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Vino Staehlin
Oaixa PQstal o 14

Cada. vez maís entusiástica
a Campanha Politica desenvol
vida pelo candidato VICTOR
BAUER, que além de ser apoia
do pelo PDC (Partido Demo
crata Cristão), está agora sen
do oficialmente apoiado pelo

---,----------------,-------------------1 PSP (Partido Social Progres
sísta), partido que, em memo

rável convenção, realizada no

dia 30 de agôsto, veio de in
clinar-se pelo nome honrado
do candidato da Frente JarA
�uaense,-com'l% votos contra 6.
Além dós partidos politicos

que oficialmente -dão a sua
., legenda em favor da candída-

,INSPETOR "ESCOLAR I MANIFESTO �is::����e!���:l.:t:!i
aderindo com ínusítado éntu-

T E N 'T A C O A G I R
síäsmo ao jovem renovador,

De há muito vimos resultados negerivos em lnspira perigo aos noesoe
Ao Povo de Jaraguá' do Sul �������ª��i���

.

ecompanhanno as peralrt- favor dos que pretendiam prolessores e maior perigo Os Membros do PARTIDO TRABALHISTA
sua tradicional honestidade,

. capacidade e dinamIsmo.
ces do Inspetor Escolar tais vantagens eleitorais. ainda aos pequeninos es- BRASILEIRO (PTB) de Santa Catarina, Seção de Industriais dos maís diferen-
Orávio Hipólito da Silva, Nem mesmo, o tão co- colaras que, ante o vulto Jaraguá do Sul, fiél aos ideais de seu Chefe e Guia tes oficios, estilo dando a sua

tentando dirigir à sua menrado episódio da que- sinistro de um homem de- supremo _ Getúlio Vargas, jamais se omitindo dOI:! adesão à candidatura de VIC-,
.

larecíd b d'
.

I d d I TOR BAUER, o que vem' des-
maneira o esc ereci o ra e regues eurenot- se ma o, que entra a pe a pleitos eleirorais que tivessem por obietivo a escolha mentir a08 seus opositores que
professorado de Jaraguá mente distribuídas por uma saio de eule a dentro e de homens para os legtsletívo e executivo municipais, teimam em dizer que as elas-
du Sul. Por mais de uma das candiderures, e tão apanha as regues das batendo se pelo bom embate, no sentido de ver pelos ses conservadoras estão com

vez, vimos de receber de- condenada pelos profes- criancinhas inocentes e, seus candidatos vitoriosos o atendimento das reinví- a outra candidatura, fazendo

n
.

d
-

b
.

d
.

d
' questão, mesmo, de compareuneras e que, nao o 5- seres e aIO a mais repe- em sua presença a se ao dicações da classe oper6ria local, ate' hole relegado eer públicamente e, nos comi-

rante a proibição legal. lidas pelos pais dos elu- deprimente expediente de ao mais triste esquecimemo, à desperto de alguns de cios para demonstrar o seu

estaria o Inspetor Escolar nos, na suamaioria pobres, quebré-les, deixando os seus membros em destnteressados esforços premo- entusiasmo pala candidatura
usando e abusando de sua nos inclinou a uma rorne- escolares aos prantos, pela vidos junto dos que, nêste Município, detêm o Man VICTOR BAUER, não raro

t id d
.

d d
. -

f It d íll usando da palavre para levar
eu on a e para coagir o a e posrçeo, porque en a a e um urens 10 que, dato e o Poder e, chamados, na presente coníumura

f
ao eleitorado a palavra de es-

pro essorado livre e cons tendiamos que o ceradu-

rnão
obstante os dizeres política pera 'opinar e escolher entre ,os candidatos perança naquela que haverá'

ciente, conra�do,se, meso risf!1� do ,In��etor Esc.oldr P?lttico� que as crianç�s lançados à sucessão Municipal, por DUAS vêzes con de ser a redénçäo adminis

mo, acontecimentos que Orévío Hlpóltro da Silva, ainda neo conhecem, nao secuuves viu se o nome honrado do sr. VICIOR BAUER trativa de Jaraguá do Sul.

pref':.rimos Dão
, co.mentar, te!ia que ler fim, um dia pode� adquirir novamente'l vitorioso: como sendo aquele da preferencia do PTB P d u

.

de reo condenévels e re [dêstes I Devíe estar afastado do local e que, em terceira e �úvidoS8 escolha, ela recaiu ropaga� a po bca

!=''!I?pIP� B como er=im I Asgim aconteceu o epi- cargo, porque um In ne or no do seu opoeíror cuja validade não podemos re-
na Rädle;) Jaraguá

ap�nas conve.rsas. infor- s�dio �a última segunda ESCOlar, ante o porre c�l' I
conhecer por julgar'mos ja ler sido vencino o prezo ,I A partir da 1. do coe

mars, sem mais seriedade, feira, dl� 50 de agôsto de tural � mO�'al qu� deveria da Executiva Municipal, entre outras irregularidades, re.nte,�tendendo à qete�
n��ca foram ,levados a 1965, quando deparou co�m �ossulr. nao podia p�rml e o que lhes está sendo vedado constatar, pela fórma mID:açao do MMo. �UJz
.scno pela nossa reporta- uma professora de boa IJr semelhante atitude. livre e democrática da presente realidade Eleitoral, tem os partidos
gern. Mesmo as reuniões I estirpe, que lhe deu o Consta, contudo, que em

'

políticos o direito à pro-
escolares 00 interior, da corretivo merecido, deí- outras "freguesias" já da- R E S O L V EM: paganda gratuita de seus
quel teriam parnctpado xando o leviano Inspetor va espetáculos da mesma pela unânimidade de seus Membros infra essl- candidatos. Como não
candidatos da situação, Escolar Orávio HIpólito neturese. Já é habíro, E o nados, sern discrepância de voto e orientação, expe. podia deixar de ser, a

forçando, de certa maneira, 'dél Silva, sem aquela au- Govêrno que devia olhar dir aos trabalhistas, ao eleitorado e dO' povo de Ja UDN que bem sempre
os professores e pais ,de toridade debochada que essas coisas, faz viSla raguá do Sul, a manifestação de seu profundo �esa. tem tido acesso fácil a
aluDos a uma definição lhe caracteripaya. Acabou grossa, porque o que im- grado por ,udo quanto se pralicou aíé aqui em no.

êsse meio, de divulgação,
em 'relação às candidatu d professora Gertrudes porIa é eleger, ainda que me dös verdadeiros' trabalhistas da Metr.opole do tem diáriam.ente 40 mi
ras registmdas na JllstiçÇl Sleilein M:lIbralz, com a com a coação, que a Re· Dinamismo, cujos interesses foram feridos, omitidos nutos de espaço para a

Eleiroral, não tiveram g'aiatice do engraçado Ins· volução condena. e poslergados, pelo que vem de declarar em nome propaganda de seus can'

maiores écos, porque en- petor Escolar Que, a estas Dizielmos que houve uma do PTB a quem tem a honra de pertencer, 'com fide- didatos Assim sendo, re-'
fendíamos que tal expe· horas já devia estar afas- professora que acabou lidade sempre demonstrada aos verdadeiros e legiti- comendamo8 aos nossos

diente só poderia trazer tado do cargo, porque CODIiDúa Da úlUmCl páglDa mos trabalhistas desta terra, que após as duas esco-
leitor'es para que sinto-

lhas ac:ma mencionadas e a terceira que lhes foi nizem" entre as 14 e 15

imposta continuam firmemente decididos pela candi- horas e entre as 20 .e 21

datura do vereador e industrial, o honrado sr. YIClUR horas, diariamente" a

BAUER, apoiado pela UDN', PDe e PSP, o qual reúne Rádio Jaraguá. onde po

as qUõJidades ideais para, si eleito Prefeito de laraguá derão ouvir dos vários

do Sul, a 3 de Outubro de 1965, dirigir com eleva- oradores, .0 programa

ção e es -Iarecimento os destinos do nosso Munici- das candIdaturas de
.

�

.
'

,

V I C T O R BAUER �

e
pIO, certos de que �ome�te o sr:, VICIOR 8AUE�:. ante

AN TON I O - CARLOS'
as pl"ovas de Simpatia que Ja leve OCdSlao de .

demonstrar mesmo em épocas não eleitorais, nos KONpER REIS, que dIa

dará a segu'rança da guarida e do bom alendimento a dIa cr�scem, den.tro
KONDER REIS EM JARAGUA DO SUL LAERTE VIEIRA SAÚDA aos verdadeiros i�teresses dos rrabalhista's jaragua. :�nt�O:��It�le��ra��a�:

O POVO JARAGUAENSE - VITORIOSA A CAMPANHA DE enses.
Jaraguá do Sul.

.

VICTOR BAUER - OUTRAS NOTAS "

Sem ódio, nem rancor, livres e democraticamenle,

Em cumprimento a um do PDC, do PSP, do, PRP. A Comitiva. do ilustre
conclamarnos a tôdos os trabalhistas para que su

rápido giro politico em e do PTB. candidato" que' en,tre frdgem nas urnas, o nome honrado' do sr. VICIOR

Massaranduba, esteve tlID outros estava integrada BAUER, cuja vitória é c�rta e esmagadora, a 3' de

Jaraguá do Sul, dia 27 O candidato ao Govêr- pelos Deputados Esta· Outubro.
de agôsto último, o Sena- no do Estado, Senador .duais Mário Tavaresda. 6
dor Antonio Carlos Kon Antonio Carlos Konder' Cunha Mello do PDC e Avante Peteblsfa, para a frente - para a VIT .

dor Reis, acompanhado Reisfoientusiasticamente Arno Enke,' da UDN, RIA com VICTOR DAUERt

do candidato a' Vice recepcionado pela com· fa1apdo, tambê,m, o can Jaraguá do Sul, 27 de Agôsto de 1965.
Governador, deputado pf;!.öta massa'que se agIu didato VICTOR BAUER
federal Laerte Ramos tinava nas imediações do
Vieh·a. Na oportunidade', Diretorio Municipal da que, em ligeiro discurso
fizeram-se presentes 80' UDN, ocasião em que o disse dos seus propósitos
Diretorio Municipal da candidato a Vice-Gover· de administrar o Munici
UDN de Jaraguá do Sul, nador, deputado Laerte pio d,e Jaraguá' do Sul,
altos procer�s loeais, äe

I
Ramos, teve ensejo de

I
baseado na plataforma

Guaramirim e Schroedeq-, saudar o Povo Jaragua· de govêrno por êle ela·
'alêm de representantes ense. "borada.

'

'1' 'C
VI'CTOR BAUER, saúda. os pequenos, médios e graudes índustríafs' desta)\�, cuia
capacidade de empreendimento tem permitido uma permanente ampliação do parque índustríal,

possíbílítando a criação de novas atividades e maior,' número de empregos.
I

" •

VICTOR BAUER" a esperança' de melhores dias para Jaraguá do Sul, incluiu na sua

plataforma de govêrno, as soluçõ e s ideais para ampliar
I

ainda maí s o, parque industrial
da Metropole do Dinamismo.

'VIOTO,R S.AUER o melhor, Prefeito Mocidade Capacidade Trabalho.

A campanha
deVictor Bauer

Ano XLV J'ARAGuA DO SUL (Santa Catarina) sábado, 4 de setembro de 1965 N.O 2.344:

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Fundação: Diretor: , Impresso na:

Ârtur Müller EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL Sociedade Grill/cil Ânnldll Ltdll.

"

AL
C

DEDO NO 00001

ass. Er,ich Müller - Vice, p'resid�nte
Alberto Tarónto _. Tesoureiro

Rufino Jonkosky
Antonio João Radtke Braga
Alfredo Kamchen

Aq'uiles Belarmino Gonzaga
Adrian Weber

Por ocasião da passa·
gern do dia 21 de Abril,
grande feriado nacional,
fizemos alusão ao bastea.
mento da Bandeira Nacio
nal, po.rque na oportuni
dade notamos uma certa

'

indiferença pelo assunto.
Na próxima terçafeira,
dia 7, temos outro gran
de feriado, pois assinala
a data da nossa Indepen·
dência, e vamos ver, se

não se repete o fato de
AbriL Acreditamos que
não l.

f .

Grande·' Festa 'Popular, da Cornuu'idade" Evangélica' Lutherana de Jaraguá dôo Sul'
, ,

11 e 12 de setembro de 1965 -- DOS dias

Templo Cristão, assegurará maior brilhantismo 80 próximo centenário de "araguá do Sul.A Reforma de mais um
.
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'PidiBição'" ��ég�strÖ''''�Ci�,rr �:;��·�':�::�::'��'nl!:�6:. Arg,f 'Acôätéêido "VEND'E�'S'E
-Pela presente eu ,abol-aiw Áurea Müller Grubb», Oficial Ahita WeIter

' '

.�", 'I �

xo assinado, ptoiba'·'terJ do R(egi�tlo (iv'} do 1.0 Dis �
-ßI·r 6

"
. ., , . ,"

Sábado tr8nS8\O, fômos KOl'llbi ·89
minantemente a entrada "trito da Comarca de Jaraguá ln. e,. rasileífo, sblteiro, novamente "engalanados
de pessoas .em mínhas d S' E t. d d S t �. etrecísta, natural de Ja- com mais um brilhante

.

dd'
ou, S íi o e an a

rag á do S I d
.

'1" ..

1'" • •
.

proprre a es, SI t o em C tari B'}
u u , om1C1 ra- baile levado a etéito nos

R t id Ríbeí 1'1: C
a ar.ma, rasi . do e residente em st -

'

e orei a. e 1 errao a Faz saber qlle comparece- id d � 'B' . e. a saloes do O. A. Baepen-
.valo; afim de caçar, pes- .

bi d OI a e, a rua enjamun di Mas como [ä se vêm
car e causar outros danos.

rern no cart6n? ',exi m o o� Óonstänt filho de 'Wah 't d' Jd '

tt

N
. documentos eX'�I.dos pela leI ther Jan�en e de Gilda nto an o e uáns ce os

ãu me reaponsabtlízo aíim de se habilitarem para M"ll J
. empos para c , os mes-

pelo que possa ocorrer casar-se:
U er anil.en: .

mos estão tendo muita
aos infratores. . :19.i �r�SIletra, 90ltleI�a!, pouca aceijação' por parte .VENDE""SE

Edital n. 6.024 de 26/8/65
m us rI. r.la,. natura ce dos sõcios e da Ala moça
.Guaram.It·.lI�l. neste E�ta- jaraguaenee. ,O porquê Por prêço de ocasião

Francisco Kitzberger e do domlC1ha�ia e reside- dêste afastamento perma-' vende-se uma propr!eda�Elsira Fussi te e!D' e�ta CIdade, a ru.a nece na dúvida dos Dl- de com 11 ms. de frente
�le. brasileiro, solteiro, l�llD�am�m' 1 CoJnsétaWnJ;,1 Ii- retores do (Jluqe, pois niu- ppr.·129 de Iundoa com

lavrador, natural de Ja- a e an,! os e .t�[· guéin �'A"q ererr dizer aí uma càsa de m�deira
raguã do Sul. domicilia- e de Ana 'I'ietz WeIter. peloa ?uatr� ventos, que tipo bugalow, �o 'cantr�
do e residente em Jara- Edital n, 6.027 de 1/9/65 a musica .. nao é bôa ou de Guaramirim.
'Juá-Alto, neste distrito, Luzidio Alves 'Lo�renço e qu-: o local não é legal. Tratar na Rua 28 de
filho de João Kitzborger .

enfim arrumar umas das

e de Oa t a r i n a Weiler
MaI'la M,anoel uos Samos muitas desculpas que são Agô�to, õl�. em Guara-

, �I b I
. mirim.

Kilzberger.
'

n. e, rusi eiro, solteiro, sempre dadas quando in·
Ela, brasileira, solteira, militar, natural de Ouri- terpelados. ,

doméstica. natural de Ja- tfbauoe, nesta Estado, Pergunto eu, serä que
raguä do SUl, domiciliá- domiciliado e resídente alguém em sã conciên Vende-se
da e residente em Gari' em esta cidade, a rua cia poderá dizer que é

baldi, neste distrito filha Venancio da Silva Porto, prsfer íval ir ao baile do

dá Pedl'o 'Fussi � de filho de João Manoel Zéea Ou do Juca. deixa0.'
Wanda Keistof Fussi. Lourtanço e de Nascimen- do para trãs m como

ta Alves da Oruz. êste? Ou ainda dizer que
Edital n. 6.025 de 31/8/65 Ela, brasilàira, ..olteita. Astavam cauçados da VIa

Aleixo Lindemann e ,domé�tíca, natural de jem ou ..... não, meus

VSl'onica Wallow
Canoinhas nsste' Estado. amigos isto não é possivel.
domiciliada e residente poistdêste jeito nós vamos
em ssta cidade. a rua é acabando não hiodo
Ven8ncio da Silva Porto. mais Balles no C.A. Bae
fílha de Alípio Pereira dos pendi e então eu quero
Santos e de Oatharina ver como vão ser' as coi·
�oares dos Santos. saRo Se isto�:realmente

�r::::::;:::.c:;:::::.:_.::::::;:::.r.::::::;:.r:::::::::::o
r para que che!;uc ao co- acontecer, tenho certpza

h 'Cltntllto ctt! todos, maoàei absoluta, quem por pd- MUD A S
{) ISSar Cl presente edital que meiro vai começar a fll IH
será pubiicaJo pela impren mal da 3tual DIretoria (a
�':l e em cartório onde ser� qual diga se de passagem FrutlF�ras e Ornamentais

afixado dU! ante I, dias. :, é uma d 8S melhores que

alguem soub�r de algum Im ultimamenete teve o C.A.B.),
pedimento aCU5t.-O para (,). serão a quê I e s que

nns leg-ais. atualmente menos apôio
AUREA MOLLER GRUBBA e incentivo estão dando a

Oficial estas iniciativas.
P. S.: -- Na próxima

reunião da DirGtoria vou

I
propor o seguinte: Em
véz àe fazer-se o Baile no

Salão, vamos efetuR-Io na

galeria que acham?

i '}:
NAGORO

i Vende-se
j

",

"CORHflO 00, POUO
II

(Fundação !(ffrturmüller - 1919)

Emprêsa Jornali�tica
"Correio do Povo" Uda.

• 1965 •

Diretor
Eugênio Vitor' Schmõckel

Em perfeito estado de
conservação.. : . _ . "�

Tratar nos fundos do
Banco do Brasil SIA •

com o. sr. Ferraz.

'ASSINA1"lRA :'
flnual •• Cr$ 1.850,00
Semestral. • • Cr$ 950,00
AAulso • . • Cr$ 4D,OO

BNDe�ço :
r -Iaraguá do Sul" &0 de

Caixa 'Postai' 19 I
Julho de 1965.

. ·Avenida: Mal. Deodoro; 210 . Línó Bressaní
Jaraguá do. Sul - S. Catarina

-

.�;:::;.=:::=--=:;::::::=:::==::::::::::::::::::=====:::=:::===."!"
H

' , ,

. 1\

It . -s '.0' ,G�I A I S
l

II
� "'i
L \.._ . . . ...iß
.._------

�_..._----.-

Vende-se 11m JEEP -

ano de fabricação 1948
- com 4 cilindros e

capota de, nylon, estando
em bom estado de coo
senação.
Tratar na VOLSWAGEN

nos fundos do Banco do
Bl:asil S/A. em Jaraguá
do Sul.

lho do -sr. Cristiano Ra
booh.

Dia 8:
Fazem imos umanh'fi:

"

Sr. Oarlos Heinzier;
- sr. Rudi Voigt;
'-.!. sr. Pedro ,- Borges,

I àlfª;ate Êim ·'borupá.

Sr'J LouJ;inor Seifert;
-, EIR� MÜlieJ:, esp. do

�f. Alfredo Müller;
,- a srta. Maria Anita

Anacleto, nesta cidade;
- Afonso Erdmannj
-- sra. Wllly Friedel,

e�p .. do sr. Bruno Frie,
deI;
- Nelson Amorim, fi

lho do sr. Luiz Amorim,
res, em Joinvillej

- sra. Terezinha Haf·
fe.rman Pereira, esp. do
sr. Emanuel Pereira.

Dia '6: .1 �le, brasileiro, soltfliro,
lavrador. nAtaral de Ja
ragnã do Sul,
domiciliado e residente
em Rio da Luz III, nes

te distrito, filho de Ber
toldo Lindemann e de
Hilàa Hornburg Linde
mann.

Ela, brasileira, Ijolteira,
doméstica, natural de Rio
do Têsto, neste Estado,
domiciliado 8 residente
em Rio da Luz II, neste
distrito. filha de Hermann
Wallow e de Ilka Wallow.

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakisdros. Macieiras, ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc., etc.

PECAM CATALOGO
ILUSTRADO

'8rh. Euclàir :Per�ira
Lima Hinsching. esp. do
sr. Watdahurg Hinsching;
- S1". Hugo Hoepfnerj

; --! sr. João Hôapfnerj
- Iloni> Borges, filha

do sr. \João Vergilio Bor·

'ges;
- Arnaldo ·Pasqualini

de ·Olive-ira;
- sra. Ira-ndi Kandel';
- Esmeralda FerraZZ8j

,

Dia 9:

Dia 7;
�-'

,

Centro

Sr. AlUno PereÍra;
- sr. Damasio Schmittj
- sr. Waldemar ScbmiU;
- sr. Albrecht Gumz,

residente em Rio da Luz; 1!S!E5!-tiii5!!; El!IiiE2I,WiIIiIEII5I!5iEll2iiii!!!

- sr. Hartwich Ane.
'

m DR. JORN SOELTER

I
I CIRURGIAo DENT15m I

_I�"
Moderníssimo "A/ROTOR"

I Reduz o tempo de trabalho

e aumenta \) conforto do CLIENTE.

o jovem Ito, filho do
sr. Bernardo Prochno,
residente em Barra do
Rio Cêrro.

- Sra. Sezela.nda Ma-
ria da Si19aj .

- o jovem Ntllson José
da OQsta;
- Renato Raboéh. fi·

mannj
- sra. Maria Anésia

Gonçalves de Araujo em

Itapocuzinho;
- sr. Reinhold Uckert
- sra. Oecilia Pedri

Papp.

Leopoldo Seidel'

- OORUPA' -

'___...;,_,____,;�

l
__

. • I
:Dr. Francisco Antonio Piccion:-ll

lU::lI[:;.:D 'J:Co .

- c.H..::IM. :1. 'Z I
li.!i!ii!EíiII!EEä__i!liiEi!!Ei!ill.F!i!iIii!lil;Eiill,!*$$FBiIllP4AQ:!!2CiI!IEE!!!lm::E·iii!BIl;líll!i·EJiil!i;:i!j\!!11!i

-

CLíNIOA - OIRtJRGIA - PRÓTESE
RAIOS X Vendewse uma propriedade contendo uma

casa de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.
Oirurgia e Clínica de Adultos e Orianças
'.' J Partos _. Doenças de Senhoras

Consultório: Av. Getulio Vargas, 19P

(Anexo ao D�pósito da Antarclica J

Comércio e Indústria
-

BreitDaua! S/H. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUÁ DO SUL,

Procura se

ela. Mãqulnas Famac

o Anuncio é a

Alma do Negócio
anuncie neste
Semanário

I
I

'LL&2
Página 3

2M
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GOS DO AGRICULTOR Por recente ato do Exmo Sr Ministro da Guerra,INIMI
foi convocada para prestação do Serviço Militar, emA rotina ou ó hábito muito antigo é um dos 1966, a classe de 1947.

maiores Inímígos ao lavrador .. Não é maís possível Em consequência, lodos os jovens brasileiros
usar métodos que deram, bom resultado há deze- nascidos em 1947, e também 08 nascidos em anos
nas de anos, no século passado, por exemplo. Es- anteriores e que ainda não regularizaram sua situaçãotes processos serviam outrora, por, que as condi- mllltar, serão subme idos a seleção e inspeção de
ções eram inteiramente diversas. O BraAU era saúde. .

pouco povoado. Havia muita terra-virgem, mesmo Entre 1.0 e 13 de Outubro do corrente ano,
nas proximidades das graudes cidades. A concor- deverão procurar a Junta de Alteremeuro Militar
rêncía era pequena. (Prefetrura Municipal) pera tornar conhecímenro da

Nos outros países, também bredominam, em data e local da seleção.
regra, processos rotineiros. As máquinas agrícolas De acôrdo com o Aviso n. 708, de 11 de agôstonão tinham' a eficiência das atuais. Adubava se de 1953, os arrimos de famílfa poderão obter dlspensa
pouco. Usavam se poucos inseticidas e fungicidas. de incorporação, desde que o requeiram ao Exmo
As sementes selecionadas eram muito interiores à Sr Gen Cmt da 5.a Região Militar. Os requerimentosatuais. Ademais, o braço era barato. Não havia a deverão ser entregues na Junta de Alistamento Militar
concorrência da Indústria. Agora, é totalmente eré 20 de setembro próximo, ou no próprio dia da
diferente. Ou o agricultor abandona as práticas inspeção de seúde, O Aviso acima menclonedo esta
autígas ou se arruína. belece que terão prioridade para dlspense de íncor

O lavrador precisa estar sempre consultando poração 08 convocados que comprovarem :
com os agrônomos e veterinarios. Estas poderão a) - ser filho único de mulher viúva ou solteira,esclarecer muitas dúvidas e organizar planos de da abondonada pelo marido ou da desquitada, às
trabalho. O Escritório Local da ACARE�'C de Ja- quais sirva de único arrimo ou o que ela escolher
raguá do Sul, quando solicitado, poderá fornecer quando tiver rnals de um, sern direito ou outra opção;folhetos, plantas de construções diversas e comu b) - o filho de homem fisicamente incapaz peranicados agrícolas de real valor. Assinar e ler boas prover seu sustento e a quem sirva de único arrimo;revistas agrícolas também nos parece muito bom. c) - Q viúvo que tlver filho menor (Iegftimo ou
Os agricultores que se isolam, estão convictos da legitimado) se fôr o único arrimo;
própria suficiência, que se agarram as práticas d) - o casado que tiver filho menor, desde queantigas com unhas e dentes, que temem tôdas as seja o único arrimo do casal;
práticas modernas, caminham rápidamente para a e) - o irmão, órfão de pai e mãe, que sustentar
ruína. irmão menor, ou maior inválido ou interdito, pu ainda,Lembramos a necessidade de usar máquinas irmã solteira, ou viúva que viva em sua companhia;
agrícolas que barateiam extraordináriamente a f) - o filho órfão de pai e mãe, que servir de
produção. O emprêgo sistemático de adubos, cal- único arrimo a uma de suas avós ou avô decrépito
cäreoe, inseticidas e fungicidas multiplicam as sa- ou valetudinário, incapaz de prover os meios de
fras e os lucros. subsislência;

As sementes devem ser selecionadas. Os' .

g) - o casado que sirva de único arrimo a espôsa.enxertos devem ser de primeira odem. Ad.emais, Portanto, jovens nascidos em 1947. Procure a
é quase sempre conveniente ter uma proprtedade Junta de Alistamento Militar entre I. e 13 de outubro,
mista, isto é, uma fazenda em que haja agricultura pera saber o dia em que deverás apresenter-re pera
e pecuária. A agricultura e a pecuária se ampa- inspeção de saúde e seleção.
ram e permitem um grande aumento de produção Os jovens residentes em Schroeder, Guaramirim,
e de lucros. A rotina ou práticas antigas são o Massaranduba e Corupá, deverão procurar as respec-

. maior inímígo do lavrador. Empodrece-o em

pou-, uvas lumes de Alistamento nos dias esrabelecídos�----------------------
co tempo. nos cartazes afixados nas casas comerciais existentes

DEJAIR PEREIRA no município.
Extensíonísta Rural da A lJARESC

Médico Brasileiro
Subtítuíu Válvula
no Coração

Intermaäve ACARESC Serviço Militar

Em presença de vários cía aórtica, e a substltuiu
especialistas 'argentínos, por uma artificial. A �pe.
o

. Professor brasileiro ração teve plêno exíto
Burtclídes de Jesus Zer- se prolongou por seis
bini extraiu em Buenos horas e o coração do pa
Aires a válvula cardiaca ciente permaneceu para
de um rapaz de 18 anos do por duas horas (FP)
que sofria de insuficiên-
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Guarda-livros I
ou moço com prática '

em contabilidade.

Concurso do Banco do Brasil
Auxiliar de Escrita

Funcionários preparam candidatos interessados.

Matrículas para o cursinho com ADEMAR
HORST e CÉLIO GASCHO. Aulas a partir de
2.· feira, dia 16.
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II 50 anIs de BuaneO na orle de clßslruir fiH ,I!I Fábrica de Blocos de Cimento para cons- .1

II truções. Se V.S. pretende construir, adquira li
H o matertat desta fábrica que é o maís mo- ii !!II .. �I
ii derno, e a construção sairá maís barato. IIII _ FRANCISCO MODROCK li
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Superenxoyais Blumenau II
II as mesmas po d e r.ä o ser reformadas nos II II ' II
II meses de inverno. II II Da. RACHEL LEHMANN, em Iaregué, Corupé, p
I' Desmontagem total, limpeza a jato de

II II Guararnlrtm, Massaranduba e Esrrada ôchroeder, II
II ����'c�����c�:. primeira qualidade, mão de

II li precisa vendedor(a), com ótima comissão. IIII Oficioa de Geladeiras de Rudi BrIns fone, 288'1I,' II, Informações à Ru� Juscelin'o li:II .
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Dp. Reinoldo Kupal a

II ADVOGADO==="=:!!===
Esoritório ao lado da Prefeitura

t
Profundamente consternados eomuniea

mos o falecimento de meu queridO espôso
e pai

.

Bocas Feres Dequech, �

ocorrido no dia 29 de agôsto do coerente .

A Familia enlutada vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos a

todas as pes 8 o a s amigas e vizinhas, que
auxiliaram no duro transe que passaram,
assim como agradecem a todas as pessoas
que enviaram flôres, coroas, e telegramas, e

o nosso imorredouro agradecimento a todas
�s pessoas que acompanharam<? falecido até
sua ultima morad.a.

Vva. Dibe Ezaine Dequech e Filhos .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.0.Rotary Olub de Jaraguá do Sul, na sua'ARAOUl DO'SUL' (SANTA C�TARINA) BABADO, 4 DB SBTBMBRO DB 1965 N,O 2,344 reunião semanal do dia 27 de Agôsto de 1965 es---------------------_;_-....;....;�.:;.-.: teve muito frequentada, contando-se entre os 'pre

sentes, os senhores Hercilio Kienen do Re de São
Gonçalo-Rl, Mário Viána, de São Gonçalo Henri.
que Reis Bergan, do RC de Arapongas' e atual
gereute do Banco do Brasil So A. de Jaraguá do
S!Il. Oap. Nilton Mateus, de Florianópolis, Tte. Fer
dínando Píske, chefe da JAM de Jaraguä, Tte.
Hugo Alves Garcia, Carlos Angelo Fedrigo do
RO de Florianópolis, Armin Frentzel, da capitaldo Estado e Julio von Czékus, de Blumenau.

Na' oportunidade prestou-se homenagem ao
Dia d� Sol�ado, falando sõbre a data e com grande brilhantismo, os SfS. Tte. Ferdinando Píske con
vidado especial do Rotary de Jaraguá do S�I e o
sr. Oap. Nilton Mateus, do Montepio da Família
Militar.

Compreensão

,ANO XLV

INSPETO'R ESCOLAR
,

T�ENTA COAGIRo QUE, VAI PELO LIONS
• ContfnuaçAo da la. pagina

L�ONS - POLíTICA - RELIGIÃO com a alegr:a do garoto' Estadual, cuja' respousa-
"Proporcionar condições' favoráveis para a

malcriado. Professora bilidade estava, também,
livre. discuss,ão de todos os assuntos de interêsse Gertrudes. Steilein

. Mill. sendo afetada, compare
püblíco, sôménte excetuando os da politica parti- bretz, descere de Garlbal�1 <lendo ao gabinete do
dária e sectarismo religioso", ,

para receber o se� venci- malvado Inspetor Escolar
Êste é um <los objetivos do Líons. Procura- mento na Coletor�a. Es- Orävto Hipõlito da Silva

mos proporcionar condições para a Iívre discussão pera que espera, nao acha- e para intimá-lo a entre
de todos os aesuntos de ínterêsse público, exce- vam a sua folha de paga- gar a folha de pagamsn
tuando politica partidária e sectarismo religioso. f!lento e ? .cheque respec- to desviada. Do acontecí
Porque? _ Tentaremos,' em síntese, dentro do nvo. FOI quan�o recebeu do o MM. Dr. Juiz tomou
-nosso entender e concepção, expor os fatôres orde�s do gr�tUlto propa- conhecimento, pouco fal
que levam o Lions a assim agir principalmente gandlsta poltneo - o Ins tando para que SQ Iavras
considerando se. que 08 clubes de' Lions congre� p�t?r Escol�r Orávio Hí- se flagrante e enquadras
g�m em seu seio homens das' mais diversas fac, pollto. da SIlva - de que S6 ? mäu funcionärio n08
çoes polítícas. e religiões. PSD, UDN, PDC, PRP, dev�rta comparecer a? seu

I artlgo�
e nos corr�tivosPSP, PTN, MTR, PL, e outras siglas politicas que gebinete, ne Prefeitura. da LeI.

agora 'não nos ocorrem, representados por seus Desesperada, procurou. a Gostamos da atitude
membros, con!raternizam nos Líons clubes. Igual quantos 'pu�essem lhe aru- da Sra. P�of�ssor� Ger
mente, Catôlícos, Luteranos. Espírítas, Judeus, dar.e o AnJO forte fez a trudes Steilein Millbratz
Maometanos Budistas Sabatistas e outros maís Justiça. Soube·se que pela que, pela primeira vez
assim o faz�m:" .

' manhã, as folhas de pa- levantou a sua Vez oon-
"

Na questão da religião, desejamos crer, tun- g.amento �aviam chegado tra a prepotência de um

damenta-se a proibição acima referida na LIBER- pelo correio e o Coletor Inspetor Escotar que, si
DADE RELIGIOSA, 'que surgiu no Brasil, oficial- Esta�ual, �r. Mauro Schna!' tivesse vergonha, haveria
mente, com a república, a qual separou a Igreja der, �medlatamente provi- de pedir a sua transíe
do �stado, assegurando com isso, ampla e absolu- denciou OSA pagament?s. rência para outra Iocali
ta liberdade religiosa. Com êsse ato surgiu aquilo C�mo !:,essoa de bem, ude dada, porque, em Jara
que tã� bem foi expresso por Silveira Martins, na

ate entao! ? Ins�eto,r Es- guá do Sul, não existe
famosa conferê�cia que pronunciou em 16,5.1869, c�lar Orévio Hipöllro d.a lugar para gente dêsss
no Teatro Phemx Dramática, na Oôrte, abordan- S�lva entrou pela RepartI- tipo e comportamento.
do o problema da liberdade religiosa _ IGREJA çao e, entre uma e outra Para sossego das profes
LIVRE NO ESTADO LIVRE e CADA UM VÁ AO Virada, nas folhas de pa· soras, que andam apavo
CÉU PELO CAMINHO QUE ESOOLHER _. Esta gamIlntos, "surrupiou" a radas com a eminência
liberdade de escolha fêz aparecer, entre nós as

da
. P�ofess?ra Gerlrudes parda. Mas podem contar

mais div�rsa8 seita8 religiosas, tôdas respeita'dss SteIlem
. Mlllb�atz, com a com a nossa solidarieda

pelo Leonismo, proibindo, no entanto, discussões suposta m�ençao de tentar de e que haveremos de
futeis e muitas vêzes acaloradas em tôrno d", tão uma coaçao. empreender o bom com-
apaixonante tema. Qual nãe foi a reação

.

Na politica dá-se, praticamente, o mesmo. O do p.r6prio sr.
.

Mauro bate para erradicar as

Llons prega o regime -democrático. É costume Schnslder e demaIS fun ervas daninhas de nossa

definir-se democracia comQ o govêrno do povo cionários da Coleloria terra.

para � povo. A dem?oracia não é, entretanto,
propriamente, um regIme, mas um ambiente um

clim�, um meio pelo qual o Estado deve atingir o
seu firn. Com rara felicidade definiu o Prof. Adérson
de Meneses a democracia �omo "a forma de go·vêrno constitucional 'que, garante, com base na
liberdade e 'na igualmente, o funcionamento ativo
da vontade popular, atr9vés do domfnio da maio
,ria .em favo� do. bem público, sob fiscalização e
critICa da mmorla atuante". Não pOde ser admiti
da discussã? politica dentro de um clube, porque,
8S concepçoes do têrmo são as mais diversas, o
que lev�ria a .polêmica sem proveito,

\
sem fim

construtivo, pOlS, Nereu Ramos concebia a politi
ca oomo "a arte de engulir sapos"; Voltaire acha·
va q'!e a pol1t!c� ,"nada mais é que a arte de
mentlr aproposito '; para Cedric Adams a politi
ca. "é ,a arte de obter o dinheiro dos ricos e vo
tos dos pobres" e pafa Bossuet "o verdadeiro fini
da politica é tornar cômoda a existência e felizes
os povos". Logo, homens e épocas, definiram a
sua concepção do que seja politica, o que, nos
d�monstra o campo extenso e escorregadio que
representa aquela palavra, achando t6nba sido
inteligente a proibição introduzida nos "Objetivos"
do Lions, porquanto para Lions, ainda no nosso
pareçer, politica é a arte de governar, ou como
nqs e_nsina a sociologia, "a ciência e arte que
'tratam da formação, direção e ordem das funções
do Estado I e do disciplinamento das suas relações
int�rnas com o grupo social e externas com GS
outros estados. , Enlace
,

A todos os seus membros o Lions permite Weinkeller-Nuneslivre expressão politica, mas' a discussão politica
par,tidária só fora' do clube. ,Adversários nos pa
1anques e tribunas, Companheiros nas reuniões
do clube. Opiniões' deversas em politica, coesos e

irmanados n9 Leonismo. Esta é a formula.

SOCIAIS
Lourdes e

Ruben Eduq.rdo
Noivos

oportunidade coml)areciam
perante o altar da Matriz
de Nossa Senhora da Paz,
à RUH Visconde Pirajá,

A sociedade de Indaial 35t - Ipanema dois jo'
viveu momentos da mais vens enamorados a selar
grata alegria, ao tomar perante uma .:erimonia
conhecimento do noivado religiosa uma uDlao a

dos jovens Lourdes, filha ser abençoada por Deus,
dileta do casal João Pe nas figuras inconfundíveis
reira e Ruben Eduardo, da jovem Abigail, filha
filho do casal Wigand A. dileta do sr. e sra. Hanos
Klein, ambas as familias GUnther Weinkeller, da
da melhor s o c i e d a d e sociedade n:ais represen
local. tativa de. Paraíba, do Sul
O casal loão Pereira e Rj e do jovem Carlos,

a gentil Srla. Lourdes, ftlho do dislinlo casal, sr.

residiram por largo período e sra. Antonio Augusto
em nossa cidade, onde o Nunes, da melhor socie
acontecimento egualmente I dade da Belacap-GB.
reperculiu intensamente, "Correio do Povo" que,
pelo que damos gostosa- por intermédio de seu

mente a divulgação do diretor, tem tido oportuni.
noivado, cumprimentando dades inumeras de convi
os distiotoe noivos e res- ver alegremente com o

pectivos pai�. casal, Sr. Hanns-Günther
Weinkeller e com a meiga
Dona Irma, recebeu o con

vite com verdadeira enter

necimento, pelo que em

nome d� quantos conhe
cem, a magnifica familia
Weinkeller, em JaraguiÍ do

Sul, apresentam aos dis
tintos noivos e' aos res

pectivos pais, as demons"
trações de simpatia pela
união de se.us filhos, com

os voto� de perenes fe
licidades,

Acontecimento social
dos mais marcantes, ve·

rificou-se na cidade do
Rio de J�oeiro, em data
de, 28 de agôsto p.p., on
de por instantes reun�iram
se as sociedades cariocq_
e de' Parafba do Sul, num

entrelaçamento dos mais
significãtivos, pois, na

Grande Festa Popular
CAPELA SANTO ESTEVÃO

, GARIBALDI
'.

Domi'ngo,'( dia 5 . de setembro Cer.tidão de Àrquivamentq
Certifico que nesta data, em meu cartório de

acôrdo com o disposto no decreto no 581 de 10' de
Agôsto de 1938 procedí ao arquivamento ',dos docu
mentos da Sociedade COOPERATIVA AGRíCOLA
MISTA ITAjARA - ,apresentqdc;>s. pelo seu presiden:
te: Paulo Leoni. '

.' .

O ref�rido é 'verdade e �dou fé, .

Jarag'u.á do Sul, 30 de agôslo de< 1965,
. AURBA MÜLLER ORUBBA

O Oficial

'Haverá. churrascada, galinha assada, o já,
tradicional Strudel e cómpleto suviço de Bar
e Restaur�nt�.

A festa será abrilhant4da p'or ótima músiea. '

li' t /
Pelo comparecimento, an,tecipa�ament,�

a g 1'.-8 d elc e

','Col�na' ROTARY"

Pelo idealism? da sua própria concepção,
Rotary procura estimular o elevado sentimento do
amor à Patria de cada um e o apreço devido as
nacionalidades alheias.

Entre todos os pOV08 sempre se encontrarão
virtudes, inspiradas nos seus costumes e sua cul
tura, capazes de despertar o apreço e a admiraçãodos demais. ,.

Não obstante a evidência dêste conceito no

q_ual se baseia Rotary, pará incentivar a CIIRlPreenSãoentre todos, é forçoso reconhecer '8 exístencía de
uma ocrreute oposta: Aquela que promove um
nacionalismo mal entendido, de exaltação da propria nacicnalidade, em detrimento de outras que
deprecia. Atitude reprovavel, porem prop�gada
c.om muita desenvoltura, angariando adeptos tana
tizados.

Tornou-se um fenômeno contemporâneo, en

cont��r.se no seio de .um pais, graudes correntes
hostllízando e denegrindo a08 que não comungam
ao seu pensamento politico.

Estes proposit08 difundem antipatias e ódios
sentimentos inferiores e destrutivos.' É uma art�
de criar inimigos em vez de despertar amizades
e compreensão.

Nêste campo das relações internacionais o
objetivo de Rotary torna-se cada vez mais necês
sário e urgente, em contraposição a essa ten
dencia de estimular prevenções de espirito e pre
conceito!!, já não apenss entre pessoas e gruposhumanos como entre povos e nações, '

� um serviço a prestar com mais extensão
no aumento dos quadros dos clubes e uma ade
quada informação rotaria, bem como em maior
expansão com a fundação de novos clubes nas
comunidades que os comportem. '

'

Assim contribuirá Rotary no que estiver ao,
seu alcance, para melhor compreensãu entre os
homens e paz entre as nações.

A Nossa Independência
Reverenciando o 7 de Setembro de 1822

Por J. de CASTILHO PINTO

Regressando de nossa� férias passadas em Cu
ritiba, retornamos hoje as colunas dêste jornal' lem
brando aos compatricios que transcorre terçafeira
próxima, dia 7, md is um aniversário da nossa, emao
cipação política, esperando se que as f'aslÍvidades cf·
vicas decorram normalmente.

Aplicamos o têrmo "normalmente", porque uma
caterva de bOdteiros, de carpideiras e por assim di
zer de maus brasileiros, andam a vaticinar por ai o
surgimento de gravissima crise político-militar p�ra
a data de 7 de setembro..

Contrariando a p'redição dessas aves de mau
agouro que são as me,smas que vivem a profefizar
uma contra-revolução, através da qual se vitoriosa
poderiam voltar ao seu trabalho de �orrupção, d�
sapa e subversão, esperamos ,que nada de anormal
venha de ocorrer. Que os, festejos cfvicos em come
mo�ação �o 7 de Setembro de 1822, que assinala a
data dd nossa lOdependência se desenvolvam dentro
daquela ordem, disciplina e civ:smo de que tanto
necessitamos para a hôa marcha dos neaócios nacio.
nais. Mesmo, preCisamos convir que n"âo será com
a q,uebra da disciplina, à cusla de desordem e
impatriotismo, que conseguiremos transpor os obstá·
culos que afligem a nação. Se êsses tres preceitos -
ordem, disciplina e civismo, dos quais depende o

sossêgo da nacionalidade e li solução dCls seus
problemas, viessem de ser

�

violentados como predi
zem e desejam os boateiros e 'carpideiras enlão sim
- ' ,

e certo que a sHuação se agravaria. degenerando
Dum movimento de indisciplina popular de fim im.
previsível, trazendo prejuizos, no tinal de contas, à
pr6pria nacionalidade.

'

Mas como afirn.amos acima, nada de anormal
�a de sq<:eder na data de 1 de Setembro, isto para
satisfação dos verdadeiros patriótas, e desespêro das
a,:,�s de mau agouro que estão él prega'r àsneira's
próprias, s6 mesmo, de ôsnetrentos, inconformados e

inadapfados à nova ordem de coisas que se instalou
no País com a salvadora Revolução. de Março de
1964.

.

'-

A COMISSÄO
"
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