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VICTOR BAUER para Prefeito Municipal -de Jaraguá do, Sul
LUDGERO TEPASSE para Prefeito Municipal de Schroeder
RUDOLFO JAHN para Prefeito Municipal de Guaramirim
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T r e i s Municípios irmanados

CRESCE SEM PARAR
Sob o titulo acima, a Rarista

Visão, de 3 de setembro de
1965, estampa um importante
artigo, em que focaliza uma
de nossas progresststas índus
trías, À página 32 da mencio
nada revista semanal, que se
edita em São Paulo, faz um
interessante comentário sôbre
a firma ELETROMOTORES
JARAGUA, que recen
temente se transtormou em
Sociedade anonima e que está
em vias de aumentar o seu
capital, que é de 81 milhões
de cruzeíros para 111 mllhões.
Iniciada em 1961, num prédio
alugado com a área de apenas
200 m2. hoje está ínstalado em
moderno prédio próprio, com
1.400 m2, e sua produção, êste
ano, de motores e moto-bom-.
bas, vai atingir 'de ;1 a 12 mll
unidades, representando um.
fabuloso faturamento de
300 milhões de cruzeiros. Para
adquirir sua nova séde, sita
aRua Prof Antonio E. Ayroso,
no bairro de Nova Brasílía, a
emprêsa que cresce' sem pa-
1'a1', contou com a assistência
financeira da Aliança para o
Progresso.
Os dírígentss Eggon João

da Sllva, Werner voígt e Ge·
raldo Werninghaus estão es
tudando novos investtmentos
e pretendem instalar .até uma
fundição de ferro gusa para
atender às necessidades de
peças fundidas. Aproveitando
oa retalhos de chapas sílícío-

I 8as, já Instalou uma nova
·

.. I emprêsa, a ELETRO SAWEGAs classes conserva- franca das Simpatias, LTDA., gerenciada por Samir
deras de Joinville, tive- tudo levando a crer que, Mattar, que fabrica reatores
ram oportunidade de S8- após o debate da plata- para luz fiuorescente e peque
batinar O candidato ao forma admínistrativa e

aos autotransformadores para
_ . aparelhos eletrodomesticos.Govêrno de Santa Cata- políuca do candidato da Em entendimento estão com

rína. Senador Antonio União Democrática Cristã um grupo paulista,interessado
Carlos Konder Reis, no e Líbertadcra a sua can em assocíar-ae à nova em-

d· 6 d N did
t.

t prêsa, para aumentar a linhaIa o corrente. a I �tur� cresceu ex ra· de produção, com a fabricaçãooportnnidade o sr. Peter ordínáriamente no norte de interruptores pinos toma-
S� 'in, ;"j" presidêncis dr. eatarínense e devvrá so das, etc.

' ,

Associação Comercial e brepujar qualquer outra Fito interessantEJ é qu a

I d t 1 d J. '11 d'd t O fn emprêsa ELETROMOTORESn us ria e omvi e cano I a ura. co pa- JARAGUA S. A, dentro de
expoz as razões do con recímento do Senador sua méta de democratizar o
vi te formulado ao Sena Antonio Carlos Konder seu capital, vai possibilitar
dor Antonio Carlos para Reis projetou a sua can com o futuro aumento. �e C8-

que debatesse com os didatura e a do ilustre pítal, uma maior pa�tiClpa�ão
, de tomadores de capítal, cUlasíndustrlaís e comercían deputado. f�deral L�erte ações serão colocadas a venda

tes da Cidade dos Prín- Ramos Vieira, candidato para integralização em suaves

cipes o seu programa a Vice Governador, cuja prest�ções.. ._

de govêrno As expla I vitória é tranquila nesta Motivo aínde m818. ínteres-
_ .'. sante para comumcar .so

naçoes obtiveram a mais zona. grande público ledor de nosso
semanário, é que a emprêsa
distribuirágratuitamente ações
a tôdos os ,sellI empregados
e funcionários, afim de esti
mulá-los e incentivá-los a cada
vez produzir mais e melhor e
fazer jús ao titulo que o povo
paulista deu a esta industria .

Jaraguaense que "CYR E S C E
SEM PARAR".·
Parabens a Eletromotores

Jaraguá S. A., aos seu8 dire
tores, acionistas, empregadQs
e funcionarios, pela participa
ção ativa na emancipação de
nOS80 Município.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
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Ano XLV N,O 2.345JARAGuA DO SUL (Santa .Catarina) sábado, 11 de setembro de 1965

OS .�EXCESSOS
�uondo os partidos po· defenderVICT�RBAUER. I���������������--���������������

líticos iniciaram a campa - l\ão ofendemos o outro
nhe para Prefeito, houve candidato, em' nenhuma
promessa. De parte a parle, oportunidade. Poderia ext
juraram que' a conduta das gir·se mais respeito. Mas
facções seria em terreno como fazem ouvidos mou
elevado. 'Ma�. assim que cos, resta nos o caminho
os comícios tiveram início, que a grande maioria dos
vimos o estofo moral 'da partidos já tomou. Dizer
candiderura p e s s e d i s r e . ao povo que, quem não
Consta que eté o próprio tem rnais ergumenros,
candidato teria reclamado quem já vê a sua ceuse
maís moderação. O séqui- perdida, apela pare expe-
10, contudo, ante a estreí- dientes dessa naturese.
tesa de visão, continúe a Daí O perigo que isso
apelar pare a ignorância. representa. Abusos e oíen
Ondas e mais ondas de ses são aasacedes centra
celúníes, mentiras e o baixo operários humildes. Par i
palavreado formam a I! nha dartos polítlcos que apóiam
preferida pelos que defen- VICT�R BAUER são
dem o candidato do PSD. ameaçados. Dizem, até que
O Prefeíro, então, brilha si VICT�R BAUER fôr
no meio daquela gorda vitorioso. acabará com os

ignorância. Lembrando beneficios do SESI. Como
muito a educação de ser- si iôdos não soubessem
lera, deita sabedoria qlte que a existência dêsse
não praticou oficialmente serviço é custeado pelos
DOS 4 e meio anos de Indusrrtats. Com VICT�R
govêrno. Êle e mais alguns BAUER, terá maior razão
de seu staff, são o resto- de ser e existir, porque a

Ilho que a Revolução ainda diferença reverterá em be-
'

não alcançou. Dor isso neficio do rrebelhedor, Os
leimam na maledicência, excessos que se cometem
no engôdo, semeando a hoje, poderão ser revida
dúvida e dividindo � or- dos amanhã. Sem que al
deira familia Jaraguaense. guem tenha meio de con
Não sabem os onentado- trolar a messe enfurecida.
res da campanha pessedís- Cuidado, pois t E pedir.
Ia, de quem semeia ventos, ao Prefeilo, a vedeta mal
geralmente colhe tempes- cheirosa do palanque pes-
tedes. Fala-se, mesmo, de sedista, que modere a sua

'que os adversários da língua de trapo. Para que
candidatura vitoriosa de não tenhamos que safr em

VICT�R BAUER, esfa· campo para dizer que um
riam tramando um atentado, réles ladrão dos dinheiros
para afastá lo da carrp.ira público, não tem vez nem

que já é sua. Homeos de aUloridade de falar ao po·
côr estariam sendo con vo cumpridor de seus de
tralados para refletirem veres. lá provou se uma

situações embaraçosas. vez que é larápio. E lugar
Nas zonas calólicas espa· de sonegador não é em

Iham de que, si VICT�R palanque e sim onde o s61
BAUER fôr vitorioso, é quadrado. MuriliO Bar·
acabará com tôdos os Dias reto de Azevedo que hoje
Santos. ,Jji, nas zonas não màis é politico, pro-
,evangélicas o pestilento, vou a mão leve nêste Iveneno, teima em espalhar; jornal. E candidato aPre·
que converter·se á em ca-

I feito que recebe cober!ura
tó)ico, caso a vitória lhe, desse jaés, nunca poude
sorria. Ignoranfes e vazios produzir bons lrulos, em

de qualquer conteúdo apro- bora os melhores propó,
veitável, fazem pouco caso �i!os. Porque em seu der
dos pobres que batem às redor só vemos podridão,
porla,s da Prefeitura. Di� E a quadrilha é má con·

zem em tom de troça, de selheira para uma adini
que já são os candidatos nistração sadia.
ao Asilo ou �ifãnato que
VICT�R BAUER preténde Advertimos contra os

construl,r em Jaraguá do excessos. Durante a cam
Sl,ll, amparando 05 neces- .paoha, porque sabemos de
sitados e a infância aban- muita masela que não gos·
donada. Até hoje temos tariamos de publicar, �ue'
conservado um comporta remos manter a linha. E
menlo que desafia qualquer mesmo depOis. O povo
crítica. Mas não podemos enfurecido não se segura
nos omitir ne�la oportuni com palavras. E não 80·

dade em que �e descamba. mos nós que começamos
para a sarjeta,' em busca.êsse jogo perigoso. É
da lama. Vamos, então, preciso pedir mais?

19 de se�embro de 1965 • Grandiosa Festa Popular em Hefeu Ramos (Retorcida)
Inauguração 'solene .da import�nte obra socititl �'Ambulatório e Maternidade Nossa Sr.a do Amparo".

.

.

. Ajude o Pe. Antoni,o e as Irmãzinhas com o tell' comparecimento. '.

I·

AD.VERTÊN·CIA CONTRA

e JORNAL DE-e
'ANTONIO CARLOS

JOINVILLE APLAUDE PLANO DE GOVÊRNO
DE KONDER REIS

'ABENÇOADA LONGEVIDADE

O clh:;hê fixa um instante feliz da venersnda Senhora Alvine Reidorn
Henschel, viúva de Waldemar Renschei, por ocasiãó de seu natalicio
em que completou 90 anos lie idade. Ladeando a Sra. Alvine Renschei,
vemos 08 seus tataranetos Neusa Roseli e Nadjo Rogél'io, filhos de
Isolde d'l Costa Behrendt d Rolando Behrendt e Sérgio César e

Sandro César, filhos 'de Norma .Valon Fock e Nelson Fock.
, \ .

A FALA DO TENENTE
Dia 7 de 8etembro,

usou da palavra o Tte_
Ferdinando Piske, na
Rádio Jaraguá para assi-

Inalar
a passagem da da·

ta que marca a nossa

Independência. ,

Quem ouviu a pales·
tra do ilustre" militar,
deve ter sentido nas en

trelinhas uma mensagem
da mais marcante atua·
lidade, principalmente
nesta faze que antecedem
a renov�ção dos quadros
administrativos.
Na sua alocução 'situou

bem o Tte. Piske o que
a Revolução pensa com

rdaçãe so suborno da
consciência e a corrup
ção, que dispositivos le
gais já baniram dos cos

tumes dos verdad�iros pa·
triotas brasileiros. Valeu
pena ouvir o seu discurso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"C,oRHflO RO POUD
"

(Fundação: flrtur rT?üller - 1919)

'EmprêsaJornaJistica '

"Correio do Povo" Ltda.
- 1965· '

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel
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Fazem anos hoje:
Mariza Döríng, filha

do sr. Bertholdo Dõríng:
- sra. Irandí P. Heus-

chel, espôsa do Sr. Arno Sr. Wilson Luz;
Henschel; _ .sr. Waldemar Gumz;
- sr. Francisco Wasch, -- sra. Yolanda Pradi

residente em Francisco' Lenzí ;

0egl'stro C'IVI'I Edital n, 6,032 de 6.9.651
de Paula. -, sra. Verônica, esp.

n
. do sr. Gehardt Eggert;

,

Antenor Baucellí e lJ1 h -. -- sra Ana espôsaAurea Müller Grubba, Oficial Olíndía Francisca Lamin l' aeem anos aman a. .

'.

d R'
.

t C' '1 '

D' do Sr. João Weller;
� egls ro lVI uo 1.0 15, Ele, brasileiro, solteiro, _ Inácio Lemke. filho _ sr. Bertoldo Pans-
trito da Comarca de Jaragua operário, natural de São, do sr. Alvino Lemke; tein.do SUl, Estado Je Santa B t d I tE.

'

Catarina, Brasil.
en O to Su, nes e s - .sra. El í z a b e t h e

Faz saber que' comparece-
tado, domiciliado e resí- Schmld�, espôs� .do sr.
dente em Itapocüsínho, W dIS h dtrern no cartório exibindo os en e im c mi ,
'neste distrito, 'filho de

documentos exigidos pela lei Paulo Bsucelli e de Ida - o menino Eloi Wasch,
atim de se habilitarem para Flôres. filho do sr. Francisco

casar. se : Ela, brasileira, solteira, Wasch.

. 'doméstica, natural de
Edital n. 6028 de 2-9 65 Guaramírtm, nesta Esta-
Marcilio Gíovanella e do, 'domiciliada e restden

Maria Ottilia Bussarello te em Itapocüzínho, nes-
'Ele, brasileiro, solteiro, te distrito, Wha de 'I'eo

motorista, natural de Ro- filo Lamin e de Francis

deio, neste Estado, domi- ca de Borba.
ciliado e residente em

Edital n. 6,033 de 6,0 65Benedito Novo, nesté
Estado, filho de Isidoro Valda Carlos de Andrade
Giovanella e de Iolanda e Elzlra Wachholz
Giovanella. Ele, brasileiro, solteiro, íF=========:::==:::::::::==:::::::::=:::=,
Ela, brasileira, solteíra, natura) de Paraíba, do- II

BI J
'

Ltd I'proíessôra, natural de m.iciliado e re.sidente no II otec aragua a. ,IJaraguá de Sul, domici- RIO de Janel,ro, à rua

II 50 d
·

di' II��a��s�ri�:,si:�nt�a��a �s� :J:.c�i�:�o den'Jos3l�ar��� II Bnos e ouaoeo na orle e cons rUir II
Rio Cêrro. de Andrade e de Ana II Fábrica de Blocos de Cimento para cons- "

Cordeiro, de Andrade. ii truções, Se V.S. pretende construir, adquira i!

EI b '1' It' I ii
a, ras I eira, so eIra, li o matertal desta fábrica que é o mais mo· ii

doméstica, natural de ','! derno, e a construçäo sairá mais barato. II'�araguá do �ul, domici :1 FRANGISCO MODROCK !:
""I b '1' It' IYlda e reSIdente em ii Informações com: I'ß e, rasl etro, so eIra, Itapocilzinho, neste dis. II LEOPOLDO KARSTEN !

lavrador, natural de Itou· trita, filha de Bernardo II nesta praça II ,

pava, neste Estado, do- u. II

V d Cmiciliado e residente em
Wachholz e de Ida Ban· �==::::::::=::....-=:::==:-..====� en e se entroesta cidade, à rua João sen Wachholz.

...
-, -,

Planinscheck, filho de Edital n. 6.034 de 6,9·65 � Vende�se uma propriedade contendo uma
Bonifácio StaU e de' Ma· Dr. Reinoldo Mupara 1 casa de material e uma casa de madeira, situado
dalena Stolf. i���r Br�:tae1r� II � i

à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,
Ela, brasileira, solteira, ADVOGADO Informações com Dr. Piecioni, em Corupá.

doméstica, natural. de Ele, brasileiro, solteiro,
,

Jaraguá do Sul, domici· lavrador, natural de Ja·
Uada e residente em es· raguá do Sul, domicilia
te distrite, em Francisco, do e residente em Rio
de Paula, filha de Mar· da Luz, neste distrito, fi
ciano Murara e db Fran· lho de Andreas Brenag
cisca Schewinski Mura- e de Felícia Brenag.
ra. Ela, brasileira, solteira,

, doméstica, natural de
Edital"n. 6030 de 49·65 Jaraguá do Sul, domici,

liada e residente em Rio
da' Luz, neste distrito,
filha de Teodoro Manoel
Ribeiro e de Amalia da
Silva.

'

ASSINA1"'IRA:

Anual " Cr$ 1,850,00
Semestral. . . CrS ,950,00
AAulso . . . 'Cr$ 40,00

,

Dia 4 último, comple
tou maís uma primavera
o jovem Waldemar Van
Vossen mui digno fun
cíonärío da A'Comercial,
esta coluna deseja os

maís sinceros votos de
feli cidades.

I

Dia 15:
'

apresenta

Aniversá.rios
Aniversariou día 5

a sra, Maria, espôsa do
sr. João Martins, restden
te nesta cidade.

Sr. Rodolfo Ehlert;
- sr. Hugo Horst ;
- sra. Vitória �agel,

esposa do sr. Otto Nagel,
em Retorcida.

Sr. Alexandre Cosia;
- sra. Noemia da Cu

nha Jacobi; Ivone, filha do Sr. Leo-
- Iris Pawlowskí: poldo Reiner;
- Alfredinho Sckiba; - Vitório Glowatzki;
_ sra. Ilse Mey Duar- - Heraclides de ÁI-

te, espôsa do sr. Osmar meida;
Duarte. _ Ivan Jaksou.

Dia 17:

A S. D. Acaraí tem a satisfação de trazer
para os seus associados, na noite de 16 de outu
bro a famosa orquestra "Ravena" de Laguna.

-X-
Transcorreu dia 2' p p. o aniversário da

simpática Srta. Neusa Schulz, Radar Social dese
ja-lhe felicidades.

-X_'
Aníveraeriou día 6 p.p. a Sra. Euclair Híns

chiog, espôsa do Sr. Waldeburg Hinsching. A ani
versariante os cumprimentos desta coluna.

'-X-
Ficaram noivos a Srta. Diria, filha do Sr e

Sra. Turíbío Elisío, e o Sr. Henrique 'Romeu, filho
do casal Sr. e Sra. Henrique Normburg. Este acon

tecimento deu-se no dia 28 de agôsto. Aos noivos
e familiares os cumprimentos desta coluna.

-X-
Dia 29 de agõsto, na tarde dançante, reali

zada pelos alunos da 4.8 série ginasial, houve a

eleição da Rainha dos Estudantes. Foi escolhida
a estudante do Colégio Dívína Providência, a

graciosa Srta. Maria Elízabeth Póvoas, filha do
sr. Manoel Póvoas Filho e da Sra. Wilma M: ,PÓ·
voas, êste exerce o cargo de Agente dos Correios
e Telégrafos. A simpática Rainha e seus genito
res, os cumprimentos desta coluna.

-X-
Aos distintos noivos Maria Helena Balleck

e lolando Pedro Pereira que receberão a benção
do Santo Matrimônio, sábado dia 11, os cumpri-,
mentos de Radar Social.

-X-
Voltaram de sua viagem à Europa, o distin

to casal Dr. Erich Kaufmann (Milli). As boas vín
das desta coluna.

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal;' 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
jaraguá do Sul . S. �atarina

, Ela, brasileira, solteira,
balconista, natural de
Massaranduba, neste Es.
tado, domiciliada e 'resi
denté em 'es'ta cidade,
filha de Antonio Kluk e

de Emilia Stringari.
'

Eäital n. 6,035 de 6 9·65

I'
Residência: Dr. Nel'eu Ramos, ,H9

VENDO Vende·se um JEEP -

AbelSalustiano'de Borba CORUPA., - SANTA CA.1rARIí:NA
'

ano de fabricaçãO' 1948
� Emilia Stinghen 1, _ com 4 c ii i n d r o s e

, Ele, brasileiro, solteiro, Lote Residencial no capota de nylon, estando
operário, natural de !ta p!lr!l fiouero!ldor Vende-se centro da cidade. em bom estado de con-

jaí, neste Estado, domi ' U U uU senação.
ciliado e residente em Vote em

Vende-se uma máquina Informações com

Joinville, neste' Estado, de Roçar grama. • Claudio Pereira Ramos, Tratar na VOLSWAGEN

filho de Salustiano João ANTONIO CARLOS Informação nesle jornal. no Banco do Brasil. nos fundos do Banco do

de Borba e de Valtr-u- Brasil S/A. em Jaraguá

'1�5!iiiili�
!i!!!El!rrl , l' !i, o'l!i!ii!!!!lEi!EI!EEii-l�!illi=lI!!IIiEi-ßI-!!=!�i5!$$llEEi!!iIIIiEI�.1

do Sul.des lJirtral.
Ela, bra6ileira, solteira, _

�����t��á��, S�t�:�igi� II Il}ro Ml1lllrnii@ lffiallrrCKO �C izcve�� II
liada e residente em Ja III 1'1Ele, brasileiro, solteiro, raguá Esquerdo, neste

'1_'1'1 II ".,.8Ci"". II I"
ou' moço com prática�

carpinteiro, natural de distrito, ,fIlha de Hono·
"

..

em contabilidade.
Jaraguá' do Sul, domici, rató Stinghen e de Ma, ... - Procura se
lisdo e residente em ria Stinghen. I I
��!it�i:K!�U::�·���;H ,:h�';�:�t�U:, ':�do�:��n��- I da F�:C=S::it��;� ;:!�a :�;h�r à8:':i�::::h�I�e���:� R __:.:_:::::
Baade Kachella. Olssar o presente edital f

qUe III mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex·Escritórios I Cure �eus males e poupe seu

Ela, brasileira; solteira, ;erá publicado pela impren' iii bom dinbeiro comprando na

indus.triária, natural de ,a, e em, cartório ond: ser,á m de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDER DA LUZ, '.: FARMAGIA NOVA
Jaraguá do Sul, domici, abxado ,dU1a�t::: It; dus., S_l� com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em �I ia ROBERro •. HORST
liada e residente em· es alg�em :>oub�r de algum 1m-,,� condi�ões' de" também" aceitar causas para aquelas Co- m' a Que dispõe de maior sortimt:ll.
ta cidade, filho de Leo· �ed,ment.o acuse-o para o' I Y I to na pr�ça e oferece �eus arti.
cardio Vardozo da Silva hos legal!>. ,

... marcas, sem maiores onus, para seus' constituintes. ' 'gos--a preços vanta,losos
e de Clemencia Lima da' AUREA MÜ��ER GRU�BA III I Rua Mal..Deodoro 3 • Jaraguá
Silva. Otlcta1 iiil!!ã!ui!!!E!!'!IEil1 ,ii II !lSIIl� IiElllllllilllEi!!llEll!!IiIIlS&! n 'i!BII. ��--...c:!I�

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Blu·
menau, neste Estado, do
micilia10 e residente em

JoinvilJe, neste Estado,
filho de Alberto Simon
e de Matilde Simon.

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

Dia 13:

.pia 16:

Sr. Albano Lyra;
- sra. Anita Zez ;
- sr. Hilario Krüger,

sinceros parebene da
espôsa e familiares.

'Kdital n.,6,029 de 3965
Alucindo StoU e

Isolde Murara

-x-
A beleza de Valdete Inês Ptazera no próxi-

mo sábado às dezessete e trinta horas na Igreja
Matriz de São Sebastião receberá a benção nup
cial 60m o jovem Atilano Zimdars respectivamen
te recepcionando no Clube Atlético Baependi.

-X
Receberão a bênção do Santo Matrimônio na

Igreja Matriz São S�bastião, no dia 25, o simpático
casal Magdala Amódio e Alcino Pedro Piola.

-X-
Pensamento da Semana; O Símbolo de honradez é
ideal de todo cidadão. (Sra. Iúlanda Carvalho)

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL
VENDE-SE

KOlnbi59

VENDE-SE

Antonio Simon e

Salverina Kluk
I

Dr. Francisco Antonio Piccione
JH: 1:'; .D -.: co-c.R. lt.I:. :f."Z

Por prêço de ocasião,
vende·se uma proprieda
de com 11 ms, de frente
por 129 de fundos, com

uma casa de madeira,
tipo bugalow, no centro
de Guaramirim.
Tratar na Hua 28 de

Agôs.to, 51ts, em Guara
mirim.

Em perfeito estado' de
conservação.
Tratar nos fundos do

Banco do Brasil SIA,
com o sr. Ferraz.

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ Vende-se

Edital ll,. 6.031 de 4·9 65
,
Adolfo Kochella e

Romild-a Cardozo da Silva Guarda-livros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SABADO, dia 11-965
����������������������������I�

,

,CORREIO DO POVO

Jaraguá
,

RELATÓRIO:
Senhores Acionistas: Em atenção a determi

Dações estatutárias e legais, cumpre a esta Diretoria
apresentar-eos os documentos referentes ao exercício
encerrado em 30 de junho de 1965, acompanhado
do Parecer do Conselho Fiscal, através das quais
podeis verificar que a situação se apresenta sólida
com resultado sa tisfa tório.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coloca
se a Diretoria à disposição dos Srs. Acionistas,
à rua .Jorge Czerniewicz, 590, nesta cidade I de
Jaraguã do Sul."

.

Jaraguá do Sul, 19 de .Julho de 1965.

JAR'AGUÁ FABRIL s. A.
ErDesto Leopoldo Czerniewicz, Dir. Preso

. '

BALANQO GERAL encerrado em

20 de Junho d� 1965

ATIVO'
Dispoolvel : .

Caixa, Banco Brasil S/A, Banco Inco SIA,
Caixa Economica Federal, Banco Indus
tr ial e Comercial do Sul S/A, Banco
Inco S/A conta especial, Banco Nacional
do Comércio S/A, Banco Mercantil e

Industrial do Paraná S/A
Imobilizado:

Móveis e Utensilios, Máquinas e Instala
ções, Imovets, Construções e Benfeito
rias, Veículos. Reavaliações

Realiz8vel a curto e lonU9 e prazo:
Estoques inventariados, Almoxarifado.
Duplicatas a Receber, Adicional Lei
1474, Participações, Capitalizações, Obri
gações Eletrobrás Lei 4156, Previsões
Trabalhistas Lei 4357164, Taxa de Melho
ramentos Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul Lei 89

Compensação:
C/ C o b r a D ç a: Sulbanco S/A, Banco
Inca S/A, Banmercio S/A, Ações da
Diretoria em Caução

4.688.421

38,020.186

75.259.143

5.695.048
123.662.798

PASSIVO
tneligivel:

Capital Social, Fundo Reserva Legal,
Fundo p/ Depreciação, Fundo pi Deve
deres Duvidosos, Lucros em Suspenso,
Lucros a Disposição da Assembléia Ga-
ral Ordinãria, Oorreções Monetärtas,
Fundo Iudenização Trabalhista

Elioivei a curlo e 10000 prazo:
Imposto de Consumo, Imposto s/Vendas
e Consignações. Taxas s/Imposto s/Ven
das e Consignações, Honorários da Dire
toria, Salários, Ordenados, Previdência
Social, Gratificações, Contas Correntes,
Oontas Diversas, Imposto de Renda Da

Fonte, Fornecedores, Empréstimo Indus
trial Banco do Brasil S/A, Empréstimo
de Desenvolvimento Industrial Banco do
Brasil S/A. Titulas descontados Banco
do Brasil S/A, Titulas descontados Banco
Inco S/A. Titulas descontados Banmer- •

cio S/A, Titulas descontados Sulbanco S/A 71.074,169
Compansação:

'

,

-Duplicatas em Oolírançar Sulhanco S/A,
Banco Inca S/A, Banmercio S/A, Caução
da Diretoria

-

'

46.8lf3.581

5695.048
123.662.798

Jaraguá do Sul, 19 de 'Julho de 1965.
_

JARAGUÁ FABRIL S. A.

.
Ernesto Leopoldo Ozerniewicz, Dir. Preso
Eugênio Vitor Schmõokel, Contador

ORC-SC 1.605 - DEC 51,082

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS

E PERDAS em 30 de Junho de 1965

Débito CréditoContas
Depreciação s/Mó�eis e Uten
silios, Depreciação si Máqui
Das e Instalações, Depreciação
s/Veículos, Depreciação' s/
"Oonstruções e Benfeitorias,
Inventários, Salários, Grati
ficações s/salários, Salário
Família s/salários, 13. salário
s/salários, Indenizações, Com
pras, Imposto 8/Vendas e

Consignações, Taxas s/Im
posto s/VeDdas e ,Consigna
ções, Fretes e Carretos. Aca
bamento, Consertos e Subs
tit.uições, Embalagem, Com-

•

bustiveis e 'Lubrificantes.
Comissões s/Vendas. Energia
Elétrica, LA.P.1. s/salários,
Salário Educáção, Honorá
rios da Diretoria. Ordenados,

,
J

·Fabril S/IA CENTRO EspíRITA "DIVINO MESTRE"
I ASSEMBLÉ[A GERAL ORDINÁRIA

'. ,CO�VOCAÇÃO
São convidados' os senhores sócios do CEN

TRo EspíRITA "DIVINO MESTRE" para assistirem
à- assembléia geral ordinária, a ser realizada no

próximo dia 20 de Setembro. às 20 horas, em sua
sede social à rua Jorge Czerniewicz, 271, nesta
eíaade.

'

ORDEM DO DIA
l' - Discussão e aprovação das contas da

Diretoria; .

.

, _

2 - Eleição da nova Diretoria;
.. 3 - Assuntos diversos de Interesse social.

'

.. Jaraguá do Sul, 1.0 _de Setembro de 1965

FERDINANDO PISKE - 1.0 Secretario
,

Gratificações s/ Ordenados,
Salârio-Família s/Ordenados,
13. salário s/ordénados, Mate
rial de expediente, .Seguros,
Despesas postals e telegráfi
cas, Despesas de viagem.
Donativos, Conservação e

limpeza, Jornais e revistas,
Telefone, MiU'desas em Geral.
Publicações e Convocações.
Impostos' e Taxas Federais,
Impostos e Taxas 'Estaduais,
Impostos e Taxas Municipais.
Imposto Sindical, Dep6sito p/
Obrigações trabalhistas, Juros
pagos, Descontos despendi
dos, Comissões e Despesas
Bancárias, I.A.P.r. s/ ordena-
dos, Fundo de Reserva Legal.
A Disposição da Assembléia
Geral Ordinária 168.750.779 . �F�··r·;·â'n·;u�··ri.�'�·m'â'n·n·'11

��:_ CIRUaGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- �:_l{ RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras J

�:. DiagnÓStlc� Precoce do CAnclr nas Senboras

'�:U COMunic. "OS seus clientes que atenderá no seu

g novo consult6rio ii Rua Artbur Müller n- 160 i1
�: (AO LADO DO NOVO HOTEL) :)

�, ...�,:�.,�..��,.:.,�:�,:��:.,�:::.,.,:�v:�:;'::.,�ij

J,i

168.750.779
----

168750.779 168.750,779

=====================::::======--=
. PAREOER DO CONSELHO FISCAL

II I!

.. Os membros do Conselho Fisoal da Jaraguä II DR. IVO KAUFMANN IIFabril S/A. depois de examinarem detidamente o II 'IIIBalanço Geral, demonstração da conta de Lucros ',I II
e Perdas, relatório da diretoria e tendo constatado Cirurgião Dentlsla li
em tudo a mais perfeita ordem e exatidão. são de II . II
parecer que os referidos documentos e contas II Consultério: - Rua Preso Epitaclo Pessoa 139 li
merecem aprovação pela Assembléia Geral Ordinária. lill II

Jaraguá do Sul, 19 de Julho de.1965. (em frente da BMPRBSUL) I!
Wolfgang Weege I!I - Aparell,.gem Modernissima - II
Brunhilde M. Schmöckel ii II'
Adolpho Mahfud

1"li
RAIO X - CLINICA - CIRURGIA

III::PROTBSB .....: CLlNICA INfANTIL
li

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

Comércio e In�úslril BreilbaoPI S/H.
c o n voe a � i o para Assembléia Geral Ordinária I IConvocamos os Senhores Acionislas d é s ra'll O RI J <:> R N S O E LT E R

ISociedade pera comparecerem à Assembléia Geral
I

I CIRURGltfO DENT/STIi I
Ordinária, a se realizar no dia 25 de Outubro de 1965, •

es 1600 horas, em sua séde social à Rua CeI. Emillo I Moderníssimo "AtROTOR" ICarlos Iourden, 21, em Jaraguá do Sul, pare delíbe-

11_
Reduz o tempo de trabalho :".Ia-rarem sõbre a seguinte orde.n do dia:

I) - Relatório da Direrória; e aumenta o conforto do CLIENTE.

II) -Parecer do Conselho Fiscal; t IIII) - Exame, discussão e aprovação do Ba- CL NICA - CIRURGIA - PRÓTESE
_

lanço Geral, coDIa de Lucros e Perdas e demais ii RAIOS X -1=documentos relativos ao ano social de 1-7 64 a 30·6 65; !li
IV) - Eleição do Conselho fiscal; I C o n sul t ó r i o: Av. Getulio Vargas: t9�

1=V) - Divers� :�s;�os de lmerêsse social

I. :
i

. �An:xo _;:..�ep�sir�l�tarctica:_;�
Achem-se à disposição dos Senhores Acionistas,

na séde social, es documentes a que se refere o

Art. 99, do Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro
de 1940.

Ieragué do Sul, 13 de egôsro de 1965.

Com. e lnd. Bretthaupt S. A
a) Artbur Breíthaupt, Diretor

Walter Breithaupr, Díretor

IP:::;::::;:::=:::;;:-==:::=::::::=::::::;;;=:::::::::::::::::::::::;::::::====?:�

li lllilo EIICE IAlUfM[!NN ',ii
ii MÉDICO CIRURGIA.., II
H fi
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
'I II
II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II
II I!
II fi
ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS� - CRIANÇAS B II
ii I!
ii

•

CLINICA QERAL n
II li

II " I on�a prátiea em Hospitais EoroP1'o!l II
'I li
I

.

Consultório e residência: II

!I ii
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, A05 ,I
II l
II CONSULTAS: II
II Pelá manhã: das 8 112 ás 11 horas IIIII I
ii Pela tarde: das 14 '1/2 ás 17 112 horas II
n II

II Atende chamados tambem à Noite II
\6':::::::::".::==.:._,..;==:::=:::=====--==--=::::::::::::::1)

Proibição

rr=::::::=:::=::::::=::::::==::::::::::::=:::-::::::::=::::::=:::::..::�
II DR. WALDEMIRO MAZURECHEN !I
II CLfNICA MÉDI'CA - CIRURGIA GERAL li
II II
II Il
II II
II :;
ii :;
ii II
,II UI,.TRA SOM "
II O II
:: NDAS CURTAS II

ii R. ULTRA VIOLETA II
II Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 ii
�::=:::==:::=:::::=:::=:::".:::=::::::::::::=-==:::::====J)

, (j'::=:::::: :::::::;:::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::=:::;::::::::=:::=�= ::::::::::::=-:--::::::::::::�li II
I: I

!I n ri J o an h,l'mUI' WI J o Q Qt I' n �
, I! xOP:��iE!���n��ofb�a�:�:

(f !! U u II Il u O II mínantemente a entrada
II n de pessoas em minhas
ii Advog.d� " propriedades, sí t o em

ii ii Retorcida e Ribeirão Ca-

ii E S C R I O� O 'V M L D E ODO:! valo. afim de caçar, pes-
'i! T R I : A. A. R O, 1, 2 2 il car e causar outros danos.
I! JARAGUÁ DO SUL ',li Não me .responsabilizo
ii I pelo, que possa ocorrer

ii' . " II aos infratores.

j , , MAN SPRICHT DE�TSCD·. :- II, Jaraguá do Sul, 30 de

II ,II Julho 'de 1965.

�:::::::::::::::::::__:::�==::::::==::::::.===:�:::�=::::::==:".::::::::::=====:::::::::::::::::::::::::==:::::::::==::j Lino Bressani

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Talvez sejam poucas as pessoas que selbem
que o L10NS é um dos grandes tncennvadores da
pratica do civismo. Nenhuma sessão do clube é
aberta sern que seja entoado 'um trecho do "Hin� a
Bandeira" e reservada uma entusiástica salva de
palmas ao Pavilhão Nacional. Entre os objetivos do
L10NS encontra-se aquêle que diz - INTERESSAR
SE ATIVAMENTE PELO BEM ESTAR civrco
SOCIAL E MORAL DA COMUNIDADE.

'
'

. A.ssim sendo, �m comemoração a data magna
brasileira transcorrida no dia 7 de setembro, o de
sua INOEPENOeNCIA, vamos rever um pouco de
história.

o GRITO DO IPIRANGA

.

I

.

A aut�nbmia do Brasil, onde D. Pedro prece-
dia ��m liberdade de monarca, pode dizer-se que
era �a uma reelídede. Felreva apenes fazer a procla
meçao solene da independência, transformar a situa
ção de fato em situação de direito.

.

A esta tarefa dedtca-se José Bonifácio, que suo

gere ao príncipe uma viagem a São Paulo, onde se
'notavam certas dissenções, verdadeiras ou fingidas.
Parte no díe 14 de agôsro, depois de haver escolhi
do para �gente, durante a ausência, sua espôsa D,
Leopoldina, filha do Imperador da Áustria.

Chegado a São Paulo. onde foi recebido com .laraguâ do Sul, 6 de setembro de 1965.

as mais quentes menlfesteções de simpatia, D. Pedro Ass.) Constantino Gescho, Mariano Wítkosky,
tornou efetiva � dissolução da antiga [unta, nomeou Oscar o. O. Nagel. Victor Witkosky
para a província um govêrno provisório e publicou W�lter Pícollí, Harry Butzke, Psdr�
-um manifesto no qual recordava as "grandes tredi- W�tkosky, Guilherme Picolli, Agustinho
ções" dos peulrstes.,dizendo contar !nteitamente com WI.tkosky, Engelbert Freiberger, Ga·
êles "pare a libertação do Brasil". bríel Oechler, Erwino EIert, Hilárto

No dia 5 de setembro, partiu com a sua comi- HoHmann, João M. Martim e Lucínío
, tiya em �ireção a Sant�s, onde passou o dia 6; no '

Demarchí.
dia seguinte pela manha, pusera-se a caminho de São -=-----_--------:---------
Paulo, e chegou, no dia 7, às margens do lpírenge. Colaboraço8s
Por vol.'a das quatro e meia da tarde, chegaram REMINISC�NCIA DE UM POLITICO FRUSTRO• mensageiros do Rio de faneiro. Eram portadores de t

notícias_ sensacionais! recebidas no dia 28 de agôsto:
o governo porlUgues anulava todos os atos do
príncipe, incluído o Conselho dos Pro(.uradores das
Províncias, convocada pelo decreto de 16 de fevereiro'
destiluía o do cargo de regente; ordenava-lhe o em�
barque para Lisboa dentro do pr�zo de um mês sob
penal de perder o direifo ao trono lusitano.

'

Com êsfes decretos vinha uma carta de JOSé
Bonifácio, na qual informava que, havendo reunido
o Conselho de Estado, êste era de opinião, que não

�e podia contemporizar por mais tempo urgindo, pf)r
ISSO, proclamar independência imediatamente. Uma
carla de D. Leopoldina confirmava as palavras de
José Bonifácio o acrescentava: "Se a independênCia
rem de se fazer que se faça já".

A

D. Pedro !!cou indignado com a atitude do go·
verno porIugues. Amarrotou os papéis nas mãos
convulsas, afirou·os ao chão e murmurou: "É preci- El1lace ,Heus.'-8oehm
so acabar com isto)'"

Montou a cavalo, dirigiu·se ao encontro da co-
Em data da hoje con· ville.

mitiva e grilou para os soldados: _ "Laço fora, sol vergem para a nOS8a O 6to civil deu-se na

dados!" cidade, as atenções das residência da Senhora
Depois, conrinuou:- "Camiiradas! As Côrtes de

sociedades de Joinville- Helga Alves, à Rua José

Lisb\)a querem me�!ll0 escravizar o Brasil; cumpre,
SC e Ponta Grossa-PR Bonifácio, sendo padri

portanto, ,declarar Ja a sua independência. Estamos quando se realiza o át� nbos o 8r. Roland Dorn

definirivamente separados de Portugal". religioso que culminará busch e Senhora e Dor-

Levanrou a espada nua e briJdou:- INDEPEN- por unir dois jovens ena- val Marcatto e Senhora,
DeNCIA OU MORTE SEJA A NOSSA DIVISA; O morados, na realização por parte da noiva e o

VERDE B O AMARELO SEJAM AS NOSSAS suprema de um doce sr. Werner Manteufel e

CÓRES,NACIONAIS". I

• sonho de amôr, trans- Senhora e o sr. dr. Dino
A aclamação de D. Pedro como "imperador formado em 'realidade. StoU e sua noiva, Srta,

consritucional do Brasil" fêz·se, DO Rio de Janeiro, Nesta data, pois, unem Regina Morítz, por parte
no dia 12 de outubro. Foi coroado solenemente no

se pelos sagrados laços do noivo.

dia 1. de dezembro, ddquele ano de 1822. do matrimônio os jovens A oerimônia dar-se á
Beatriz M�risa, filha di· Jogo mais, às 19 horas;
l�:ta. e mUI prendada do na Igreja Evangélica Lu
dlstUlto Senhor Osvaldo therana de Jaraguá do
Heusi, ex gerente do Sul, sendo paraninfado,
Banc? Indústria e �o por parte da noiva, pelo
mérCll) de Santa CatarIDa sr. ,Arnaldo Heusi e Se·
S/A. desta cidade e ex- ohora e Sr, Genésio Mi
Governador'" do Rotary - fa'nda Lins e Senhora e

�istrito 465 (Santa Cata por parte do noivo, o sr�
A ASSOCIAQÃO COMERCIAL E INDUS- fIDa), atualmente gerindo dr. Alberto 'Bornschein

TRIA.L DE JARAGUÁ' DO SUL. por seU Presi 08 interesses do Bancn Filho e Senhora e sr,

dente, em consonância com o que preceitua o IQco, na cidade chamada Mário Schützler e Se
parágrafo 10 do artigo 40 de seus E,s\atutos, Princesa dos Campos e nhora.
O O N V O C 4" todos os associados para a de sua consorte, Seqhora Após a cerimonia re·

.

ASSEMBLÉIA GERAL, Irma �eusi e o sr. Jayme ligiosa, os convivas se.
FranCISCO Boehm, alto rão recepcionad.os nos

a ser realizada na sede do ITAJARA TENIS funcionário da Drogaria fla!ões do Itajara Tênis
CLUBE, no dia' 11 - 10 - 65. com a seguinte e Farm�cia. Catari_ne.nse Clube, a Rua Exped. 'Gu
ordem do dia: SIA., filho do ,dIS lf, t) mercindo da Silva.

_ Eleição da no�a Dir,etoria (biê'Dio 65/67; Senhor Vergilio Boehm. "'Corrtlio do' Povo" 80

".' _ Eleição do Conselho 'Fiscal. �lto eomerci.ant.e na ci feliz ensejo, cumpririi'en
Jaraguâ do Sul (SC) 1 de setembro de 1965.

dade dos PnnCIpes e de ta 08 distintos noivos
Da. Er�ca Boehm, ele· com votos de perenes

GERHARD AR'fHUR MARQUARDT' mtlnto mtegrante da me· felicidades estensivos
Presidente' lhor socie�ade de Join- aos respec'tivos pais.

NA "UDN" MILITEI
ENQUANTO ESTUDEI.
QUANDO ME FORMEI,
P'RO "PSD" PASSEI.

-x
ERREI NA "MANOBRA".
ALt JÁ TINHA "COBRA",
EU FIQUEI DE SOBRA.
FOI A TAL DA "MÁ OBRA"!

-x-
NO "PRP", ENTÃO, ME "ABRIGUEI",
EM SEU PRESIDENTE ME ARVOREI.
HOJE, QUE O "PRP" AGONISA POR FÔRQA
Á.

[DE LEI,
EU J ESTOU COM A "TRISA". MEU DEUS,

ME VALEI!

N, O ta' da Associaç'ão Comercial e Industrial
,

de 'Jaraguá do Sul

E D'I T A L

UColuna ROTARY"

�NO XLV
O, Rotary Club de Jaraguá do Sul está de pe -

!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JA!!!!R!!!!A�O!!!!U!!!!'!!!!!!!!!D!!!!O!!!!!!!!SU!!!!L!!!!!!!!!!�(�SA�N�T�A�C;;;A�'F�A;R;;IN�'A�)�!!!!,!!!!�'S;A;B;A;;D;O�,�1�1�D�B�S;B�T�B:M�B�R�0�D:B�19�6�5���N�.o�2�Õ�4�5 rabens, com a admissão em seu quadro social de
"

dois elementos que integram a nOBSd melhor adcie-

I-------:-----------� MAN
dade. o primeiro dos admitidos é o sr, Norberto S.

, I F E S T O Emmendörfer, técnico contabíltsta e professor da Es-

O QUE VAI PELO LIONS
' cole Técnica de Comércio S Luís e o segundo é o

,

\ ,',' Os abaix� assinados, militantes da Velha sr. Henrique Reis Bergan, efic.ienre e esclarec.i�o ge-
"

'. Guarda do Partrdo de Representação Popular de r:�nte local do Ban�o do Brestl S, À. e que, Ja enre-.
� ..;.._ _ .:.........: Jaraguá do Sul. seguindo como seguiram sempre normenre, pertencta ao Rotary Club de Arapongas,

os ideais do Chefe Nacional, o preclaro Doutor no Estado do Paraná.
LIONS E CIVISMO Plínío Salgado, tomando conhecimento da realidade O Rotary Club de Jaraguá do Sul sente se Ie

presente, em que o Povo de Jaraguä do Sul é liz por contar em suas fileiras mais dois eficientes
chamado para fazer a escolha do. candidato que

homens que servem nossa coletividade e, por isso,
de�erá ser o futuro Prefeito Municipal, depois de foram homenageados em reunião festiva do dia õ de
detida abservação dos Senhores Oandídatoa re- setembro, nas dependências do Irelere Tênis Clube.
gístrados na Justiça Eleitoral. vem de manífestar
se, no sentido de que o candidato de sua simpatia
é o Senhor VICTOR BAUER, vereador e índustrlal
que conta com o apôío oficial da União Democrá
tica Nacional (UDN), Partido Democrata Cristão
(PDO), Partido �OCi81 Progressista (P.sP) e Inte
grantes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB),
pelo que conclamam o eleitorado livre e eselare
eido dêste Município para que dêm o seu apôío
ao jovem renovador, Senhor VICTOR BAUER 'e
depositem o voto em seu nome, com o que 'se
estará dando à n088a coletividade uma renovada

espe�ança �e Paz,. Justiça e 'I'ranqutlídade para o

próximo quinquênío, o que se traduzirá em maior
harmonia entre os seus munícipes e felicidade de
seu bom Povo. PROGRAMA DO PRESIDENTE

VICTOR BAUER é a esperança de melhores O . Presidente do R. 1., C. P. H. Teenrsre, de
días para Jaraguá do Sul.

VICTOR B UER Htlversum, Holanda, proporcionou as diretrizes peraA , a 3 de Outubro de 1965, o planejamenlo das atividades e projeto do clube:
assegurará uma profícua admínístraçäo municipal - Conservar o que provou ser bom.

em 3c�:O!����.R BAUER para a VITÓRIA, -Eliminar o que deixou de ter sucesso.'
-ModifIcar o que puder ser melhorado.
-Ampliar o que merece ser meis desenvolvido
- Introduztr o que foi negligenciado no passado
-Iniciar novos planos e atividades.

O lnterect, a atividade mels nove rotária de
eerviços pró juventude, inciou o ano de 196é.66' com
aproximadamente 21.000 ;ovens, sócios de 856 lote.
ract Clubs. Êsses clubes encontram-se situados em
44 países e em 174 distritos rotarios. Os Interact
Clubs têm servido à comunidade e escolas de modos
vertados .. Algumas dessas atividades são:' o lntecârn
bio de estudantes, a construção de escolas a esais
tência � alu�os queestão fracos ne escola, programas
para nao deixarem a escola entes de terminarem a

sua educação, etc.

Na sua mensagem aos sócios no inicio do ano roré
rio de 1965 66, o Presidente do Rotary Club de
ôourh Hills (Ptttsburgh), Pa., E. U A., disse: '·0
sucesso que poderá ser conseguido durante o man

dato de qualquer presidenre, dependerá em primeiro
lugar da boa vontade dos rotarianos do clube em
"dar de si antes de pensar em si."

INTERACT: CRESCENDO E SERVINDO

" lO
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MENSAGEM, AO, PRESIDENTE DO CLUBE

In ml!moriílm
Bem-aventurados os limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Mal. 5:8

II

A eximia e saudosa prot.a Esthéria LeDzi
Friedrich, que passou por este mundo oe sofri·
mento, deixando um modêlo claro de sua vida
exemplar, por certo estará -participando das
benQãos iDefneis que Deus promete a todos
os que O amam.

Gloria indizivel ,

Tenho iido da bela cidade
Situada no reino de Deos

Com seus muros de jaspe luzente,
•

Juncada de áureos troféuE>;
No meio da praça está o rio

Da vida e vigor eternal
Mas metade da glória celeste

,

Jamais 'se contou ao mortal.

Tenho lido dos belos palacios
Que Jesus foi no Céu preparar

Onde os bons e fiéis. para sempre
.

Felizes, irão habitar;
Tristeza, nem dor, nem contendas

Atinge a mansão paternal,
Mas metade do gozo fut'uro

Jamais'se contou ao mortal.-

Tenho lido das Vestes brilhantes,
Das coroas que os fiéis usarão

Quando o pai os chamar e disser:
"Recebei eternal galardão."

Tenho lido que OIS santos no Céu
Pizam rl:las de ouro e cristal

Mas metade da história estupenda
'Jamais se contou ao �orlal.

Tenho lido do Filho de Deus
Que recebe' o mais vil pecador,

Que nos dá plena p3Z e perdão,
Se imploraremos com fé e amor.

Tenho lido da fiel proteção
Que dispensa o Pastor di�inal;

Mas metade de amor tão profundo
Jamais se contou ao mortal.

Disse Jesus: "Aprendei de Mim que sou

manso e humilde de coração e lichareis descan·
so pau as vossas almas.

,

Sim, Esthéria, aprendeste do divino Mestre:
Eras mansa e humilde de coração, e 8 tua aI·
ma, agora' deSCansa par_a sempre em paz.

(POR UMA ._AMIGA)
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