunidade
um minuto de. silêncio,
por sujeslão 'do vereador
Jango da CosIa.

'

Nova sessão. na proxI·
ma 2a. feirã, às 20 horas.

"OSSO POSTO, de Bastos & Cia.
5a.-feira última, asoci·

eda,de jaraguaense foi
brindada pela importante
firma distribuidora dos
produtos SHELL ,BRA

_ SIL S.A. "Petr(lleo", com
a inauguração ,de um

moderno Pôsto de gaso
lina nas confluências das
Ruas Presidente Epitácio
Pessôa e Mal. Floriano
Peixoto ..

'

,

No dia 5 de-agôsto, à
horli�' aprazad� encon

trava,se o alto mundo SOf
cial, ,industrial- a csmer·

cial de Jaraguá do Sul,
pára aplaudir o, nôvo
organismQ que nàs'cfa no

momento.' , ,

Usou 'da palavra o dr.
Amadeu Serpa, gerente
da SHELL, que disse da
impoI:tância do acõnteci.

mento, seguindo-se a pa
lavra do gerente da no·
vel firma, :Sl';' Romen Bas
tos, falalido, pór fim o

representante do Prefei
to.
Entre a distinta assis

tência anotamos ainda os
nomes dos srs.. Fernand_o
D. "'"C. Cssati,' Pr..omo.
tor de V é n das da
SHELL sr. Frederico R i
b-eiro, vendellor da
SHELL, sr. André Li.e
bentritt, 'representante da
SHELL na área de Jara-

-

guá e o sr. Dr. Diogo F.
Màcedo Agegte da'Air·
France e represetante
das-bombas Parave.
,

Em prÓxima edição pU
blicaremos os instantâ·
neos do grato aconteci
mento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A snra. Laura esposa
do snr. Henrique Hafer
mann;
-. a jovem Marina Ií

. Iha do snr. David Morei
ra, residente em Itapocu
zínho;
'_ JOHé Steilein Neto,

resido em Jaraguazinbo;
- Márcia, filha do snr.

Bertholdo Döríng co

merciante em Estrada
Itapocú;
_ a sra. Wva. Alvina

Heuehel. sogra do sr.

Manoel F. da Costa em

Itapocuzinho.

CORREIO DO POVO
..
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"CßHHfIO DO�OUO" Guarda-livro's, Registro Civil liada � residente em- Edital n. 6.011 de 3·8·65 c::::::.c:::;>c:::::;::.."....c:::::::u::::::::ac::::::.

U . .

,. Três RIOs do Norte, nes- --

_ _

ou moço
..

com prätíca Aurea MUller Grubba, Oficial te distrito, filha de Erich Udo Jahn e M U (2) A S(Fundaçao: flrtur muI/e" - 1919) em contabllídade. do Registro Civil do 1.° Dis Schwarz e de Amanda Gisela Vogel
'

.

.

EmprêsaJ:;'rnalistica
'

, Procura se trito oa Comarca de Jaraguá Withoeft Schwarz. Ele, brasileiro, solteiro,
"Correio do PovovLtda, ela. Mãqulnas Famac do SUl, Estado Je Santa Edital J 6008 d 31-7.65 pedreiro, natural de Ja-

- 1965 • Catarina, Brasil,
l.. e

rsguá do Sul, domícílía-
DIJetor Faz sabe r que comparece- Iolando Pedr9 Pereira e do e residente em Ita-Eugênio Vitor 5chmöckel rem no cartório exibindo os María Helena' Ballock pocuzínho, neste distrito,

ASSINA1"JRA:
documentos exigidos pela lei

Ele, brasileiro, solteiro,
filho ele João Jabn e de

I f\n"al .. Cr$ 1.85.0,00 atim de se habilitarem para tipógrafo, natural de Ja.
Elisa Eggert Jahn.

Semestral. . . C" 950,00. casar se: Ela brasíle Ira sott
.

'. raguä do Sul, domicilia- '.', eira,
AAul€o ..• Cr$ 40,00

Vende-se Edital n.I.6.005 de 29·7·65 do e residente em Ribei- doméstica, natural de Ja-
-

BNDBRÊÇO: rão Molha, neste distrito, raguä do Sul, domí
'

Caixa Postal, 19 Vende-se. uma máquina
Atílano Zimdars e filho de Pedro Inocencio eíltada e residente em I

nlda Mal. Deodoro, 210 de Roçar grama.
Valdete Inês Píazera Pereira e de Cristina It�poc,!zinho, n�ste di�·

gll._á do Sul - S. Catarina
1 f Ele, bresíleíro, solteíro, Adriana Pereira. tríto, fIlha de Ertch GUl
n ormação neste jornal. o 'U lherme Evald V 1 d

comerciante, natural de Ela, brasileira, solteira, ' u v oge e e

Itoupava, neste Estado, professôra, natural de Amanda Jurck Vogel.
domiciliado e residente Oanoínhas, neste Estado, E para que chegue ao co

em Guaramirim, neste domiciliada e residente ohecimento de todos, mande.
Estado, filho de Arno em Ribeirão Molha, nes- passar o presente edital que
Zimdars e de Gisela Zim- te- distrito, filha de RoÍf será publicado. pela impren
dars. Alberto Balleck e de sa e em cartório onde será

Ela, brasileira, solteira, Ursula Dornbusch BaI· atixado durante I � dias. S
professöra, natural de lock. alguem souber de algum im

Jaeaguä do Sul, domici- Edital n. 6009 de 2-8.65 pedirnento acuse-o para o-

liada e residente em es- fins legais,
ta cidade, filha de Joa- Lourenço Tiso e AUREA MÜLLER GRUBBA
quim Piazera e de Frie- Maria de Lurdes Bollauf Oficial
da Cecilia Brückheímer
Plazera.

FrutE/eras e Ornamentai.
-

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc, Roseiras'
Dahlías, Camélias, Coni
feras, Palmeiras, ato., etc.

-

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leo-poldo Seidel
- CORUPA' -

<:::::ac:::::::::::o�_...:::::ac::::;:::.c::::::.

Ademar Paulo Wun. Edital n. 6.006 de 30·7·65
derlicb; I Alcino Pedro Piola e
- a sra. Wva. Clara M d I A ödí

Hanemann; ag a a m 10

- o jovem Wigando, Ele, brasileíro, solteiro,
filho do sr. Bertokío Bau- funcionário público, na
mann residente em Três turaí de Nova Roma, Rio
Rios do Norte; Grande do

_ Sul, domici-
._ Marli filha do sr. líado e residente em

Hainz Gaedke; Joinville, neste Estado,
- o jovem Romeu, filho de Fioravante Pío.

filho do sr. Arno Junke Ia e de Regina Pastore.
residente em Joinville; Ela, brasileira, solteira,
- Sávio Murilo Píaze- doméstica natural de

_.
ra de Azevedo Iilho da Sant'Ana do LivramentoFazem anos amanha. sra. Adalzira e do dr. 'Rio Grande do Sul, do�

. I Murilo. miciliada e residente em
A �nra. María Madale- esta cidade, filha de Oro

na Putg,
..
esp�sa do s�r. Dia 12,' lando Amódio e de Eloá

V.almor Putg, em JOlD- Barros de Almeida.
vIlle; . Getulio, filho do sr.
- O snr.' Walter Bar- Giardini L. Lenzi; Edital n. 6.007 de ao 7·65

tel; _ Eraei, filha do sr. Mario Krutzsch e
- o snr. Ermes Ku- Bertoldo Baumann resi EdIs Schwarzchenbecker residente dente em Três Rios do

nesta cidatle. Norte;
- a sra. Erica Rutb, es

posa 'do sr. Heinz Hel
muth Beyer residente
em União da Vitória;

:

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Rio
dos Cedros, neste Bata
do, domiciliado e resi
dente' em Jaraguá 84,
neste distrito, filho de
Arthur Tiso e de Mela
nia Tiso.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domícllía
da e residente em Fran
cisco de Paula, neste
distrito, filha de João
Bollauf e de Paulína
Bering Bollaut.

Edital n. 6.010 de 3865

SE VOC� Jar�guaense é MÚSICO,
não deixe de insere
verse na Sociedade
de Cultura Artistica.
Ela necessita do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

. 1':.==:::::-:::::--.. -_ -- -. ----.----...--------- -----.

r{
. --.-- --- ---...----------:- --- ..i\

II SOCIAIS li
�::::::::==:::= :::::::::::::::=:::;})

Dia 11:

Aniversários

/

Artur Wilson filho
do sr. Albano Stinghen;
-'Tenente Pedro Pe

ry Wascarenhas residen
te em São Paulo,

Fazem anos hoje:

A snra. Josda, esposa
do sr. Inocencio Silva;

11�=======::::::::::::==::,:====:::::::::::::::=::::::=:::::;:::=::::::=:::::::::�=.:::::::::::::::::::::::::::==� Empregado

II .
� r, J � a·� � i m H . W, J o � � ti n � ii ESC���:i:.a��s�her· rBlot;�=i�;���á ud�:l

II /' Advogado li Avenida Marecbal Deodoro, 10411 50 BOBS �e avanco na arte de C80slllfr II
u li ii Fábrica de Blocos de Cimento para cons- 'It
II E S C R I T Ó R"1O: . A V. M A L. D E O D O R O, 1 2 2 ;1 Snr. Comerciante e II' truções. Se V.S. pretende construir, adquira !!

II / I; ',:1; o matertal desta fábrica que é o mal's 'lDO- :.:!.,
II J II.LRAGUÁ DO SUoL I: Industrl·al· P

. I

'111,
ä II

• restlgle ii derQQ,' e a con_strução sairá mais barato. II
ii -\ I! a tua classe, inscre- H .. FRANCISCO 'MODROCK II

-11__ - . - -,. , li vendo·te na Associa-, .:i.:.·:;.; Informações co.m. LEOPOLDO KARSTEN
. 1·!1.11,.II! - -MAN §PBI�DT DEUT§fjH II.: ção Comerciäl e

I I Inoustrial de Jara- ii .

.
nesta praça li

I .
. .! li . II
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Ve�de-Se I VE�DE-S�
V0nde�se um JEEP - Por preço' de ocaSlao,

ano de fabricação .1948 vende·se uma proprieda
_ com 4 cilindros' e de com 1"1 ms. de frente

capota de nylon, es�ando p�r 129 de fundos, c.om
em bom estado de con· uma casa de madeIra,
senação.

v

tipo bugalow, no centro

Tratar na VOLSWAGEN de Guaramirim.

DOS fundos do Banco' do ,Tratar: na Rua 28 de

Brasil S/A.' em Jaraguá Agôto, 51�, em Guara
do' Sul.) '. mirím...... "\

O.....,_,.....,.....,__,.-,...,.....,.....,.....,•....,.....,�.....,.........".....,.....,....,.

1,----------
---------

II O INVERNO EStÁ Aí . II
II HffOHMf SUB fiflßDfIRß: II
II Lembramos-r aos srs. proprietários de II
II geladeiras que necessitam de reforma, que U
II as mesmaa p o d e r ã o ser reformadas nos U
II meses de inverno. II
II Desmontagem total, limpeza a jato de

II
areia, tintas de primeira qualidade mão de IU,obra críterícsa.

'

II Oficina de Geladeiras de Rudi Brans Fone, 288 II
•U-----�����oS�..:��-----I.'�._.._,._,._,._,....._,.._.._, ._,._.._.�._,._.._.._,._.

Dia 9:

Dia 13:

Edwiges, filha de Car
los Heinzle;
- a sra. Gerda, espo

sa do sr. Mário Mafud..

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado residen
te em Ilha da Figueira,
neste distrito, filbo de
Alberto Alban Krutzsch
e de Erica Marquardt
Krutzsch.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natura], de
. _

Jaraguá do Sul, domici-

Hilbert Gnewuch e

IsauraFranciscaCordeiro
\

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja·
raguá do Sul, domicilia
do e residente neste die
trito, em Rio Cerro, filho
de Emílio Gnewuch e de
Ana Viebrantz Gnewuch.
Ela, brasileira, solt�ira,

doméstica, natur�l de
Blumenau, neste Estado,
dom.iciliada e residente
em Rio Cêrro, neste dis·
trito, filha de Gabriel
Cordeiro e de Luiza de
Moura.

,

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S. A.
PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS RELATIVOS

AO EXERCíCIO DE 1964

Petróleo Brasileiro' S. A. "PETROBij,ÁS", a\lisa
que, a partir de 24 de julho de 1965 e· a.té 30 de
setembro de 1965, efetuará aos acionistas residentes
nessa cidade, por intermédio (ia BANCO INDÚS
TRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S/A.,
o pagamento dos dividendob do exercício de 1964,
rela ti\los às ações preferenciais, na base de 15%
sôbre o valor nominal das mesmas.

Ernesto Czerniewicz;
- asnra. Dora, esp.

do snr. Paulo Neitze�.

Dia 10:

Jaraguá do Sul, 22 de Julho de 1965.

-

.

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

. i(--·
.. · ..

:··----
------.-- - ...

------.-------::::::�
lJei'noldo MQ.para ·11 JD)1� lElllCIBI· J[AlUfMANN I'

I' II A.DV04;!A.DO II i II
..

MÉDICO CIRUBGU.O II
,. l !! Formadd> pelas Faculdades de Medicina das Univer- II

Escritório ao lado da Prefeitura 'ii sidad.es de, Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
! .�.'. JARAGUÁ D�. SUL ,

.

. i II CIRURGIA - SBNHORAS -. PARTOS - CRIANCAS'B II�-"<fY��� ;1 CLINICA QERAL II
. !I II

li I ooga prátiea em Hospitais· EOfOPß08 II'
('i�__1!!Ml@B1Ii!II9�8l!II1I!II!!>(j1!l811!!181i!B�81!lHi&�-� I II

• II .�
Consultório e residêncià:

.

II

FOTO PIAZERA ii II Tel..244....:.. Rua Preso Epitácio Pessôa,405 II
DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAGUÁ DO SUL II CONSULTAS II

ii : �

II

fotografias em Geral -( fotocopias de Documentbs - 1'1 \
Pela manhã: dlls 8 t /2 ás lt horas

II

filmes e Material foto - Aparélhos e Acessórios !I, ,-·11
. �! . Pela tarde: das' 14 1/2, as 17 1/2 horas II

A. pedido. atende a domicilio e tambem· i;:
. II

em localidades vizinhas i II Atende chamados tambem à Noi�e' li
(j_�1I!II!il!1IiIB1I!II!il!1I!II!il!1i&lI!I8�8I!l>�� IL__H. �__ • _lj�� � �-_ ......_-----------------------------�

,

Vende-se Centro
Vend'e .. se uma propriedade contendq uma

casa de material· e uma casa de madeira, s,ituado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 -em Jaraguá d'o Sul,

lóformaç,ões com Dr. Piccioni, em Corupá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,�C�O�R�R�E�IO�,�D�O�P�O�V�O�-�����,������.������,�B�A�D�0�.�d�i�a�7,�8�-6�5����,����������������Pa�'g�in�a�3
POR' CONSIDERAR POVOS '�-"_ß�"��"7"�k�"�"_"�"-"�ß�"�e�"�"�"="-�
Independence Day!... I� lDlr. M1lllrn�l@ lBatrrdG �t Aztve�G m

Sebastião B. de Albnqnm'que g II •B '•• fi • ., .' II I�
Naquele 4' de julho de 1.776 os colonos do

1-' 1-continente amertoano se tornavam inedependentes
da metr6pole inglesa.

" J I"
Washington recusou o oferecimento de ser' Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro :

coroado, preferindo que o regime dé governo de- da FO'B,'seca nO. 122, para melhor servir seus c I i e n te s :
' II

mocrätíoe se instalasse no Estado independente 1-,'1 I'que surgia. ,Mas é preciso não esquecer/que apenas

m'I"
mantêm estreito intercâmbio judiciário com os ex-Escrítörios

13 anos depois caia a Bastilha, e as cabeças dos de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ
nobres, franceses rolavam na Praca da Ooncördia,

'

enquanto o povo clamava por li be�dade, igualdade, iii com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está "em m
e, frateruidada, oomo 'resultado das pregações dos

I� condições de, também,' aceitar causas para aquelas Co.
filõsoêoa 'contemporãnaos. I

Di

Enquanto isso, a nova Nação americana manti- -1-",1- marcas, Bem maiores o,nus para seus constituintes.' ,1111nha sua agricultura sobre o braço escravo, com- ,

:-----------

prado I\um s6rdido tráfico. üI"l!!l!Il�"" !iEEll!!!I!!�I_II!iE."'lII!IIl�!!!E!I!!!IIlIIii!IIII�.!aJiSII!!1I
Correio do Povo

,

.

Faziam-se independente os EEUU naquele 4
um Jornal a

de Julho, mas não para considerar povos em igual- Serviço do Povo
dade de sentimentos de liberdede! Eis porque Os Sociedade Recreativa "80a Esperanl's"
ingleses gostam de dizer que a Estátua da Liber-

"

dade, no porto de New York, tem as costas voltadas ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
para os EEUU, e oom o facho indica a Europa. .Edítal de Convocação

São as Nações européias que começam a ., -

condenar a escravidão do negro, o t r á f i c o de Fl�am convídados. o� senhores SÓ_ClOS_ para
escravos da África. (s� reuDlremA em Assembléia Geral Ordlnáría, no

E 'desde que às Nações da América não abriam mão dla.8 de agosto d� 1965, às � h?ras, em sua_ sede

da escravatura, se uniram para destruir todo navio soc_Ial à Rua President� Epítácío Pe�s?a, afl!ll de
n e g r e i r o, assim extinguindo, ao me nos, o

deliberar sôbr.e a seguinte or�em �o día..

vergonhoso. comércio.
,1) - Bleíção da Nova DIretoria.

Ern parte por razões políticas, em parte Pre- 2) - Prestação de Contas.

mido pelas censuras, dos europeus que não aceita- Jaraguá do Sul, 21 de julho de 1965.

vam como país civilizado aquele onde se encontrasse Bruno Beseke Presidente
o regime escravo, declarou o governo central ame
ricano a .abolição da escravatura nos EEUU,

Mais de um século já se havia decorrido de

independênoia, quando isso aconteceu, danào lugar
a um profundo desentendimento entre os Estados
sulistas, dados à agricultura de braço, escravo, e os

d_? Norte, que se encaminhavam para a industrializa-,
çao.

'

Não querendo admitir a liberdade do negro,
os Estados sulistas preferiam eeparer-se da futura

grands Nação, hoje apontada como baluarte da
democracia, E de 1.861 a 65 se trava a Guerra de
Secessão acabando os suJ.i1;l'as subjugados, obrigados
a admitir a lei federal.
É daí por diante que o povo americano, cada vez

-=-----------------.------:

mais, revela a estranha formação de seu caráter. E
a cada momento s6 nos mostra - aos que temos olhos

;����y�:�;.1�::��: !��: '�'��::�6fh���n;�tt:�:t�'�t;r.:.··
..
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..

·n·.I'·n···
..·

....�.l."!E então que surge a mais terr ivel organização se- U rll U R II P � 1
creta de que se 'em notícia uo mundo; e que até·

' 'J
hoje existe, de maneira a mais desconcertante para f.�: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- ::.�� O clube de trabalho' 4 S (Saber, sentir, ser
um país dito civilizado: a Klu-Klux-Klan, que este [ RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras l vir, saúde) Nosso Futuro de 3 Rios do Sul vem

ano vê transcorrer seu primeiro oentenário de violen-

I.'::: Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras .::=J
atingindo os seus objetivos de forma brilhante,

eias, linchamentos impledosos, chacinas calculadas. atravéz da atuação eficiente de seus sócios na

-, Terrível porque leIa nasceu ex:clusivamente do
c: Comunicil 1I0S seus clientes que IItencJerj no seu

�:::
execução do projeto "Ajuda 'a Comunidade. Pro-

6dio; e que por Eng obar pessoas de ambos oe

I: novo consult6rio ii RUIl Artltur Müller ft' 160 gramada que foi uma Campanha de vacinação do

sexos d� mlli� �lta projeção social até, existe sob l (AO LADO DO NOVO HOTEL)
gado, -Ioram treinados os sócios 4 S. ÊSTE treina,

a proteção crumnosa de um povo, embuçado por : :1
mento teve à orientação dos monítores do clube,

sentir a vergonha da vilania a que desce, e que se f; Das 9,12 e das 15-18 horas ,FONE, 384
'

1 que a custo de dedicação e idealismo, em curto

entrega a atos de verdadeira selvageria medieval, [:.. � ��.r ' : )C" •.:...:, espaço de tempo transtormou esses jovens. em
� ditada por um rancor bes-tial, homicida, quasi de- 1·--------

�-.......� peritos vacinadores óapazes de suprir de forma

mente, centra seres humanos de uma certa raça, excelente a falta de homens competentes para tão

e centra aqueles que os tolerem. r:::::::::::::::::::::::::::=:::=====:::::::::-:====::"=� I importante função.
Que outro povo no mundo se comporta assim'? 1: DR WALDEMI}"O MAZURECHEN ii Estes jovens já vacinaram até o presente mo-

e ainda reclama. louveres por se dizer baluarte da !I., t{ li mento um grande número de animais encontrando

democracia, saoerdote, sempre vigilantes dos prin- II CLfNICA MÉDICA _ CIRURGIA GERAL ii pela frente muitas vezes colonos que não deixam

cípios de liberdade, dos direitos do homem. ii III! vacinar.
Dadas as razões histÓrioas da formação dos 1',1 P�dimo� a�s senhqres proprietários de 'gado

Eeuu, que de Confederação se tornaram Federa- I! que deixam vaClDar seu gado pelos jovens 4-S in-

ção, em evolução polítIca normal, resultou que os ii -,i
centivando·os nesta ação colaboradora à comu-o

Estados membros conservassem certa independência
..I!_ ULTRA SOM 1 ·nidade.

no legislar sobre certos, assuntos fugidios à alçada ONDAS CURTAS II Pois sómente terá o colono a ganhar com esta

da legislação federal. Daí a diversidade sobre o li R. ULTRA VIOLETA II atitude uma ves que, só poderá ter bom gado .......

tratamento dado ao div6rcio, por exemplo, para di· II _ Rua Presidente Epitácio Pessõa 704
(

li quem protege seu anim�l contra as doenças.
ver�os Estaâos. Daí,· então, as restrições de cada .. I: Nunca devemos deixar o gado adoecer para

Estado sulista aos negros. _

\�::::::::-:"_:::::::::::::::=:::===::::::::::::::::::::.:::::::::::::::=:::::--=di então procurar tratá lõs é preciso que evÚemos
.

,

Então obrigados a aceitar a abolição da escra- êstes males imunizando o rebanno_

vatura, tudo terão feito para negar' não s6 direitos Esta imunidade só poderá ser atingida através da

polÍticos, mas tambem direitos oivis, o que muito vacinação preventiva_ -
.

mais grave é yarl\ uma tão grande Nação, que pre _, _

Rests ainda a nós, enviarmos daqui nossos para-
tende apresentar, se ao mungó como altar da Demo-, craCla. slmb?lo de L,lberdade. _

bens a êstes jovens pelo trabalho profícuo e dinâ·

.L"!!'!'��������������������
. É preCIso convIr que a populaçao negra dos mico, que vem realizando.
EEUU sé a�ollimou muitissimo, por efeito da se

gregacão forçada, passando a representar conside
ravel parte do povo americano. Daí, diZer que os

EEUU são demooracia, ·alheando-se a essa dura

realidade lá existente, ou a forçar me.t;los importân
cia sobre essa verdade 'difioil de encobrir, é dar

mostras de repetir um falso conceito, sem o ménor

cuidado de cotejar os ensinamentos àoutrinários do

que seja democri:lcia, a luz do caso amerioano_
Maior democracia tem, sido o Brasil, e mais

parJece não haver brasileiro cl;lpàz de
.

sentir isso,
capaz de dizl:lr isso com mais ardOr e· entusiasmo

. do que dirá daquela Nação. _,
'

Porque quando a 'questão � liberdade, igual·
dade, fraternidade e quando a senha é amai-vos

uns aos outros, pouco . importa que naquele pafs
vivam operários donos de automoveis suntuosos,

I tudo seja conforto e comodidade. para uma pl1rte
do povo, e tudo exista eql grau superlativo. Um

� es�ranho atrazo espiritual'h,á,' em verdade, a invali'

oiõiiIiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiii-,__�_iiiõiõo"""�óoiiiii_--"""õiiiiiõiiiii_11 dar o Independence Day.

'Proibição
Pela presente eu abai

xo assinado, proibo ter
minantemente ã entrada
de pessoas em minhas
propriedades, si t o em
Retorcida e Ribeirão Ca
valo, afim de caçar, pes
car e causar outros danos.
Não me responsabilizo
pelo .

qu� possa ocorrer
aos infratores.

Jaraguá do Sul, 30 de
Julho de 1965.

Lino Bressani

.--_.

Serviço Militar
Instalação da J ,A M de Sch;oedér

O Prefeito Municipal de Scbroeder e o Tenente
Dele_gad.o de Recrutamento, convidam o povo do
MUDlCiplO de Schroeder para assistir, e prestigiar
com sua presença. a solenidade da instalação ofi
cial da JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE
SCHROEDER, a realízar-se DO próximo día 12 do
corrente, às 17 horas, numa das dependências do'
Cartório do Registro Civil.

/

Dr. Francisco "Antonio Piccione
:M:�D"t:CO - C.H.';JH. 1'7

.

J o " E M X Se já completaste 16 anos
de Idade, procure a Junta de Alistamento Militar
de tua cidade e alista-te para o Serviço MiÍitar:
dB:ndo assim demonstração inequívoca do teu patrí
oÍ}�mo 'e �o firme propósito de te incorporares à
legião de Jovens brasileiros sempre dispostos a ze.

�are_m _p�la ordem, pela paz e pela manutenção das
ínstítuíções democrátioas de nossa Pátria.

O Certificado de Alistamento Militar constitui
prova de que estás 'em dia com tuas obrigações
militares.

Cirurgia e Clínioa de Adultos e 'Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

co:a..up.A, - SAN:rA C�1rAH.I(NA

Tenente Piske

Informativo ACARESC
SOCIOS 4-S AJUDAM COMUNIDADE

VEND'E-SE
DEJAIR PEREIRÀ

Extensionista Rural da
ACARESC

'

de Jaraguá do Sul.

.
,.., Uma propriedade com 1.200 morg s - terras

aproprjadas pata o' plantio ,do arroz - contendo

o seguinte:
-

U-m bananal com 10.000 pés produzíveis.'
30 morgos de arrozeira plántada_

-

10 mit metros de valas para arrozeiras.

Umé:l estrada construidi:1 dentro do terrene;> (2.5QOmts)
, 250 pés' de árvor'es lrulfferas enxertadas.

1 casa ,de madeirõ_
3, pasto cercado com arame'.

, 12 mil pés de aipim.
1 �atedeira n.O 3 - com motor - 6timo estado.

1 Carroça - ,etc. etc. etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann.

nas LOJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul

ni!i!I=_ll!!!!!�1 !1!E!!i!1!-'I=;-J--'I=i_'-'

m
-

.. m

__o

: DR. 'o'JORN SOELTE�R -.1
I I CIRURfilitO DENT/STfl I I
I

'

Moderníssimo "A/ROTOR" . 55

I
Reduz o tempo de,"abalh_o I

___ .

e aumenta {) co�o do CLIENTE. I

! CLíNICA ,- CIRURGIA ...;_ PRÓTESE °I
I

RAIOS X'
I.', Consultório: Av. Oetulio Vargas, t98 I

Ül (Anexo ao Depósito da. Antarctica) ._-

U-I=I�llIi!!Eli5l$iliiii!!iE!!I.E!!iiil!aEl1 w!Eii!r:!S!ll!!l!llli::lí�il
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ANO XLV JARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA) N.O 2340

Em seu número ora em circulação (vol. 25, fase.
'

.

Nil' P.T.B. de Jaragua' do Sul 2) a REB ·(Rev. Edesi"ástica Brestlelra) publica pägs.341/2) discurso do Papa Paulo VI aos sócio�� it�lia-PELO LIONS V Brios do 'Rorary Club ao rec,:_bê los em �udlencI.a. a
'

.

com ictor auer .

20 de março úlrtrno. Ao faze lo, a conhecida revtsra
assinala ser o texto de "evidente atualidade pareEm memorável reunião afim de trensrnttlr-lhe
nossa orientação pastoral também aqui no Brasil",realizada na última quar- oficialmente o apôio pe- Como se sabe havia na . Igreja sérias reservesre feira, o diretório Muni- tebtsta à sua candidatura
em relação aquela entidade,. que se �ão .r�comenda-UOrJs Interrracional não ,é ú.ne organização de clpal jío Partido, Trabe- nas eleições de õ de Ou- va à inscrição dos ceiöltcos. Ha vanos anos,homens ou sõctos. Como indica o seu nome oficial, lhista Brasileiro, por maio- tubro próximo. já no pontificado de Pio XII, tais re�ervas se �'enua.é uma Associação Internacional de Lions Clubes, ria de seus Membros di- Nossa reportegem des.' rarn, inclusive no Brasil, pera evoluir no sentido deNas palavras de seus Estatutos, "Esta Associação é cldlu apoiar oficialmente tacou na residência do um diálogo franco,

_

integrada por Lions Clubes devidamente organizados a candrdeture (do jovem candidato Victor Bauer os Não temos notícia, antes, de qualquer recepçaoe conatituídos." Vereador e in d u s t r i a I Membros do Deretório oficial do Santo Padre a rotarianos como tats.Nosso Lions Olube, por outro lado, é uma or- VICTOR BAUER' à Pre- Municipal do P. T, B. nas O discurso de Paulo VI põe ponto final àganizaçäo de sócios, Foi for�ado quando um �rupo feitura Muníctpal de lere- -pessôes dos snrs. Aldo controvérsia de . cêrca de mei� século,. revelandode cidadãos de espírito cívíco desta cornunídade guá do Sul. Padra, Alberto -Terenro, ademale a constante preocupaçao �a,�greJa, d� resunlrem-se e solicitaram a Lions Internacional a con- Como não poderia dei- lanuérlo SlInghen, Anro- salvedes sempre os direitos da rellgtão, amph�r ocessão de uma Carta Constitutiva de um Líons
xar de acontecer, o apôio nio Braga, Calíxto ôtln- diálogo com o mundo moderno e suas expreesoes.Clube. esses Sócios Fundadores foram os organiza- do partido dos trabalha- ghen, Alfredo Karnpchen,dores e fundadores de nosso clube. Hoje 'somos dores ao candidato VIC- Erich Müller.. Rufino [unparte da maior organização de clubes de servi,ço do l TOR BAUER, lançado koskl, Adriano Weber emundo porque aquêles cidadãos lançaram os ahcerces pela legenda da União Achiles Gonzega, bem

·

e outros bons elementos ingressaram em nossa con- Democrática Nacional, re- esstm o Deputado Máriofraternidade a fim de tomé-Ia forte e útil à nossa percutiu intensamente em Tavares do Cunha Melocomunidade. . todos os quadrantes do e outros próceres polírtcosA organizacão de um LiODS, Clube não é ape- Munlcípío, especialmente locais. Usaram da palanas um -movimento social ou fraternal; é um compro- junto a cúpula suueclonls- vra ne ocasião, todos Iemisso de que os homens que o organizam �stão ta due jamais edrnltía uma zendo alusão ao apôiodlsposros e desejosos de fazer algo pela co�uOldade ruptura da velha aliança trabalhista ao candidatoe pelos seus habitantes. Da mesma forma, o mgresso Social- Trabalhista que da União Democrática"em um Lions Clube não é apenas um gesto de com-
por dois períodos conse- Nacional, os sn s. Depu'panheirismo; é um compromisso de que- o sócio �de- cunvos conseguiu a pre- ta'do Mario Tavares dadicará seu tempo, seu esfôrço e seus recursos eo ferência do eleitorado ja- Cunha Mello, Aldo Padra,'-programa de serviço hum�nit.ário do club.e _

em prol raguaense nas eleições OUVindo. se ao final a pa-da comunidade. A influêncle e a posrçao de um
pare o cargo de Prefeito lavra do candidato VícjorLions Clube estão .ne proporção direre ao seu pro- Municipal de jaraguá do Bauer que, emocionadograma de serviço, e a posiç�o d� todo Leão em sua Sul. agradeceu a confiança docomunidade esta na proporçao dlreta ao trabalho que Após a consagradora Partido Trabalhista Brestseu clube vem realizando,

. _ vitória do candidato Vic leiro _ Secção de lere-Isso impõe a todo sõclo do clube a obrigeção ror Bauer na disputa da guá do Sul assegurandode contribuir com sua parcela para que o clube se preferência dos convencío- seu propósito de goveruarfome forte ativo e útil. Um Leão que senre orgulho nais trabalhistas, os Mem, o Municipio com justiçade seu clube e de inlegrar o Leonismo, demonstra-o bros do Diretório Muni�i e retidão, caso efetivamende muitas ·formas. Comparece às reuniões regular, pai do Pa,rlido Tr�ba.lhls te venha merecer a prefe-mente, pois êsse é o verdadeiro te,ste do
_ interêss.e ta Brasilello se durglram � . .em seu clube e em seus Companheiros Leoes.' Acel' a residência do Vereador reocla do eleitorado }ara

Ia tarefas' e encargos com a maior boa vontade e e candidato Victor Bauer guaese.frequentemente se oferece voluntáriamente para um
trabalho extra. Participa das discussões no clube e

contribui com idéias para o melhoramento de sua

comunidade. Comparece aos acontecimentos sociais
que seu clube patrocina, cimentando as amizades que
o Leonismo oferece. Faz todos os esforços possíveis
para integrar as delegaçõe,s d� seu cI.ube, Das con

venções distritais, nacionaiS e In�ernaclonals,. porque
o tonhecimento do Leonismo alem do arr.blente do
clube amplia seu entusiasmo e sua própria ulilida�e
ao mundo em que vive. Finahr.eote. um bom .Leao
demonstra seu orgulho de inlegrélr o LeoDlsmo,
usando orgulhosamente seu emblema e expondo
em seu local de rabalho a evidência de sua filia-

·

ção Leorustica. .

Um homem recebe algo do Leonismo só�en
te na proporção do que nele e'!lprega. Investl,ndo,

apenas um pouco-de,tempo e esforço �m seu Llons
Clube, recebe compenSi.ldores dívid�en�os em novas

amiLades, nova posição,e importancla com.o bom
cidadão de sua comunidade, um novo e �moclonante
senfimento de utilidade por estqr reahzando algo
em prol- dos seus semelha�tes.

O seu Lions Clube e !-Im. veíc�l� pelo qual
'ôdas essas coisas acham-se a dlsP�slçao dos �o
mens de boa vontade. Faça bom uso dele. Êle preCISd
de sua ajuda.

·p·rod uto�

MABCA JtJTTE!
proauto da firma EGON-� SA$,SE

D QUE VAI
SEU CLUBE E voc�

Vva. Alvine Heidorn Henschel
Tran;córre em daía de localidad.e de Itapocuzinho

hoje," para alegria de tôdà e é a sogra do. S_nr .. Ma·
uma coletividade;_ a data noel F. da Oos�a, dIretor

-

natalícia da Sra. Vva. AI presidente de Importante
vine 'Heidorn ,HenscheJ, firma que leva o seu nome,

espôsa do pranteado -Wal O�o�tunamente feremos
demar Henschel. A aniver o maxImo, praze� de pu
sariante, nascida ilO dia plicar o tn�tantaneo que
7 de agôsto de 1875 na moslra a v�nerand� se·

· localidade de Encano Blu- nhora �m companhIa de
menau �, eSlá, poi;;l, com- se�s 4 t�taranetos, I'pletando.90 dnos de idade, CorreIo do P?VO , re

sinal de acentuada long�- jubila se com tao, grat?
'd de- evento e apresenta a aDI'VI· a .

,
-

f
.A Sra. Vva. Alvine Hei- versar..jante� os seus e USI-

90rn Henschel reside na vos cumprImentos.

_Pr-estigie

SABADO, 7 DB AOÔSTO DB 1965' Nôvo Diálogo Igreja-Rotary

"Coluna � ROTARY"

O DISCURSO

Dando boas vindas aos rotarianos da Irelle,
Paulo VI recordou seu encontro com os rotarianos
de Milão, quando lhes vístiou a sede, p,ara an�nciar·lhe seus objetivos à frente da grande diocese índus
mal. O entendimento então iniciado não se inter
rompeu, antes' dilatou-se. Reitera que acom�anha
com tnteresse a multiplice atividade dos rotertenos
no campo cultural, artistico, cientifico ebeneficiente.

Depois de recordar as -atívidedes do Ro!ary,desde quando, em 1905, o-advogedo Paul Herrls o
fundou em Chicago, o Papa ressaltou ser boa a

fórmula associativa e bom o método adotado pela
entidade, E aduziu :

-

"Naturalmente, mesmo sendo bom e louvävel,
não pode ser êsse programa completo para dar à
vida do homem o seu siguificado verdadeiro e pro
fundo, As exigências ideais da vida superam o pe
rimetro mui sobrio e discreto dos estatutos do Rotary,
portanto, na intenção d� associ,ar homens de d�versastendências religiosas e ídeolôgieas, a�st�m's9 est� ds
impor aes seus s6cios qualquer proflBsao determma
da de pensamenLo e de fé".

RESERVAS

Prossegl1iu.Paulo VI: "Oomo saheis, êste .aspecto
do VOS60 programa encontrou reserva de .várlas �ar
tes e há anos, também da parte da Igreja Cat6tJca;
fundafam·se essas reservas no receio de que a me.n·
talidade nascente no vosso programa sof.resse a IW
fluência de outras ideologias, ou 9 si mes�a se

propusesse como norma sufi�iente para �Ular.a
conciência do homem. Mas, felIzmente, aquI estais
demonstrando que a sabedoria do Rotary, justamen
te porque aberta a várias correntes, conhece os seus

limites; por isto, respeita o peI!samento _do� seus

s6cios, e não recua que às vezes vozes autorlza?as
levem também ao seu seio os testemunhos da filo
sofia perene e da mensagem cristã",

"A iRto somos muito sensivel; e sem preten
dermos que os Rotary Clubes tenham de mudar o

seu 'estilo e o seq programa, fazemos !otos porque
sempre. assim co�o neles é séria e alta a. expre.s-
são cultural e cientifica, assim ta�bem s�l.a,
atenciosa sea atitude para com. os valores e-splrl
tuais e religiosos, e não lhes sela de todo es.�ran
geiro o Mestre da humanidadEl, Oristo. Senhor.

Vva. Maria Piazera Picolli
Sob grande consterna- "Correio do Pov.o", pe·

ção, faleceu dia 1 do cor� Jo lutuoso aconteclment<_>,
rente na Barra do Rio apresenta aos seus farnl'
Cerr� em sua residência, liares as expressões de
a Se�hora Vva, Maria j)ia seu sentido pêsame.
zera PicoJli, nascida aos

�--11 de Novembro de 1878.
contando, portanlo, 86
anos de idade, A iluslre
extinta era o úllimo mem

bro da família Domenico
Piazera e era casada com

PieIre Picolli, d�ixando 12
filhos, 48 netos, 53 bisne,
lOS e 2 lataranetos.

VENDO
Lote Residencial no

centro da cidade.
Informações com

Claudio Pereira Ramos,
no Banco' do Brasil.

t Agradecimento
A familia do saudoso

Paulo José Weiter
profundan.ente consternada com o desélpareci
mento de seu chefe, depois de longa e penosa
enfermidade, vêm, pelo presente, pr�slar o seu

preito de gratidão, ao Dr
..AI�xandre ,Hotza,

pelo carinho e desvelo profiSSIOnal .com que
assistiu o falecido em sua enfermIdade; ao

Clube Atlético ßaependi, por sua diretoria
Atlétas e associados, pelo confôrto de suas

presenças e auxilios prestados, e ao POVQ de
,jaraguá do Sul, pela solidariedade demonslr�. _

da ao enfermo e SUd familia, e ao Padre VI
gário pelas palavras confortadoras proferidas
no tumulo, .

CONVITE
Pelo presente convidamo�, � �opulação

em geral, para a Missa de 30 , dIa, que ser_A
celebrada em sufrágio' da alma d.o sau,doso
Padre Alberto Jakobs, no pl'�XlmO d�a 10
(3a.-feira, �s 17,30 horas, na Igreja MatrIZ de
São Sebastião.

-

. Agradecemos antecipad.amente o co�p_a·
recimento a êste Ato de caridade'e fé crIsta.

OORAL' SANTA CECILIA'
A todos, enfim, a

imorredoura ..
gratidão

João Budal da Silva - �egentê
nossd

jaraglJàense�

Agora lJm

E�ija de seu' fo.rnecedor!
•

'. It"
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