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Jacob Andersen

Vi,ctor - 'Bauer saúda, a classe obreira de Jaraguá do Sul, cuja' capacidade de trabalho
,

'

é fonte principal da: grande aceitação dos produtos desta terra e que,
por isso mesmo, se .torna conh ectdo no Brasil, eo m o s

í

n o n Imo de alta qu�lidade:
a .esperança de melhores" dias para 9 nosso Município, colaborará
no engrandecimento desta terra e! 'no bem estar .de sua gente.

Viclor Bauer,
,VICTOR' BAUER - Mocidade ,� . Capacidade' e 'Trabalho .

'

. '
'

Sensacional
Corridq
Ciclística

Ano XLV JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) sábado, 21 de agôsto de 1965

Ola 7 de setembro
A Liga Jaraguaense

de Desportos, comunica
-,-------------------...,.-------------------1 a todos os interessados

que promoverá.día 7 de
setembro, em comemo.

ração a data da Indepen
dência, sensacional cor
rida de bicicletas, com'
o seguinte regulamento:
Percurso 50 K. - 25

voltas.
.

Participantes: Somente
corredores de Jaraguá
do Sul.
Bicicletas: De passeio.
O trajeto poderá ser

conhecido na sede da
Liga Jaraguaense de
Desportos.
Inscrições na sede da

L.J,D. das 9 às 11 horas
diariamente ou na firma
BREITHAUPT S. A.

Diretor: .

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso na:

Sociedade Gráfica A venlcl. LtdlJ.

Orgão de maior penetração rio interior do nordeste êatarinense

Fundação:
Artur Müller

,\

2a.·feira última, reuniu-se
li Câmara Municipal de

'.: Jaraguã do Sul, sendo oe
"

rrebalhos presididos pelo-

vereador José Nerloch e

KONDER REIS: JUSTIÇA FISCAL, INSPIRADA secrerenedospeloe verea-

dores Pedro Fagundes e

NA JUSTIÇA SOCIAL Faustino Gírolla.

-JORNAL DE-
.

'

ANTONIO CARLOS

,<-',-r .

Câmara lViunicip�
de número de vereadores da
situação, em especial a

Mêsa da Câmara que dei
xou de comparecer a re

ferida sessão.
Em consequencia da

falta de número e assina
tura em pareceres nos pro
jetos que tramitam no Le
gislativo, foram transferi·
dos tais assuntos para a

próxima 2a.·feira, dia 25
de agôsto de 1965.

Dia 12 do corrente, to Gneipel, usou da pa
deu-se a inetaiação sole- Iavra o vereador Eugê
ne da Junta de Alista- nio V. Schmöckel, que
manto Militar do Munici- enalteceu o significativo
pio de Schroeder, a que äto, que representa mais
compareceram as mais um passo em direção da
gradas personalidades perfeita autonomia muni
do novel Município, bem cipal. Além de populares,
como dos vizinhos muní- anotamos a presença 'das
cipios. seguintes autoridades: sr.
Pelas 17 horas, o sr. Manoel Luiz da Silva,

'I'ts. Ferdinando Piske, Repres. 'do Prefeito de

representando o Coman Jaraguá do Sul, Germa
dants do 130. B. C., deu no Müller, Juiz de PaZ,
inicio às solenidades, di- Ludgero Tepasse Esort
zendo da importância do vão de Paz" Comandante

arrecadação do exercício acontecimento. Em se do Destacamento Policial,
anterior e através de duo- guida, falando em nome Cabo Alcides 'Valentim
décimos. do Prefeito Paulo Rober- Kuzawa, Sra. Virginia de
� Souza Meier, represen- A Rádio Canadá ou

Tolal
'

. Eleilor Tolal se- tanta do Pe. Mathias Canadian ßroadcasting-
anterior Mase. Fern. aluai çóes Irmão Iríneu José Rubini Stein, Vigario de Guara- Corporarion, que iniciou

mirim, sr. Prof.•Arlindo em 1947, sua programa-

�����: do Sul' �g�ó �::�: 3��g �:�Ó� 3� Mais um filho' de lera- Em Roma ficará o Irmão ��h:;�rpast:rep����!:�� ÇãoB,em'I'Do�tUgd�êS'd.p�ra
Guaramtrlrn ,

2.892 1.968 1.077 3045 12 guá do Sul acaba de se Rubini hospedado na Casa Raimann, sr. Carlos Zer- °menteradslas' 210rr:O Ia'a 12"'trIoaO-
Massaranduba 2986 2,019 1.201 3,220 14 distinguir e� terras estra- GeneraUc;a dos Irmãos bin. Delegado Auxiliar horas de Bras,ul'll'a cSom'os

790 784 297 1 081 "" 'nhas. Referimo·lios ao Rev. Maristas e o' curso que
-

- ,
'

Schroeder .

68u Irma-o Irl'ne'u Jose' Rubl'nl',
de Policia -de Schroeder locutores brasileiros Oc-

T=-0-ta-l-:d-a-:l-:;;7-:-:a-;;Z;;-0-'-n'-a--:-J-;7-;:.0::=5';:;'9�1:-;;2�,6;-;:õ;;;0:--6T,n8�20;::---;;1';:;'9-:.4::=5';:;'0--;:n deverá cumprir ser.á' ledo- e os srs. Adölfo Bartei, t" B t h
-

R b tfilho do finado Horácio nado na Pontfficia Univer- avIO
.

u c er, o er o

Pelo' quadro ac!ma, nota De ressalt(Jr-se as õtivi· Benedito Rubini e de sidade de Latrão.
Arthur Weiss, Otoli Pesch- Escobar, Carlos Ceneviva

se um aumento expressivo dades do MM.o Juiz Blei Da. Paula S:hal Rubini, O Rev. Irmão Irineu Jo kl.3, Gusta90' Streit, Otto e José Antonio Ceschin.·

d d C I d C
-

resl'dente na Uarra do Rl'o
'

R b'
. , Peschke, Alfredo Pasold !' O Serviço Internacionãldo eleitora o a omarca, tora d omarc.a, que nao u se u Im, que e nosso

e Hadelin Fritzke. d Ra'd' C
-

d'
onde ponÍifica o Município poupou esforços nem' sa- C�rro, que até agora vinha conSlante leitor, em Curi- a 10 ana a, vem

de Jaraguá do Sul com crifícios para lograr· tão exercendo as suas afivida· tiba, honrou nos com um" Em seguida os

-

con9i _

despertando a atenção de

quasi 10,000 eleitores.' expressivo resultado, sen- des no Colégio Çharnpan· vi§ita e agradável palestra, dados foram recebidos quan:�s'djád t�nh�m �ido
Quanto ao' que respeir,a do bem, compreendido os gnat, em Curiliba. dêle recebendo' a incum- 1 P f·j. M

.. opor OI a e e smtoDlzar
• 'pe o sr., re ehO UDICl' 't

-

I
a inscrição de eléitores, o seus p,ropósitos pela maio,· _ . .

.'
, bência para trãnsmHir aos paI no SERINGUEIRA � a es açao, c?m gera agra-

eleitorado /feminino, e� ria dos partidos políticos \ O .lr�Rao. �ublm debvera parentes, amigos e pov() Bar., Restaurante e

ohur-I
do pela_varIedade de pro-

face do último tecensea· mil!tantes fiOS cinco n.uni-I se:Ulr a o�a para su me· de_Jaraguá do Sul um "Alé I rascaria, de �ropriedadà gramaçao. _' ,

mento,' e�tá aquem da rea· cíplos. De louvar-seI egual- ter se oft Ctddde Eternd éI breve", porq�e, - segundo do sr. Wölfgang Voitg,
-lidade e a ausência da mente o escrivão eleitoral um, curso de quatr� anos, o'lrmão Rubini", quatro d

..

rd d, ,
em que prepondera0" as "OU e a mUDlClpa I a e

multiér aos pleitos, preju- sr. Adolpho, Mahfud e ..'. .
\ anos passam logo . ofereceu um lauto jantar

dicéY 'os· mais ,legítimos demais auxilié!res lotados materlas; tals como,

fIlOSO-, Ao noticiarmos o fáto na-
>

d tT
.interesses da região, n,a naquele departamento da fia, teologia, psicologia, da mais fazemös do' que

e on. �I ,?on I ICO? um

, . 'pedagogia, �
catequética, dar o d'evl'do destaque do, aprecdla Issb1mo p�ru pr�-

sua re�nvidic..a'çãO junto Justiça Eleitoral, que tudo.� ,

'r' '. para o so a, onentaçao
'dos Poderes constituídós., fazem para que, o pleito clenclas e�sQa_s, necessaj las acontecido, que �onra aos da Senhora Rogate Pa-

Com excessão dos Mu- se realize sem os incon· �a�� a mls ... a� a �ua _
�e Jaraguaenses, ,cuJos filhos .sold.·

'

nicípios de Guaramirirn e venientes atropelos de e, I.cam O'S, ev. rmaos
se projetam fora de suas

Massoranduba, ós demais última hora. :.. ,MarIstas.
. fronleiras municipais e es- "Correio do Povo"�cori

municípJos deveriam ence- "Correio do Povo", con' No dia Lo de Setembro, taduais, para tornar conhe vidado, fez-se presente,
rar' nova campanha, ·com gralula�se com os partidos de 1965, deverá embarcar, cido' o nosso ambienle e a usando da palavra o seu

a 'colaboraç:ãó decidída poUlicos, com a. Justiça 110 Rio de Jãneirn,. pelo cultu,ra -da gente que ha ' diretor; par.a I\gradecer o
dos partidos políticos. afim Eleitoral e com o Carlório na_vil) italia,no "Frederico bita o Estado de Santa ágape, inclusive ,,,formu
de inscrever nOVO�j eleito Eleiloral1da Comarca; p'elo C", juntaménte com nume· Calariqa. lando votos de prosperi·
res principalmente o femi- magnífico resullado con rosos Irmãos Maristas e'

. Uma'bôa viagem e um dad� ao novel r,estauran'

nin�, 'com o que haveria SE'guido em tão pequeno de oulras Corygregaçoes regresso, com a acumula-, te, que deverá ter sua

mos de cl;legar folgada- espaço de tempo, proje- religiosas, vindos de diver- ção de tôdos aqueles co inaugurac,)ão oficial, no
. mente aos 25.000 eleitores, tando a nossa região nó sos países da América nhecimebtos, os quais só pr6ximo dia 28 do cor-

nesta região. cênário poHtico do Estado. Latina. pode.mos 'DOS orgulhar. rente.

"Na minha adrntnlstre- geoda trabalhista não irá
ção a justiça fiscal será figurar nas nossas faixes,
inspirada na justiça social" nos nossos cartazes, no

afirmou o senador Antônio âmbito estadual, mas é cer

Carlos Konder Reis em to também, pela escolha
discurso que pronunciou, que hoje fizemos de um

na Convenção da UDN em líder sindical pl candidato
Blumenau, que homologou udenlsra à Prefeilura de
a candtdatura dó deputado Blumenau, e pela orienta
Aldo Pereira de Andrade ção qne imprime à minha
pera Prefeito dêste rnunl- vida Publica, é certo, tarn
cípio. A Convenção reali bém,·· qne se fizer a

zou-se no eine Buch com essoeleçäo de idéias
a presença de centenas de entre operários e Irabalhis
membros da UDN e de tas, que os trabalhistas
populares. I estarêo com Aldo Andre.

_ O candidato ao Govêrno de e Antonio Carlos Kon-
de Santa Catarina ecres I der Reis". I

cenrou: uÉ certo que a le- Disse mais o candidato

udenista ao Govêrno de
Santa Catarina ainda no

terreno da ação do Esta·
do em matéria financeira:
"Desejo anunciar ao povo
de Blumeneu que estou

procedendo a estudos
para que possam ser isen
tos de impostos indiretos
aqueles produtos que ínte.
ressam as mais amplas
camadas da população:
os produtos alimentícios.
Isso objetivando que a

vida dos menos favorecidos
de Santa Catarina sele
mais fácil e mais coator
tävel" .

Lista dos prêmios à
corrida de bicicletas
dia 7 de setembro
organizada pela L.J.D••

Patrocinio de Com. e
------------------

Ind. Breithaupt SIA
Instalação da JAM 1° Prêmio - 1 Bici-

cleta "MONARK";
em Schroeder 2° Prêmio - 1 Líquí-U dificador "WALlT.A";

3° Prêmio - 1 Faról
e/dínamo, japonêz,- Pl
bicicleta. - Oferta de
Com. Repr. Hübsh, fabri
cantes da bicicleta ,PA�
TRIA;

40 Prêmio - 1 Torpe
do p/ bicicleta:...... Oferta
de Irmãos Hübsh;
5° Prêmio - 1 Pneu e

1 câmara pl bicicleta;
6° Prêmio - t par de

Pedais pI bicicleta ...::..

Oferta de Irmãos Hübsch;
70 Prêmio - 1 Suporte -

pl bícícleta.
-

Na oportunidade foram
tratados diversos assuntos
de interese da coletividade,
deixando de ser discutidos
outros, por falta de gran

Por nímia gentilesa do
Juiz Eleitoral da Comarca
de Joraguá do Sul, sr. dr,
Raoul Albrecht Buendgens,
vimos de receber, ,para

divulgação, o número de
eleitores inscritos, até o

último dia êt de julho de
1965, e que são os seguin
tes, por Município:

Sôbre as quotas de re

rôrno do artigo 20, disse
o senador Antônio Car-'Eleitorado da Comarca

em 31-7-65
los pretender enviar mensa
gem à Assembléia no sen

lido de que sejam pagas
ne fonte com bese na

Rádio Canadá_

Centro de Turismo de
Portugal no Brasil

COOl grande satisfação .

recebemos do Cenlro de'
\ "

Turismo de Portugal no

Brasil -, Rua Santa Luzia,
827 - Rio de Janeiro, -,
duas interessantes Revistas
da terra lusifana,- denomi
nadas ,de PANORAMA.
,Ao agradecermos a gen
til remessa, cumpre nos

comunicar que as revis
tas em causa tem desper
tado grande interesse pe
los que' tiveram oportuni
dade de foleá-Ia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital n. 6.016 de 13/8/66
Angelo Rabock e

Deodete Felippi
Êle, brasileiro, solteiro,

lavrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e
residente em Garibaldi,
neste d'istrifo, filho de João
WendIin Rabock e de Ana Bdital n. 6.018 d'e 11/8/65

9-" ... ,. __ 1MiI®1._IHiII I!IIIiII!l8IIIilII••_-.",@MüllerRabock.,EzidioKonelle
Ela, brasileira, solfeira, Ursula Hornburg

doméstica, natural de Jara- , Ê . . .

guá do Sul, domiciliada e' Ie, brasIleIro, solfem),
residente em Garibaldi, lav�ador. natural. �� Jara
neste . distrUo, . filha de gu� do SuJ, d�!ßJclhado, e

- - sra. Leny. Maria 66 IR A ]I)) A IR § � C li ih lSl9 Otavio Felippi e de Iníia reslden�e e.m RI� da Luz II. -

Sil'a dos Reis, esposa I
Specht Felippi.

neste· dlstrllo, fIlho de AI-
. bano Konell e de Paula

do sr. Verediano dos Reis ---------------------- G h I K
res. em Corupá. Edital n. 6.016 'de 13/8/66

ro e onell.

Reunlu·se na noite de 11 p. pó, a diretoria do Grêmio Ela, brasileira, soltéira,'
das Orquídeas, para eleger a nova diretoria, que terá como Alfonso Paulino Köhler e doméstica, nalural de lara-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=::::::
componentes as seguintes damas: Elfi Eiert guá do Sul, domiciliada e

II II Presidente de Honra: Irene Soelter; Ê
. residente emRio da Luz III,

i! ·D'R-. IVO' K l"UFMANN
ii 1. Presidente: HUda Meister; Ie, brasileiro, solteiro, t d' I 't f'lh d"

u. f\
Ei a. Presidente: SUvia BIosfeld ; lavrador natural de Gu�

nes e IS rIO, I a e

II . li 1. Secretária: DUva Jahnke; ramirim: neste estado
Rudolfo Hornburg e de

ii
I! 2. Secretária: Norma Ewald; domiciliado e residente e� Maria Weckwerth Hórn-

I It 1. Tesoureira: Helga Alves; Ilh d
- burg - - .

:,
. ,--

.

2. Tesoureira: Marli Baumer. a a Figueira, neste.
", ..

ii �.,' . II Esperamos que a nova diretoria dê nôvo impulso ao ditstrito, filho de Guilherme Edital n. 6.020 de 18/8/66
i!/ Consultorio: - Rua Preso Bpitacio Pessoa, t 39 'i Grêmio das Orquídeas e esta espera a cooperação de todos. Kö�ler �. de Augustina �Alfonso Brdmann �".
II f�. • ',. II X-X-X Permg Kohler.

. Norma Seli 'i ':'

II,
. (em frente da BMPRESUL)' li 'G�gUardem para o mês de outubro o grandio_so baile Ela, brasileira, solteira, e

.

!L li do remio das. Orquídeas, quando 8S meninas-moças da d' ,

r t I d' J -de brasileiro solteiro
I: _ Ap;,.lhageJII· 'inoJernissimlJ _

II sociedade farão o seu deDut. ornes ICd,. na ura e ara-, ,', . I'
,

li ,1.
II

. I. • X-X-X .

. ,guá do Sul, dom,icilip_da op�rano, nalur-a. ��' Jara· ,

II RAIO'iX. LJCLlNICÁ "'*-:'. CIRURGIA ,:_ • li· FesteJOu data natalícia, domingo dia 15 p.p., o brotinho e residente em Ilha '"da gua d.o Sul, domICIliado e.

II
_

� pnOTQSQ _ C·C·-IN'ICA INFANTIL.. ,ll Neusa, Nicoli�i, que recepcionou a brotolândia da "soc_!ety",.. Figueira, neste distrito, residenle em Barra do.-Rio
II K LJ LJ -

ii
no !talara Tenis Clube. Digna de nota as ornamentaçoes, e f1h' . dE' EI t· d' Cêrro· neste distrito filho

1I11 _
.. mesas de doces e salgados..'

I a e rVlDo ,er e. e E'·
. ,

.

-

. ,'. II.
.• x.x.x .."

_
Paulina Dorn EIert. . de rVlno Er�mann e_de

c' ::�:::::::::;'::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::f:::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::=: Grandioso BaUe das Debutantes, na Sociedllde Recrea-
-

" '} . Adele Hanernann Erdmann.

; : ;""
. c • ".1 'h i

.,
,

, ,

tiva 'Concórdia, em Co.rupá; na noite de 4 de. setembro. ,Será Ed'tal n 6011 d' .� 4/"8/65 - Ela, brasileira, solleira,

,
_ �,.' ,==S!!:

�

I_:_,_m,-::===,,�m===m====: I�' �bri��nta�o �elo ConJ�nto "OS, Batutas", de Blumenau. - ':. ," e.. doméstica, natqral de Jara-' .

iii,_,IiaIII,_.I!!i!i!.I_�j....-==.._._.._.._.l!III!!.--=: .' x·x·x... ,

'
. 'OneslO Leodato· GarcIa e

'

d '-S I d
.

'1' d

III
r ...

_�,
.

. -.' - 'lO
_

Dia 28 de, ágôsto, na Matriz de São Sebastião, .recebe.. ,...'
, '

gu� ou, �mlcl I� a e

1-,'1' O R. " J <:> R 'N . S O E l.: T.6 R ' UI rao a benção do Santo Matrimônio, a simpatia de Elvira Rau Ena91r Crlsplm -' reSIdente em RIO da L.!Jz II"
, . .. e o jovem Sebas�ão Roc a. -.

.

_

. ..

E-I b '1' 'I� , neste 'distrito; • filha de

1_.','_0,0
I,GIRÚR6Ifto DENTl5Tf'1,1 III

.

x-x-x .
,-' e, . taSI elfo�. so telro, Albrecht Séll' e d LT

_..
Em evidência; na' mOaR, bra!iileira, as cõre!! café, vio- torneirQ,-nqtural de c.orup-éÍ, BI d

.

S li 'o,:
e I I

,Moderníssimo "AIR.oTOR"· �

.

iit1eta e canário, 8mllbra� ross, batom morango, bo.l;,?�s Chanel .ne&:l.e "Estado, domicHiado _� �e oro e.

. 11 l, �- e sapatos Montmart. "

.

e residente em. Estrada ·E para que chegue ap co-

\ Iii
Reduz o tempo de tr'abé;llho lin A 'S,D. AGaraí, tem a �;�;fação de, tr�zer p�ra' os seu� If��oc�-Hansa, neste, dt�; 'dhecimento de todos!mand�i

III er aumerita Q: conforto dp. ÇUENT'B. . H associa.dos, na noite de 16 'de outubro"a famosa orquestra IrllO, filho de Leodato Jose !>as�ar o presente edItai que

.Iii
-" :!l Ravena de Laguna., .'., Garcia e de Maria Eduarda sera pu?ltcado p'elà irnpren·

III CDtNICÃ ..!.. 'CIRURGIA _ PRÓTE.SE' I" -, X·X,X .
' Gar.cia.... sa e em cãrtório onde será

..
.

, 'RAIOS ·x' ','

-� ,
,- . Foram contemplados na noite de 18 p. p., na Coopera- Ql b '1'" I

......
· .. d d' :t·

.

d'� S'

"in
. 1"11' tiva de Heinz Mahnke, os associados: o Prefeito Municipal, LJ a, rasl el ra, so tel·ra, l"l�a o UI an � I'i las.. I

10 . ". .'�'., ' Sr, Rolando'I:)ornbusch, o Sr. Waldeburg Hinsching e a,Firma induslriéÍria, nalural Ôl>, dg�em soub:::r de algum '101-

m
Consultório: ,Av.'Getulio Vargas, 198 -1'11

Indústrias Reunidas. Aos cont,emplados _os cumprimentos 'Iaraguá da. ,.Sul, dO,mici- �ecllment,o acuse-o ,_;para os

, _
desta coluna.. .

-

'1' d' 'd t t 'LOS leo"15
.

o.. (Anexo aó Depósilo da Antarctica) '.. !r) ";X-X,{C' • I� li � :esl en e e.m e� a' : :o" '.. .

1'1 .
. "I Pensamento' da semana: "Amor-próprio é maior do CIdade, fIlha de LUIZ ens- AUREA. MULLER GRUBBA

U_I_I!_IIEEli$5iii.i--!!-IIi!!!5l!==-=I�li!i!!!!l!lS!;li=ni!!!S!1.. que o próprio amor". (Anônimo) _ prim e de Adelin,é! Marlins. .

.
Otidal:' "

� � ':
'

• .. � J". '" '"'� "

Cöm. e J,nd . .r :w. Raduenz � S:.A. J�r;q'g�� "f.�lbr:iI ,�J�'.,
.EDITAL DE CONVOCAÇÃO. . AS�EMBLÉIA GERAL' ORDINÁRIA

'

.

São convidados os senhores ��io'�istas a com- j
Ficam convidados os Srs. Acionista� a compa-

parecerem. na séde da sociedade, em Rfo do' Cer.
recerem à . .A:ssI;lJnbléia Geral Ordtnäria, 11 realizar-se

ro, Járaguá do Sul, dia 25 de éetembro de' 1965,
no próximo. dia 28 dá agôsto de 1965 às 16,00 horas, .

ás 15 horas, afim de deliberarem sobre a
na sede social à Rua Jorge Ozernievicz, 590. afim

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
de deliberarem Bôb.re a e:eguinte or�em do dia :

com a seguíute ordem do dia:
. �) L�i'tura, díscussão e: votaça«;l do RelatÓrio

.

da Diretor!a, Balanço Geral e demais contas refe-
a) D]s�u_ssão e aprov�ção �o balanço geral; rentes- ao-exercício social encerrado em ·30 de junho

. �) Eleição da nova Dlretoría e do Conselho ,de 1965, óe�_

como o parecer do,·Oonselho Fiscal;
fIscal,. .. b) Eleição do Conselho Fiscal;

Jaraguá do Sul, 30 de c) Assuntos DIversos. c) Assuntos de interesse da-sociedade : .

.

J�lho' de 1965. NOTA: - acham se à disposição dos senho NOT A: Aeham-se a disposição dos Srs. 'Aeionis-
Lino Bressani res acionistas, na séde da sociedade, os d�cumentos tas os documenros de que trata o art. 99

de que trata o art, 99 do decreto leí 2.627 de do Deo. N.o 2.627 dá 26 de set. de 1940.'

26_.9.1J:��gUá do Sul, 3 de Julho de 1965.
Jaraguâ do Sul, 28 de julho de 1965.

'«:::::::::::::::::S·:::.o.-::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� COMÉROlO E INDÚSTRIA W. RADUENZ S. A.
ERNEg��o�:P�:S�d��t�EVIOZ

� 11111. 0-*.C I A· I S II,'
-

Wilhélm Radueaz, Diretor 'Presidente /'
-, .;.

�
�

.
'

I
. II

Delfino Raduenz, Diretor Comercial

.::::::::.::::::::::::::::: • :::::::::::::::::-.::::::::-J) rr:=:=:::::: ::::::0.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::
:::::::::::: :::::::::::: ::: ::::::::::::=::::::::::::.:::.:::: :::::::::::: ::::::= ::::::::::::�

.' Guarda-livros

-I AniversárJo,s sr. L���:��:�:,�:���:� II
..

.

� r,
.

J � a � � i m H, W, J � � � tin n 11·:uc:��:ili:::•.prätíca
J!'agerrlt anos hoje: ger; II H II -

Procura- se
- sr. Wiegand Röder II Advogado ,II'o sr. A r n o I d o L, nesta cidade; 'I

I ela. Mãqulnas Famac
-Schmitt; . .

E Id Z'
I II

- sra. H iI d e g a r G.
- jovem wa o ts- ii E S C R I T Ö R I O .' A V M A L D E O D O 'I -------

G
. mann ,I . . . R O, 1 2 2 n

, rubba, esp. do àr. Harry Rubens Voigt, filho de'!1 Á II
Grubbe: Rudi e Elzira Voigt, nes- II JARAGU DO SUL II

,
- sr. Arno Hsnsohel, ta cidade. 1,'11 II

n-esta cidade; II Lo R
__ Donilda Friedel; n. - MAN SPRI(;DT DEUTSCH _. II

te esidencial no

-:eOrieta Raquel Vieira. Dia 25: 'L·· J:i centro da cidade.

Faeem. anos amahnaã: Sr. Artur Cumz, resi-
�==::::::=::::::=::::::::::::::::::O:::=::::::::::::=::::::=::::::::::::=:::::::::=:::::::::==:::::::::7::::=::::::::::::::::9 I n fO rma çõ es com

denta em Rio Cerro; Vende-se VENDE-SE Aegl'stro-.... CI'YI'I
Claudio Pereira Ramos,

Sra. Delorme W. SÜn- - snra. Josefina ZaUer no Banco do Brasil.

ghen, esp. do sr. Airton Piccoli, esposa do sr. Vende-se' um JEEP -, Por prêço de ocasião,
Stinghen em Ponta Gros- Albano Piecolt em Barra ·ano de fabricação 1948 vende-se uma propríeda-
sa; do Rio Oêrro:_

- com 4 e i l i n d ros e de com 11 ms. de frente
- sra:-Maria Madale-

_ -, Loreno Alperstaedt. I
na, esp- do sr. Antonio

capota de ny on, estando por 129 de fundos. com

Schmih;
em bom estado de con- uma casa de madeíea,

D· 26 servação. tipo bugalow, no centro
:- Joel Paulo Pereira; I za :

--:- Otfred Vogel; Tratar na VOLSWAGEN de Guaramirim.

Nil�on .Petri; .

DOS fundos do Banco do Tratar na Rua 28 de

_ Celia Bortolini:
Sr. Ernesto Leasmann: Brasil S/A. em Jaraguá Agôsto, 51�, em Guara

F d
.

R" I
- Oli.9ia Petrij do Sul. mirim.

- sr. re erlCO oese ; _ sra. IVete Vosgerau
�
_ sra. Alzira Winter

Schmitt, esp. do sr. Edgar Hommerding, esposa do

S h
. sr, Anselmo . Hommer-

(j18lililillllillill8l!.'ilf"'MIii!'gF-·O-T-"'-o-ã
BI

"-P-II!tt«(t!tA�"'-zBll!!!III·E'!I!I"'·RI&_·_·AIâf::l!Bf'tI!ll'�'1c mItt;· ding em J08çaba.
nü;I:�- R��������ffe��. -

.

Clementina Zapella
. Abehno; -

DBFRONTE Á. PRBFBITUDA - JARAOUÁ. DU SUL

�ndÂ ReuDldas Jaraguá - Gusta,o Alberstaedt;
. .

- Arnildo Carlos Pe-
-reira, filho do casal An
tonio e Maria Ana Mann
Pereira'.

,,'

, ,BNDBRÊÇO :

..
Caixa Postal,119 .

nula Mal; Deodoro, 210
guá do' Sul - S. Catat:ina

Proib�çqd'�
Pela presente eu abal

xo assinado, proibo ter
mlnantemente a, entrada
de, pessoaa em' 'minhas
própriedades: SI t o em
Retorcida e Ribeirão Ca
valo, afim de caçar, pes
car e causar outros danos.
Não me .responeebíltzo
pelo que possa ocorrer
aos infratores.

.

(Fundação: flrtur müller - 1919)
-r> : ;'.� r'·"

Emprêsa jornalisÜca
' 'W

"Correio do .Póvo" 'Uda. '

- 1965 .

Diretor .

Eugênio, Vitor 5chmõckel

____ASßI�Al'!lRA:
f\nual .. Cr$ 1.850;00
Semestral. . . CrS 950,00
AAulso "

" Cr$ "40,00

VENDO

sr. Alvaro Stinghen,
residente eJ]l Cambá;
- er. Norberto Hafer- Dia 27:

RIftNCft

Áurea Müller Grubba, Oficial
do R egíst: o Civil do I.o Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Su', Estado Je Santa

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

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-se:

r

EditaJ n. 6.011 de 11/8/66
Nelson Koch e

Renilda Becker

Êle, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Iara
guá do Sul, domiciliado
e residente em Rio da Luz,

-

neste dislrito,' filho de
Willy' Koch e de Otilia
Hornburg Koch.
Bla, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e
residenfe em Nl!reu Ramos,
neste distrito, filha de
Alberto Becker e de HeFla
Milbratz Becker.

Dia 24:.

fotogratiu em Geral - Fotoc:opias de DocUUleatQs -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. at.nd. a domicilio • lambem
em lo..:alidadea YbäDba.

Dia 23:

mann.

Sr. Alberto SbardelaUij apresenta

o sr. Bernardo Proch
no, residente' 'em !tio da

Luz;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Comércio, 'e Iß�ústriß 8reit�HuDI S/H., "

, J

...J,�r�guá do Sul - Santa Catarina
INIMIGOS DO CRIADOR:

i ,,�,�LArr9,RIO IDA DI��:ORIA '.,
• 1. O .m�io� inim�i.go da "pecuária naêi�nal, e qu�

Senhores Acionistas. ,I1Huores preJ�!zo� .tem causado aes crlad�,res de
Temos -e séltisf.f;)ção 'de submeter. á vossa apre.

tôdas as reg;l�es. ao �8íR. é a FEBRE A -.TOSA.
ciação, discussão e deliberação, a presente prestação Trata se de �Dlmlgo dlf�Cll d� combat�r, p�)Js nem

de contas 'de nossa gestão dos negócios desta socle-, sempre o críador pode realizar vapmaçoes pre-
dane, relativa ao período de. to. de Julho de,1964 a ventJv�s. '.

30. de Junho de 1965. Além do Balanço Geral, conta Amda. não é possível .a tõdas as necesslda,
de Lucros e Perdas e, demals documenros cornprobe- des. A vacina deve ser: apltcada de- 4 em 4 mêses
tórios que estão á vossa disposição e que dão conta para assegurar u�a sélída proteção centra a doeu
de nossa edmtntsrração, estamos ao vosso inteiro ça, o que c�mphca � situação.
dispôr pare rodos. e quaisquer esclqrecirnenros que

Além disso, vacmas preparadas e� uma zo-

julgarem necessários. .
na, não podem ser �sadas. em o�tra, pois a febre

a) .Arthur Breithaupt, Diretor aftosa tem uma partícularídade Importante embo
'Walter Breithaupt, Diretor ra a doença seja a mesma, o seu agente pode se

apresentar em 3 tipos, chamados: "O", "A" e '·C".
O primeiro trapalho para um programa de

vacinação -é determínar em cada zona, qual o ti
po de agente da aftosa, o segundo é fazer vaci
nas sómente do tipo determinado, para sua dístrí
buíção 80S criadores das respectivas zonas.

Tais dificuldades, entretanto, não impedem
331.168 que sejam tomadas pelos criadores medidas para

anular oe efeitos das íueurções da febre aftosa
em sua Iazenda. Eis algumas dessas medidas: íso
lamento de suas fazendas, se houver a aftosa nas

vizinhanças, construção de uma passagem obriga
tória, contendo cal extinta para 8 desinfecção dos
pés ou sapatos de pessoas, cascos de animais, e
rodas de veículos, alímentação bem cuidada e de
boa qualidade.

Caso apareça algum caso, faça um tratamen
to higíênieo, .que consiste na desinfecção, com

227.238.226 soluções fracas de permanganato de potáslo, áci
do bórico, creolínaa, e outros desiufetantes, das
aftas que surgirem a bõca, tetas e unhas dos
animais atacados pela FEBRE AFTOSA.

DEJAIR PEREIRA
Extensionista Rural - ACARESC

Jaraguá do Sul.

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM
,

30 'DE JUNHO DE 1965

ATIVO
Disponível

Caixa
Realizavel

Empr. Oomp. Lei 1474/51 & Petrobrás,
Participações em outras Empresas, Con
tas eorrentes, Mercadorias, Empr. Comp.
Lei 4242 de 17/7/63, Obri. do Reapare
lhamento Econômico, De pós i t o pj
Obri. Trabalhistas, ReavaI. Participa
ções em outras Emprêzas, Depósito vl
Investimentos, Taxa de Melhoramentos
Lei 89 de 30·10-63, Eletrobrás Art. 4° Lei
4156 e Obrigações Trabalhistas

Imobilizado
Veiculos. Reavaliação Veiculos, Móveis
e Utensilios, Reavaliação Móveis e

Utensilios, Máquinas e Instalações, Rea
valiação Máquinas e Instalações, Imó
veis Reavaliação Imóveis, Construções,
Reavaliação Construções

Compensaçio
.

Ações Em Caução

1 •

47867.679

100,000
Cr$ 275 537 073

PASSIVO
Ião Eligivel

Capital, Fundo de Reserva Legal, Fundo
de Depreciação, Pundo pl Contas Duvi
dosas, Fundo. de Reserva Especial,
Fundo de Depreciação s/ Raavaliações e

Fundo de Indenizações Trabalhistas
Elluivel

Imposto de Renda a Pagar, Dividendos,
Gratificações a Pagar, Empréstimos,
Imposto de Renda Retido na Fonte,
Promissórias Rurais e 'contas correntes

Compensação
Caução da Diretoria'

176.126,594

99,310.479

100000
Cr$ 275.537.073

Importa o presente Balanço em Duzentos e

setenta e cinco' milhões, q'uinhentos e trinta e sete
mil e setenta e três cruzeiros:' - 8) Arthur Brei
thaupt - Walter Breithaupt - Diretores. H ans

Breithaupt ....".. Gert Breitpa!u�t - Heinrich _Geffert
_ Sub Diretores. Hans, Breithaupt, Oontador reg.
no 'ORCSe sob n. 0450

.
,

,

Comércio e Indústria Breithaupt S. A.
Arthur Breithaupt, Diretor

"

CONTA DE< LUCROS E 'PERDAS
.

ENCERRADA EM 30·6·65

DÉBITO
Impostos Municipais, Seguros,
Or.denados Donativos, Imposto,8
Federais e Sêlos, Aposentado.

. ria e Férias, Desp.êzas Gerais,
Transportes. F,rétés é'Carretos,
Imp�stos Estaduais e. �êlos, C�
missõ,f:ls, Abono Famlha, PrevI-,
sões Trabalhis!as Lei 4357/64,
Contribuição Lei 438� .. (BN!!),
Salário Educação, GraufIcaçoes
a Pagar, -Fundo de R�ser_va
Legal FUJldo de DepreClaçao,
Fund� ,de Deprecia'ção si Rea
valiações, F��dO 'de, Reserva

.

Especial e DIVI?e�do_S 220.257.793
Fundo de' DepreClaçao, Merca-
dorias, Vasilhames, R end 8.S

Diversas c/Imposto de Re,nda
Pago,' Juros e Descontos e

Aluguéis

CREDITO

220,257.793
Cr' 220,257.793 220257.793

Jaraguá do Sul,' 30 de J'unho de 1965

a) ·Artbur Breithauet ,- Diretor
. Walter Breithaupt - Diretor
Hans Breithaupt

,�'Gert'Breithaupt
, . Heinrich Geffert, Sub Diretores
Hans Breithaupt - Co�tador reg.
no CRCSa sob n. 0450.

Página 3 ./

Informativo ACARES,C ,. ISO, comunhão entre o EU e o OUTRO, EU
.

.

Professor IRMÃO GREaÓRIO
• I

"or homem que não sabe sorrir, não deve'
abrir, �ma. -.oja··, diz um poema, oriental,

Um sorriso não custa nada, porém, cria mui.
ta coisa; dura um só momento, mas sua lembrança
perdurá pela vida tõda, muitas vêzes; não se pode
comprá lo, nem mendigá ló, muito menos pedi lo.
emprestado ou roubá lo; é tesouro que nada vale'
enquanto não Iôr dado. ./

POl' isso, leítor amlgo; se em teu caminho
encontrares uma pessoa cansada demals para dar
um sorriso, deíxa-Ihe: o t.eu; "ninguém precisa'
tanto de um sorriso, quanto aquêle que não tem
maís sorrisos para oferecer",'

,

O sorriso recorda um dos maís belos presen
tes de Deus à humanidade; mais do que o riso,
exteriori'za uma alme. feliz, manifesta nossa vida
profunda, revela nosso EU querendo bem ao OU·
TRO EU, o riso é mais superficial, representa
reações comuns que existem à flor da alma; assim
RIMOS com os companheiros e SORRIMOS entre
amigos.

Foi-nos dado o sorríso para ofertarmos ao
OUTRO EU, o nosso EU, para alegeä-Io,' para
transmitir-lhe nossa vivência nessa comum união
de duas almas que se querem o bem reciproco;
quando queremos conhecer uma pessoa estranha,
basta fazê Ia sorrir e o seu sorriso constitui uma

indicação e mesmo uma certeza para nós.
As criancinhas, enquanto não sorriem, suas

mães sentem a impressão de que a posse dêstes
pequenos tesouros, ainda é' incompleta; espreitam
todos os días, a aparição dêste sinal de uma alma
no pequenino corpo; provocam no" muitas VêZ6S,
é quando, enfim, floresce n08 lábios da criança,
sentem a alegria divina: A pequenina alma reve.
Iou-se, criou suas primeiras relações humanas de
pessoa a pessoa, entregou se, devolveu à mãe, a

alegria de viver.
As crianças sorriem sempre; não conhecem

egoísmos, ressentímentos; são como a música e a

oração, portas que se abrem de par em par para
o mistério da luz, do amor, do OUTRO EU; para
nós adultos, a alma fica ínvanída de mil preocu
pações e mágoas, chocamo-nos com a incompre
ensão de uns e a maldade de outros, e o sorriso
se torna cada vez maís difícil; em certas horas
exige mesmo verdadeiro heroismo; o sorrtsso
torna-se, então "A grande vitória sôbre nós mes
mos, sôbre nosso EU fechado a tim de atíngtrnos
o OUTRO EU".

Pessoas há que não maís possuem a fôrça
capaz de dar um pouco do próprio EU, num sor·

riso; apresentam uma fisionomia parada, sem
brilbo; rosto de quem parece estar "Acompanhan
do o próprio entêrro"; embora filiadas a tôdas as

instituições filantrópicas da cidade, embora distri
buam esmolas generosas, continuam frias, sem

Comé'rcl·o e Indúslrl'l 8relolh1:lupl �/H. sorriso nos lábios e nos olhos; "Dar esmolas é bom,
U U 110 U mas dá ]as CQm um s.prriso, é dobrar·lhes o mé-,

CODvoea�io para Assembléia Geral Ordinária ritO"·o· t d é... sorrIso no ros o e uma pessoa como o
.

Convocamos os Senhores ,AclOntsta�. des t a ,surgir do sol q.ue tudo ilumina e aquelita; �quan-_Soc�e�a,de para co�parecer�m a Assembleia Geral tas famílias, quantas comunidades se transformaOrdmarla, a se reallzar!l0 dia �5 �e Outubro de t 9.6�, riam num paraíso, se houvesse a preocupação de
as 1500 horas, em sua sede soc�al a Rua CeI. E�lho SORRIR quantos lares se tornariam um doce céuCarlos Jourdan, 21, em Jaragua do Sul, para dehbe· se o marido cansado, do trabalho embora ao
rarem sôbre a segu�o�e orde.� do ,dia: voltar tivesse"arCoragem de sorrir; se a espôsa,I) - Relatorlo da DlretórJa;

. apesar dos! aborrecimentos do dia, o - acolhesseII) - Pai ecer do Coo_selho Fiscal;
_ com um sorriso incansávelmente reno.vado.

.

,

111) - Exame, discussao e aprovaçao do B�- Há, é verdade, corrupções do SORRISO; _·olanço Geral, co�ta de Lucros. e Perdas e demaiS cético traduzindo o desencanto' íntimo, o deSdenhosodocumentos relatlv?s_ao ano �oclal de 1�7 64 a 30·6 65; expressando a'superioridade fictícia, o irönic9 pro-IV) - E�elçao do Conselho �ISC�J; . vocando o próximo, o enigmilico procurbndo disfar-V) - Diversos assuntos de IOleresse soclal.r çar-se perante as pessoas; o sorriso dos olhos,- porém,
A V ISO· é um sorrir qu� não consegue enganar por mais

Acham.se à disposição dos Senhores Acionistas, que o autor dêle qu.eira oculta! ,se'} "EU" profundo.
na séde social os documentes a que se refere o SORRISO! carIdade que nada custa, além da
Art 99 do De�reto-Lei D 2627 de 26 de setembro vontade de ter uma alma &.cessivel e acolhedora
de ·t940.

. . ,

para o OUTRO EU, constitui a ponte feliz unin.do
Jaraguá do Sul 13 de ag,ôsto de 1965; pessoas isoladas dentro do -mesmo lar.

,

SORRISO! poema de amor que todos enten-Com. e Ind. Breilhaupt S. A. de.m, amalgama às almas transformando um grupoa) .Arthur Breilhaupt, Diretor social em paraíso verdadeiro, éden de paz e de
Walter Breilhaupt, Diretor confÔrto espiritual.

SORRISO! I'aio de esperança a espstgir luz
ao longo do caminho da eXÍl.tência huma.na, cria
o ambiente ideal onde as almas se estrelaçam' no
ampl�xo do amor. -

O 'êonselho Fiscal da Comércio e Industria ' SORRISO! presente do céu a enriquecer a terra,
Breithaupt S/A, reunido para verificar o Balanço ,chega a transformar lágrimas de dor em pérolas
e contas re.ferentes ao ano social de 1° de Julho rt:fulgentes na face de quem sa·be ainda sorrir.
de 1964- a 30 de junho d'e 1955: depois de minu" SORRISO! caminho aberto a unir corações e
cioso exame, dá o seguinte parecer: O Balanço lares, estabelece a comunhão ideal en.tre o EU
e 8S contas confertlm com a escrità e· se acha� e o' ,OUTRO EU. �

em plêna coneordância com.os documentos e com·

provantes apresentadotl, encontrando-se os livros
I::lscrittirados em perfeita ordem, .Él portanto, de
parecer que o Balanço deva merecer inteira apro
vação' da Assembléia Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul, 12. de agôsto de 1965 .

a) Gesa Rodolfo Fischer

�r::""f'�'r';i"n'�'�'�í'ni�I:�. CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· B:.lf RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras B

f: Diagnóstico Precoce do Cincer nas Senboras :l
: :}. .
. .

ci Comunica 40. seus cliente. que .tenc/erci no seu

:)g novo con.ultório • Rua Artbur Müller n· 760 �
[: (AO LADO Da NOVO HOTEL) :

� ..:�:,�...�..�,�.::.v��v:::�.:�::�:,..:.:..v.��..�:'���.:J

PARECER DO CONSELHO FISCAL

.

ReinOl-;;;�
II "'''VOGADO II 1

===!!===
Loreno Mãrcatto
Eugênio Silva

Comércio e bloústria Breithaupt S. A.
Arthur Breithaupt -:- Diretor

Esoritório ao lado da Prefeitura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C'O,RREIO DO POVO
1 9 QUE VAI PE�O ,lisl------

o Rotary Club de Jaraguá do Sul reuniu-se

(SANTA CATA�INA) SABADO, 21 DB AOÕSTO DB 1965 N.O 2.342 día 13 do corrente, com o comparecimento dos
----�------------ -- �, � seguiDoos�si�nte� exgovernadorOswaldoHeu�,

'do Rotary Club de Ponta Grossa, Henrique Reis
Bergan, DD. Gerente do' Banco do Brasil S.À.,
rotariano pertencente ao RC de Arapongas, Cap.
Nilton Mateus, Dr. Joachíní Joesting e Dr. Reinol-
do Murara. /,

Na oportúnidade foram saudados os advoga
dos da cidade de Jaraguá dc Sul, pela passagem
do Dia do Advogado, transcorrido dia 11 8 65, na
palavra do rotariano Eugênio Vitor Schmöckel.

O Presidente MarIo Sousa, proferiu, egual
mente,' uma saudação, alusiva ao Dia do Estudan
te, do seguinte teôr:

Meus Companheiros! "

O dia 11 de agôsto regtstreu maís uma data
comemorativa do Dia do Estudante.

� uma data que nos faz recordar, com sau
dade o n08SO tempo que passou, mas que a ela
ainda estamos ligados atravéz dos nossos filhos.
dos nossös parentes e dos nossos amigos.

Eu, em especial, vivo, compreendo e admiro
as emoções dos estudantes, pois convivo com êles
por intermédio do magistério.

Desta forma é graúde a minha sensação eu

fórica, de em nome de meu querido Rotary Clube
homenagear, neste instante, a todos os estudantes:
do pequeno que frequenta os cursos primários
aqueles dos ginásios e dos cursos técnicos, até �

nos dias das faculdades.
Ao estudante de hoje, cabe uma grande par

cela de responsabilidade ná condução d08 desti
nos do nosso Pais. Os estudantes que outrora se
limitavam as lides escolares, tem hoje, além do
preeípío dever, participado de movimentos políti
cos, no sentido de cooperas, na solução de pro
blemas de vital importância do Pais.

Temos, portanto, o dever de depositar no

estudante de hoje, toda a nossa confiança na cer-

Publique se, Cumpra-se e Comunique-se teza de que ele contribuirá para formar amanhã

leragué do Sul, em 20 de agosto de 1965. um Brasil melhor.
.

.

Dentro dessa confiança e do entusiasmo que
I?AOUL �LBR�OHT BUENDGENS I temos pela classe estudantil é que n08· animamos

JUIZ Elelt<:ral da 17a. Zona a fazer daqui, dêste Clube de Servlço, o nosso
leregué do Sul - SO veemente apêlo a todos 08 estudantes do Brasil:

Sêde combativos; lutai com a fôrça da juven
tude. aplicai os conhecimentos que adquirirdes
nas 'Escolas e a inteligência que trouxestes do
bêrço.

Usai esse trínõmío fôrça, inteligência e cul
tura na luta pela liberdade dos povos, na luta
pela democracia.

Lutai pelo ideal democrático, para que a

geração do futuro míre- se no espelho da época
em que vivemos,

Confiantes em vós, homenageamos cem mui
ta justiça o dia que vos é dedicado.

Oompanheiros, como agradecimento, as no

bres iniciativas dos estudantes em pról de um

Brasil melhor, saudemos o Estudante Brasíleíro e

em especial o Jàraguaense, com uma vibrante
salva de palmas.

.

Porlaria

"Coluna
�

ROTARY"

A.NO XLV JARAOU4. DO SUL

de "velho Borges". - É
com lnexcedlvel orgulho
que traço estas dêspreten
ciosas linhas em homena
gem ao "velho Borges",
pois foi ele que descorti
nou pera mim, o mundo
maravilhoso do saber, com
a abnegação e desprendi
mento que eram a razão
de ser de sua maravilhosa
e util exierencia.
Bondoso em extremo

desfazia-se sern titubear,.
de seus bens mererlals
sempre que antevia a

�� oporlunidade de beneficiar
a seu proximo.
Quantas vezes o querido
professor, percebendo que
eu não Iroúxera a habi
rual merenda escolar, dis
farçadamente dava·me uns

niqueis e .cochichava:
"Vá ali na venda do

Reinoldo Rau e compre
um lanche para você". -

O••••••••••• .J� ••••••••••� ;� •••••• :'• .: .....,I..•..•..•. :;.:••••••• :r.'••••••• :� ••••••�.:C':" J, ••••••••• .:'i..y••••••• .:c:' ;� ••••••••• .:'••••••••••�'.) Quantas ·vezes assim pro-

� n Q n �
P U h 'a Q n J A

� U I' TI O �J �:������i�on�e����a���eo

t.::: U O li U· oU· H :1
ces que se elevarao. aos

: céus em intenção de sua

(Cirurgião Dentista) : .alma pura e sem jaça e

g �1 para que tenha um ete�no
.g CLíNIOA - PRÓTESE - OIRURGIA BUOAL RÁIOS X :1 repouso. Adeus querIdo

�::.
-

_ \ . B professor.! Goze na bema-

Consl.\ltório: _

Rua Angelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) :J venturança eterna o pre V d
�

h mio que só aos jus os é en e-se
H O R Á R' IO' Manhã -. das 8 àA 12

�.i dado almejar .

. ,
.' Tarde - das 14 às18) Vende�se uma propriedade co'ntendo uma

r' :� São -Paulo, 15 de
casa de material e uma casa de madeira, situado

{� JARAGUA BO SUL . �1 Julho de 196b à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,-
Ti ••••.• ó : ••� : � : t, Rober!o Renato Funke Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.
""�����...........,._.���������w,

Foi na tarde ensolarada do dia 30 . de iulho
que o Lions Olube de Jaraguá - do Sul viveu, ou
tra vez, um dos grandes momentos de sua exis

tência. Ohegava ao fim a primeira campanha do
cobertor - agasalho para o inverno, destinado ao

pobre de Jaraguá -, com a entrega aos uecessi
tados de cêrca de 220 cobertores.

A OAMPANHA - Deve o Lions muito a to
dos os Jaraguaenses, sem exceção, pela espontânea
aceitação que tevA o ato de angariar fundos, quer

. pela presença BO baile do desfile de modas do fim
do ano passado, quer na aquisição de bilhetes de
contribuição voluntária.

O FIM - Alcançou inteiramente o fim a que
se destinou a campanha, pois temos convicção de
que aqueles que receberam o cobertor estavam
realmente necessitados.

NOSSOS OBJETIVOS -- Indubitävelmênte
nossos objetivos foram integralmente alcançados.
Nós acabáramos de praticar o leonismo na mais
pura expressão do têrmo, isto é

I - praticáramos a 'cidadania, que é muito
mais do que o prieilégio de votar ocasionalmente.
� na realidade, e na sua essência, uma associação
- ou melhor, uma união com aquêle espírito que
levou Washington, Bolívar, José Bonifácio, bem
como os seus adeptos e continuadores, a realizarem
o que, num espaço de tampo relativamente curto,
elevou a América à situação de um dos continenles
mais adiantados do mundo. Também n6s procurá
ramos trabalhar imbuídos dêsse espírito, que se

resume no seguinte: êles sabiam que nada - e

muito menos uma nação - pode ser produto de ai
mesmo. � preciso que haja um prop6sito, e oum

pra em seguida estabelecer o sistema mediante o

qual êste prop6sito, será realizado. N6s cremos,
ainda, que a educação que não desperta, o desejo
ou a disposição de servir à comunidade é funda
mentalmente defeituosa. E.xercitar-se no gôzo da
cidadania significa na realidade exercitar-se nas re

lações humanas. A prova do valor de um mecâni
co está no seu trabalho; a do bom cidadão, porém,
§ dada tanto pelo que ele é como pelo que êle faz.
O treinamento de um cidadão útil depende não s6
dos conhecimentos que êle adquira como também
do desenvolvimento do seu caráter e dos seus hä
bitos de pensamento e ação construtiva.

II - n6s atendêramos a um dos mais impor'
tantes dos mandamentos cristãos - amar ao pr6-
ximo como a si mesmo. O amor resume a döutri
na de Jesus tôda inteira, visto que êsse é o senti
menta por excelência e os sentimentos lião os ins
tintos elevados à altura do progresso feito. Em sua

origem, o homem s6 tem instintos: quando mais
avançado e corrompido, s6 tem sensações; quando
instruido e depurado, tem sentimentos. E o ponto
delicado do sentimento é o amor, não o amor no

sentido vu-lgar do têrmo, mas �SSE SOL INTE
RIOR QUE CONDENSA E RESUME E REÚNE
EM SEU ARDENTE FOCO TODAS AS ASPIRA·
ÇÕES E TODAS AS REVELAÇÕES SOBRE
HUMANAS. E n6s acreditamos que a lei do amor

substitui a personalidade pela fusão dos seres;
EXTINGUE AS MISßRIAS SOCIAIS.

O doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz
Eleitoral da 176 Zona, Jaraguá do SuJ, no uso

de suas atribuições, etc. . .

.

RESOLVE:
Tendo em vísta o que dispõe o art. 18, pará

grafo 1°, das Instruções baixadas pelo Tribunal
Superior Elflitoral e de acôrdo com o Telegrama
Circular nO 32, do Tribunal Regional Eleitoral,

TORNAR sem efeito na Portaria anterior a

dístríbuíção dos horários da propaganda gratuita
na Emissora local, e fixá·lo da seguinte forma:

NO HORÁRIO DAS 14 às 15 HORAS:
nos días pares e domingos:

PSD - das 14 às 14,20 horas
PTB - das 14,20 às 14,40 horas
UDN - das 14,40 às 15 horas

/

nos días .impares e sábados:

UDN - das 14 às 14,20 horas
PTB - das 14,20 às 14,40 horas
PSD - das 14,40 às 15 horas

NO HORÁRIO DAS 20 às 21 HORAS:
pareee domingos:

PSD - das 20 às 20,20 horas
PTB - das 20,20 às 20,40 horas
UDN - das 20,40 às 21 horas

nos dias ímpares e sábados;

UDN - das 20 às 20,20 horas
PTB - das 20,20 às 20,40 horas
PSD - das 20,40 às 21 horas.

"O Velho Borges"

III - n6s seníramoß, DESINTERESSADA
MENTE.

Causou me tremendo
impacto emocional. a no

ficia do passemenro de
Heleodoro Borges. Ausen
Ie de minha cidade ndtal
desde 1935 não five opor
tuoldede de rever essa

simpática e admirada fi·
gure de educador abnege
do, que fazia de su apro
fissão um apostolado.
JUSIO e oportuno o cari

nhoso necrologto que lhe
Ies Augusto ôylvlo, cha
mando-o carinhosamente

ie ROBERTO M. HORST A VI SO

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA

Serviço de Fiscalisação de Armas, Munições, etc.
25.- REGIÃO

, que dispõe de m�ior sortimen.
to na praça e oferece seus arti·

gos
.

à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguä
����

De conformidade com as inslruções do Depar
tamento ESfadual de Caça e Pesca do Estado de
Santa Catarina, fica terminantemente prOibido ser

colhidos, capturados, nem abatidos veados de lôdas '

as espécies, em todo território nacional. .

Na inobservância dêste, os infratores serão
punidos na forma da lei em vigôr. .

Jaraguá do Sul, 19- de agõsto de 1965.

JOÃO ZOCATELLI
Fiscal Regionàl de Armas e Munições

,P�estigie um produto, ja,raguaensel
.

-

'CAFÉ" MARCA JlJTTEl
Ago'ra um produto da' firma EGON SASSE

Exija de seu fornecedor!

, - Centro

/
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