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I' Soberanos, bélga,s vem
ao BRASIL

.

•

� I'
•

IS.
PAU L O, 7 - o

cerimonial do Palácio . do
. Morumbi', dísrrtbuiu hoje �
programa a visita oficial
do Rei Balduino, da Bél
gica; e da Rainha f'abíola,-------------------,------'--,---------'-'--_-_-I
a ôão Paulo. Os soberanos

Diretor :
�

Impresso na : belgas, que visitarão o
•

1 BUOBNIO VITOR SCHMÖCI(BL SocleJaJe Gr�/ica,AvenlJ. LtJ.. Braeil no inicio de novem

bro, estarão na capital
paulista no dia 11 daque
le mês.

A FRENTE
, ,

BRp'e,

maior penetração. rio interior

fundação';
A rt'ur Müller'

•

\ .

, .

JARAGuA DO SUL (Santa 'Oatarina) säbado, 9 de outubro de 1965

Há quem não se curve se compusesse de boto- imaginosas de alguns
ante a maioria. São os eudos. Verdadeira afronta perverses que querem
Inconíormados que não aos brios do laborioso aumentar de tal nianeírà
querem reconhecer a povo. Onde já se viu em QS vencimentos, de mo

realidade. A vontade íne- Jaraguá do Sul, um De- do a que a receita seja
quivoca do povo. TEm legadó alucinado a gritar, completamente absorví
tarn, então, prejudicar os e' a avançar contra o po- da pelo funcionalismo e

legítimos Interesses po vo que pacificamente nada possa ser realizado, Denunciamos tôds essa

pulares. Por isso usam e comparecia à marcha da Denunciamos aos con- série 46 atos que revelam
abusam do Poder tem- vitória. Onde já se viu tribulntes as manobras a verdadeira face daque-
peral. um Delegado de Policia I que brotam do bestunto Ies que costumam apare-

Inicialmente, preme-
cuidar tão mal da segu- de mäus . [araguàenses, cer perante- o público

tendo sem conta para rança pública. Enquanto que querem reduzir tôdos como homens de bem,
nada realizar. Em segui- cuidava da "integridade" os impostos, afim de impe- mas que guardam no

ca, apeados pela vonta da firma Marcatto, da dir a entrada de receita íntimo pensamento día

de do eleitorado, ser- qual ninguem queria na- para atender à admínís- bólicos.

vem-se de expedientes da, na ponte sôbre o rio tração municipal. Denunciamos esse

éxcusos. Como ainda na [araguá, em frente da Denunciamos 'aos' ho- atentado centra os inte-

3a. feira aconteceu em
Casa Comercial Vailatti mens de bem, as provi- resses do .povo. O eleito

J á T
.

f homens, mulheres e denotas que estariam rado já julgou os . seus
aragu. rístemente a-

crianças eram atingidas sendo tomadas pelos ato governantes. É precisomosa ficou a passeata da
.

T...J 1 f com pedradas e tiveram aís detentores do poder, o povo, agora, saber GvitOria. enno pera -r�1;l. que S6(' hospítatízadea. 08 quafs "deixa iam' os pe-tgoque representa umte um Delegado de Poli '

cia mal orientado. Dívor- Ao se denunciar o fáto tratores, os .camínhões, mäu. govêrno para a co-

ciado dos costumes da à Delegacia, responde- demals viaturas e outros letividade.

terra, montou um dispo- ram que "agora não tí- equipamentos e ímple- A S6 confirmarem es-
.

I
. nham tempo para aten- meatos de tal maneira sas denuncias, temossítívo militar que c assr-

der". Deixaram delíbe- "descalços", que o nôvo eertesa, o povo mais uma.ficariamos de ridiculo.
radamente o povo à mer- Preíeíto 'não teria meios vez sairá para as ruas.Palhaçadas que brotaram
cê da ira dos íncontor- de começar a sua admí- Não em, passeata pacítíca.na mente doentia dos

"raívínhas' do' lado de mados e o massacre foi nístração." Mas para cobrar no couro

lá, Armaram.se de revol- plenamente consentido. Denunciamos', para que daqueles; que não sou; .

veres e fuzis, para 'im- Onde está a ,Policia or- o' povo, saibà e conheça, beram bonrar as tradi

pedir uma passeata pa-
deira de outros tempos, os verdadeiros

inimigosl ções
do povo de Jaraguá

c1fica. O bom povo., o que deixou de existir nll de nossa terra, aqueles do Sul. .

ordeiro. eleitorado vito Metropole do Dinamismo: que querem influir junto
.

. EVI, SINSVAL
rioso. teve que assistir a

É chegada. a hora de

pantomima polícial elm mud.ar as COIsas, O Cé!. Est, im,ar' 'e ·res.peitarfrente à firma Marcatto. Damlo �laes' deve tOIDa:r
Dizia-se que o povo es- _con�eClmento. das arbJ·.

'0 SC,Cerd0te,
tava reunido para atacar

trarledades que se co-
i

'

.

e depreda!' a firma fa· metem nesta terra. Ter- C a t ó I i c o s '_ lern" T a i fi e, escritor francês,
bricante de chapeús. Co·

ra qu�, até agora não brai·vos da'gran_de digni- escreveu estas palavras:
mo se o povo jaraguaense

teve Ie!. Terra que pas· dade do sacerd.ote. Quem "Todos os ladrões, ,todos
, sa '.a nao ter maIs segu· desrespeita, calunia, pe.rse. os comun'jstas. 'todos os

---,-----.
-�--�--

rança. Até um integro gu� ou malfrata um sa- desordeiros, todos os per-
..

A MARCHA, ELEITORAL NA COMARCA �n�:;��d·.�g!;:::J!�� c.�o��d�:mS::::.C::�;� ;;�;��S'E�OC:�����!�ãO;;
.. I b'

A

d respeito, õão por motivós Iodos os ,ho�ens d� be�,
"

Resq.ltados to�ais, finai.s, d� pleito de 3· de o�tupro' de 1965, :��e:�ç��? to a
,
essa

pessoais, mas pelo _ seb ho_oe�tos, �arld�sos, ,esll-,')
da Comarca de Jaragua do.Sul.). .

.

Inicialmente, promete. caráler sacerdotal. mavels, slmpallsam com.

os sacerdotes professando
Para Governador ' Para Prefeito Diferença ralll_: �m st1guida, de!am O impe�ador' Constan- respeito por êles":
.:

.

y;�s�o aos seus baIXOS tino Magno dizia: "Se
'Ivo ACKR Loreno ' Victor' .

lDstmtos. Prome�em, ago- Nisse um sacerdote cair Cristo disse: "Quem a_

3:746
. q:Ó78 3.740 B5i111�t 1.371' ����cdoam����:ncr:a�on�:� �ufa����:'���:r��� c�u� :�:u�,��segue ô MiJ1l per-

1.354'
' Jahn y?ar

36
o povo que já confiou ·falta !!ão aparecesse:'- T.ADEU JUSTO

; ,
; 1.237 1.286 1.322 'uma vez nêsses homens. .'-'- -----'-------

Liú:Jgero '

. Steilein .

Por"isso denuncia'mos, Ludg'.e.. ro .Tep'".,as�e
. 'agrad'ece620' ,614 I

. 319
.

'295 ao povo e aos responsá· ,.

783 Não' hOlive' elpição para Prefeito v�is as tricas e futricas
r dos I'nconformadós que Sfr:vo�me dêste yeículo informativo para sau-., 1.300 Não houve,eleição para Prefeito �.

' '. .

"

.

, , I' .est-ao dIspostos a tudo_. dar o povo;do Município de Schroeder, cujo eleitora-
I

. No . Mu ri i c i P i o d� Bernardo '(.'Jesser, Çierhard Reis;,proporcion,lImeFlte'ao Denunciamos ao' povo Ida, por larga' margem, de ,:otos, honrou o meu. no�
,:, Schroéder houve eleição ZélS!�OW e frederteo Leo' num.êr9:de'eleilores; logrou· as 'insistent�s noticias, lI!e para o cargo de- Pref.eIto Municipal; pelo -que

para véread�res, veqcendo poldo Melzner. •

' maio.r, percentagem de, su de que é intenção' botar desejo a.gra�ecer a tôdos ,a confiança 13m mim depo-
.. a UDN,;_que elegeu' 4; ve·

. :. fràgio no'Esiado, o ,mesmo fogo na PrefeItura para sitada' e espero .com a ajUda de"tôdos, 'indistinta-
readores contra '3 do PSD. �·té � mQme,olo, em. q_lie, aCQniecendo com a votação' apagar .' os ve�tigios 'ds mente, poder dar, os pàsSQS iniciais, afim de que ,o

9s. ' eleitós, sãó 'o:� . se·, e.nc�rrayamos
'

. a. '. e�lçao, para,', Prefeito Municipai cor�upção. e. �8 ".
malver nosso Municlpio· poss,à 'se fàzer bem represept.ado

,.

gu I n te�: ,UDN - �Ido flgur�v!l o ,.NUDlCIPIO de. d ,.,',. � . d' '.' saçaôc 'dos' dlDhl3.lros pú- entr� as demais municípios 'da grande comunidade

Romeo" Pas(i)ld, Arlhur Jaragua do Bul, ,la z<;l0a,
e ve�,_' �ue ?S .

e � � IS blicos. ", ,

Oatarinense.
,-

,"
'

"'-"

.�

Undn'er; �Ortoli Perschke el eleitoral onde o Senador result�dps, deram.,.se" por Denunciamos ao 'elei- ,�chroeder, 6 de outubro d'e� 1965
t,.eopotdo ·Gorges; PS'o - Anronio, qar,los Konder'mar��m hem �enor:' toraQo 8S' maquinaçõ,es .

'. Ludg�ro TepCIsse ....,,:, Prefeito eleito
� , .f , ) " ...... '

, j) "

,II' Ay.ali��se ,a ,cultura./ «de ,:uH)a; �id�d�,�peIQs, s�us .Educ3:ndá�ips; y',q P!llác,io d� 'EsPQrtes' ,reúne 9sll,,-",
,

'
.

I'" . _'I EällcandÇtf,lOS em confraterhl'ZaçaO, esportIva.
'

"

' . '� I
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r

r
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/,Grançje EESTA' ao ,ColégiQ São �uís, dias 30 'e,',S1','de Qutuaro de '1965/
.

" I ..

Ano XLV

.

.

Cumpre-me o grato dever de vir em pre-
sença- do nobre pOVQ de Jaraguá do Sul, para
agradecer ao eleitorado desta terra; a' prete
rência do meu nome nas urnas de 3 de outu

bro, ao mesmo ternpo .que desejo manifestar a
convicção de que o expressívo sufrágio, asse
gurará ao futuro admínístrador municipal as

condições ideais para alcançar os altos obje
tivos e ínteresaea da eoletívídad e.

, É meu desejo trabalhar em estreita Iíga
.çäo com as entidades de classe, auscultando
as verdadeiras necessidades públicas,' com o

que se fará um govêmo dentro das tradições
maís caras da gente jaraguaense, e se estará
dando clima de tranquílídade, paz e prosps
ridade ..

Um, dos propôsítos altos de meu futuro
govêrno será o ce realizar uma administração
serena, sem perseguições de qualquer natu-

- resa, mas dentro da linha da austeridade, do
trabalho e do respeito mútuo, cada um cum

prindo o seu' dever de cidadão e de funcioná
rio e com Í8S0 beueftcíando a col-etividade que
representa o objetivo final da admínístração
públíca..

'.

Procurarei cercar me de homens que, ací
ma das soluções partidárias, possam com a sua

formação moral, intelectual e, téenica, contrí
-buír para construção do bem estar de Jara
guá do Sul.

Ao finalisar, desejo apelar para vencedo
fes e vencidoa,' para que promovam ao 'desar
mamento dos espíritos ainda &ob o calôr de

. renhida campanha, porque, depois da refrega,
só a' PAZ é que poderá assegurar clima pro
picio pa,ra o entendimento entre cs homens
dos vários' partidos e iniciar o trabalho de
engrandecimento de nossa terra. ,

.

Creio que serei ouvido nej3Re apêlo, Ele
representq. o born .senso e o ca'minho a condu·
zir pára os altos objetivos da causa Jarag'uaense.

. Jaraguá dO"Sul, 7 de outubro de 1965 ..�
.' ��

VICTOR BAUER - Prtlfeito Municipal eleito

JC\raguá 'dó Sul
�.

.

Guaramirim
/

. . Scliroedêr ,

� ,l-.

314,
'967

1.435
'Corilpá"

.

Massàr�nduba

[10rqeste catarinense

,
•

do Govêrno Estadual, pa
ra que não sejam maís
renovades os convênios
escolares, fazendo com

que o povo volte a pagar
pesadas taxas escolares.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORRflO, 00 POVO
" ' .

Dia 11: - Silvio Paulo Prodöhl,

fpílhOd'�hoIRr. Augusto Sllvlo. Grande é a espectativa par� o graúde baile
ro o; ,

'd 1 G
� .

d O id l' á'Rosângela Fátima
e ga.a, que o, remio as rqu eas, rea Izar

Ferrazza nesta
na noite de 23 de outubro na sede do O. A. B., com

,
,. apresentação de debutantes é, abrilhantado pelos

Batutas de Blumenau. " I

'

" -x-
Coment�-Be os belos' modelos menínas-moças

para noite do Debut dos brotinhos. Maria Elíza
beth Povoas "Rainha dos Estudautes", Maria Eliza
Schmitz, Marilze Dornbusch, Miriam Pradi, Elísa
biete Grubba, Dirce Fruet, Sandra weir, Rute Her
tel, Dalva Schnitz.

apresenta
(fundação,: ffrlur mülle,r -,1919)

Emprêsa Jorrtalística
"Correio do Povo" Ltda.

- 1965 �
Diretor

, Eugênio Vilar Schmõckel

� ASSINA1"JRA :
. f\llual .. Cr$ 1.850,00
Semestral. . • Cr$ 950,00
AAulso . . . Cr$ 40,00

BNDBRÊÇO:
,

. Caixa Postal, 19
f\venida Mal.' Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catàrina '

,. Aniversários

Fazem anos hoje:
Yolanda. Morbís;
....- Elmo Lemke,

Rio da Luz.
'

'Sr. Lindolfo Schmidt;
- Sra. Maria, espôsa

do Sr. Martim Henn, em

'Jaraguâzínho:
em' Srta. Marli, filha do Sr .

,

Adolfo Bartel em Itapo
cúzinho.

Diá/14:

...Edital n. 6.050 de 30· 9 65

Leonardo Kreutzíeldt e

Há Welk

Fazem anos amanhã:
,,-

Sr. Manoel F .. da Costa; ,

- Rose Mari Teixeira, O jovem Hilberto Kaiser,
filha de, Sr. João Antonio filho do Sr. Altrede Kai
Teixeira res. em -Ioínville; ser, nesta cidade.

- Edite .Sehmídt, em

Itapocuzínho;
- Luíza L. Bortolini,

sspôsa di), Sr. Vitorio
Bortoliní, Lapa=-Pr;
-Norberto -Kreutzteld,

em Jaraguázinho.

�'

Sra. Hildegard Albus
Baratte, espôsa do sr.

Silvino Barato;
-: sra, Anita ,Voígt.

Registro
Dia 15:

Sra. Tereza,. espôsa -X-
do sr. Juliano Stingh�?; A S. D .• Acarai tem a satisfação de trazer

- Leonor Tomssell.l, ' para os seus associados, na noite de 16 de . outu-
- sr. Ad.olfo Ba!tel, bro a famosa orquestra "Ravena de Laguna".
- Tereztnha Ehza de

I
'

Oliveira, filha do sr. An -X-

tonío Praxedes da Silva, I' Dia 12' de outubro é o dia da criança. Radar
residente nesta cidade. Social cumprímenta- as.

-X-
A 4a. Série O. N. R. tem a satisfação de con

vidar a brotolandia para tarde dançante no dia 10
próximo no C. !\:. B. com inicio as 15 horas.

-X-

Aurea Müller Grubba, Oficial
.

do Regisn o Civil do 1.0 Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Su, Estado Je Santa
\

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

--------------�---------

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar, se:

, Dia 13:

- Regina Gascho, es
posa ,do Sr. Eugênio Gas·
cho, comerciante em Ja
raguázinho ;

Ele, bresileíro, solteiro,
i'ndustriário, natural de

Jaraguá do Sul, domící
Iiedo e residente em Ja
raguásinho, neste distrito
filho de Ricardo Kreutz,
feldt e de Ema Bertha
Luiza Krehnke Kreutz-
feldt.

"

.

Ela', brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
da e residente em Gari
'b�ldi, neste distrito, filha
de Eurlco Welk e de
Bertha Brandt Welk.

1: _para que Chel! ue ao co-'VENDE_SE '·f..
•
..··:�··..·..·..·� ·· �..

·
..
•
..··:'..•· .. ···:�··..···._

"
..

:
.,

:r..: ..��
;�:�',m�n��'�:n:�d�Jit�'nqd:, Kombi 59 li nr [n r na n d o A Q

� r I' n � man n ��
sera publtcado peja Impren· . ' '\ b U I flJ II II H. t) II II :1
sa e em cartório onde será Em perfeIto estado de f: . -:�
atixado dUlantt: I� dias. SI co�se�vação. f d d fi CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- !Jalguem souber de algum im- ra ar nos u� os o 1 RES INTESTINO'" C'

.

d S h 1
pediment<> acuse-o para m

Banco do BrasIl S/A,: " I:) - Irurgla e en oras
: =:-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::=:::::::::=====:::

�����i�ÜLLE�'GRUBBA
com o sr. Ferraz. {� Diagnóstico Precoce do ClncQr nas Senhoras

� li DR IVO KAUFMANN II
OhciaJ f: Comunica aos seus clientes que atenderá no seu :� li·

• iiVENDE-SE g novo consult6rio ii Rua Arthur Müller n' 160 . h li li

��� [: (AO LADO DO NOVO HOTEL) P II -- Cirurgião Dentista li

Por prêço de ocasião,�: D 9 2 d 8 FO E) 3 :1 II II
�:: :��e�:le�o�:r�:�� s:u �:ng::el ��as���p�::'��� fL ....�� � �....�� ..l.���....�����.....�:........:��....L!: Consulrório; - Rua Preso Epilacio Pessoa 139 ii
FARMAGIA NOVA por 129 de fundos, com

.-.-........ -.-............-...-...-----....-...-...---------- __._,

li (em frente da BMPRES'UL) Il
.e ROBERTO M. HORST uma casa de madeira,

�
ii ii

a que dispõe de maior sortimen. tipo bugalow, no centro - Aparell,agem modernissima -. ii
lo na praça e oferece seus arti- de Guaramirim. Dr. Rejnoldo Murara ii RAIO X _ CLINICA _ CIRURGIA il

gos à preços vantajosos Tratar na Rua 28 d e

I
( !I !!

.•�.ua�M.�.L.�.e.�.:.�.o.�••:._.J�.r.�.u.á�!.f.�.�.�.,.5�1�.'.le.m�.G.u.a�r�a E_r!ó":����.l"u" í������ =� ,

"........._. i I' -

'

m
��JJ::: DR. JORN SOELTER :;;

�1)0000.-"""(!� o(Uo._oQ)o._�_��_
,
II

)

1,t:./fWRf5IffO DENTlSTff I I
I' .

•

Vende-se __

Moderníssimo "AIROTOR" I
Vende.se um JEEP I Reduz o tempo de traba lho

-

Lote Residencial no ano de fabricação 1948 I e -aumenta Q confort� do CUENTE. I
centro da cidade. -. com 4 cil i nd ros e ,- Icapota de nylon, estando I CLíNICA ,- CIRURGIA - PRÓTESE

I n fO rm açõ es com
em ba_rn estado de con

1=11" RAIOS
-

X
.

Imservaçao.' -

Claudio Pereira Ramos, TratarnaVOLSWAGEN iii Consultório: Av. Gelulio Vargas, 19P

I--no
I Banco do Brasil. DOS fundos do Banco do

IIII ( ,
' . .

'

c::::;:::.o:::::::==c::::::;:::. .......c:::::::-c::::::oc::::;:::. ��a;i!l.SIA. em Jaraguá mi liIIIEi.An:xo .:!:_�:Slf� d:, A�.larcltlca�--';�
,

As estudantes do 3°. normal -convida a todos
possível: <Ela surgiu de para assistirem à noite dia 15 no Cine Jaraguä o

repente em minha vida» filme "Moreninha de Staiti".
-. <Ela veio da mesma "Salve dia do Professor".
cidade que e,,» - Ela

.

-X-
tem canelo côr de fogo» 'I'ranscorre dia 11 o aniversário da senhora
�, por outro lado, ouvimos Margit H. Anders, .esposa do senhor Ivo Anders,

Por outro lado, o nü- também: cEie tem um residente na cidade de Xanxerê. Os cumprimentos
mero de mulheres que se carro» -- cEu gosto das desta coluna:

.

casa por amor é menor camisas que ele usas - -X-
do que o dos homens. cAch.Ai que _ele cau.saria I Estará de aniversário dia 15 a simpática se-
Oêrea de 40% delas casa- bo� impressao a minhas nhora Vanír Balleck esposa do senhor Walter
se para obter segurança armgas» - cMeus outros Balleck. A distinta aniversariante os cumprímen-

Um inquérito feito hã .ou
.

por outras �azões o�mol'ados RÓ falavam cie tos desta coluna.
pouco tempo, mostrou práticas. Na realidade, minha beleza, ele parecia -X-'

-

qu-:. entre 1� mulheres, 6\ para
ambos os sexos, o

I !nteres!,ad.o
.

em mi u b a Representará Santa Catarina no concurso de
estao a maior parte do casamen�o pOd? come�ar lOt ... l'ge�C1a�. .

Miss Objetiva Internacional, a realizar se em São
tempo pensando em algum de maneIra malS prosãlca Que lDocencla a dela! Paulo, a senhorita Maria de Fátima Silveira Ga-

rota Radar Santa Catarina 1965.
'

-x-
Radar Social cumprimenta menina moça lone

Ballock pelo seu aniversário.
-X-

• I,

Quantos Romances'
numa vida só!

Tanto uns quanto ou

tros têm, em 'media, de: 6
a 7 romances, durante a

vida tõda. ISBO, 00 entan

to, não 'quer dizer que
ambos os sexos percam
o mesmo número de ho
ras por dia pensando no

outro ou se casem por
amor com a mesma Ire
quênoia.

homem enquanto que
apenas 2 homens entre

10 admitem que têm al

guma garõta constante
mente no pensamento.

Pensamento da Semaoa - A solidão é compa
nheira da tristeza (Zélia Merlim Tromponski).

"
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"t TGdesanzeige uold
Daoksaguog VE·NDO

,

JARAGUÁ DO SUL

.

,Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, <loni
feras, falmeiras, etc., etc.
PEÇAM CATALOGO

ILUSTRAPO

,

r LeQl1oldo ,Seidel

- CORUPA'·-
'" ' ,

iI��""I��������������,�'" <=>c=>c=>.......���

, Allen Verwandten" FreundeQ uud
Bekanten teilen wir mit, d,ás unS!3re Inigge
liebfe Mutter, GrossmuUer und ,UrgrossmuUer

Emm8 Ehlert geh. Krenke·
schnell und unerwa,.rtet am 22. September 1965.
im alter von 76 Jahren ·aUs diesen Leben
abgerufen wurde.

" '

Wir danken herzlich Herrn Pa�tor Georg
Weber für den reichen Tr.:ost aus Gottes Wort.
Besonders auch die treuen Nachbarn und,
bekanten die: ihr immer' so treu zu Seite
stân.ten, auch denen,. die Ide,r Verstor'benen '

das letzte Geleit gaben und Sarg und Grab
'mit Blumen schmückten..

'

Garibaldi, Jaraguá do Sul,' September 1965.

Die trilUern�en Hint€rbliebeneri

3 Söhne 3 ,Schwiegertöchter
, 4 Töchter 4 Schwieger,söhne
23 Enkel und 6 Urenkel

MUDAS

.

/

.,
------------------

Frutl1<tras e Orna'men,tais

I�
Gebiebte, Mutter, schlaf: in Frieden
Sanft und Mild, in deiner Gruft
,Bis z\1r, Auferstehung; dir Jesus ruft.
Dort wo die' Fr'iedenspalmen wehen
Da werden wir uns wieder slhen -

.',

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

••
, .. 'AssembléIa Geral Ordinária .

'

, CONCENTRAÇÃO RITIGIO,NAL 4-8
R Ed a t.ör i O

.

"CONVOCAÇÃO
' .

( -:

O nosso assunto de hoje é sôbre os jovens
4-8., isto é ' jovens do meio rural que Irequentam
clubes de trabalho 4-S; a 'finalidade dêstes clubes
é "preparar os jovens do meio rural para que Re

jam bons agricultores, boas donas de casa e .bons
cidadãos. O sócio 4.'S aprende práticas certas em

agricultura, �ecuária e economia doméstica pelos
projetos que/executam.

:E:stes jovens são formados principalmente peja •

e�asse dos pequenos trabalhadores da terra e as
sim responsävets por uma realidade ..

RE�LIDADE ATUAL - palpável, clara, ina
diável, urgente: É preciso planlar, é preciso criar pois se
o agricultor é a espinha dorsal da nação, os seus
filhos são os herdeiros responsáveís diretos por

. essa continuidade.
'

"

Esses jovens de pouca 'idade, mas /já amadu
recidos pela experiência dos trabalhos de campo,

Achem-se á disposição dos senhores acionistas pela insuficiência de meios e condições que Iactll
deste sociedade, na sede social, à rua Benjamin' tem seu trabalho e pela falta total de garantia
'Conetant, '. n°. 594, nesre cidade, os documentos a dos preços no mercado, êles abandonam o eam

que se refere o artv, 99, do Decreto-Lei no. 2.627" po ... a terra. :. as tradições ... , a natureza em
de 26 de setembro de 1940, referente ao 'exercício en- geral ... a sua'experiência de trabalho.
cerrado em, 30 de junho de 1965. - Agora perguntamos:

Jaraguá do Sul lOde setembro de 1965, ,

Para onde vai uma grande parte dessa [uven-
, , tude rural? .

Moritz Max Wilhelm - Diretor Presidente Para onde irá a' nossa realidade palpável, ela-
Nelson Leopoldo' Driessen - Diretor Comercial, ra, inadiável, urgente? .

Eduardo Francisco Wilhelm - Diretor- Técnico I
- Quem vai plantar? Quem vai criar?
Se os herdeiros naturals da terra, filhos de

agricultores e criadores se deslocam 'para as cída
Bebidas Max Wilhelm S. A. des à procura de melhores condições para sua

sobrevivência, que faremos nós com o acréscimo
de gente nas cidades, êste desequílíbrío certo. en-
tre consumo e produção? ,

,É PRECISO voltar' a
'

atenção para aquela
parcela de jovens que fica no meio rural, que
fica lutando ombro a ombro com seus pais.

, É PREClSO que NOS estejamos com êles. Com
preendendo o esfôrço de sua luta desigual com
os problemas' que a lavoura e condições às vida
em geral, speesentem. .

.

, lOS somos obrigados a estender a mão a essa

juventude.
A iuventude- rural 4-S - Ésses jovens rurais, por

excelência, são merecedores da atenção e ínte
rêsse do povo das cidades, pois êles começam
cêdo aquelas práticas que seus pais lhes transmí
tem e procuram melhqrar, aderindo às sugestões
modernas e econômicas que se lhes propõe.

Os jovens -sócios 4·S de clubes do trabalho
4-S, aceitam as orientações práticas que os lide
res, especialistas e técnicos lhes ensinam.

Por isso está na hora de oferecermos nossa

ajuda, não esquecendo que são êles os futuros
esteios da nação brasileira.

'

LUI"z KI"enen S.A .Ind. e Com. de Bebl"das Os jOVßD.S 4-S permanecerão, no campp e.
continuarão os trabalhos da terra, .

e garantirão 8 ROstO snbrevivênciá, se' n08SO 'aplauso e

acolhida chegarem ao Beu �ncontro. _

Não é preciso que trabalhemos com e como
êles, não é' preêiso que intervainos diretament.e
nos seus costumes, mas uma coisa é essencial: .

ENIENDER E SABER, o trabalho que os jovens 4 S desen
volvem no seu clube de trabalho .... VER, SENTIR,
a responEjabilidade, a certeza e, o otismism.o que
os encaminha .... PRESTIGIAR, SERYIR, JULGAR, com com

preensão e amor o movImento de nossos amigui;
nhos do meio rural. .

'
'

Nós podemos. devemos e temos que fazer
isto, pois é o mínimo. É tão pouco.. .

Basta que atendamos a um convite: Basta que
assistamos à . IV Convenção Regional 4-S, a rea-
lizar-se em Itajaí, no ,dia 17, de outubro. \

Ali Iile reunirão os jovens 4 S dos municípios
de Joinville, Luis Alves, Jaraguá do Sul, Brusque,
.e também do próprio município de Itajat

S�rão 164 jovens que Hajaí hospedará por 1.
Jaraguá d? Sul, 04 d� Outubro de 1965. dia, jovens rurais que lá vão participar do concur-

Gertrud L. M. L. Kienen - Dir. Presidente so' de demonstração, competição de. stands, etc.
"

Portanto se prestigiarmos com nossa presen-

Iça
a convenção 4 S e, se tomarmos parte no seu

I programa" de 'festejos, estaremos 'manifestando
nosso aplauso e acolhida à uma causa verdadeira:
8 causa dos pequenos trabalhad(}res�. ID{lninas e

rapaze's, cujos sonhos não são leves ou fantásticos
como os de mais joveos de su� idade, mas são
voltad()s e s'e encaminham. para a realidade atual .

E preciso planlar: é preciso criar: (é preciso cos

turar, é preciso, saber cuidar da saúde). É prei:isa
encar,ar essa reaHdade que se evidê9cia dia a dia.

Estendamos a mão a08 4 S na süa IV Con
vençãrl 'Regional 4'·S, nós podemos fazer êsse ges-
to.

'. .

,

E isso significará o máximo para êstes jovens"
'

.

futuros homens e dona' de casa do campo respec
tivamente'.

_. ,

Senhores Acionistas: -- Os abaixo assinados,
'membros efetiv·os do Conselho Fiscill da LUIZ
KIENEN S.'Á.'IND.'E COM. uE BEBIDAS, sita ��.Dl[CO - C.R.l'1[.' 1:'Z'

\ '

a' Av. Mal. Deodoro d'a Fonseca, 657, tendo exami- '

nado, I detidamente ö Balanço Ger,al" Relatório e

�

Cirurgia .e Clínica de Adultos e Crianças
. Demonstrati'Vo de Iiucros e Perdas, qlLle lhe foram 'Partos - Doen'ças de Se�horas

. apresentadbs pela Diretoria da referida Firma,
/. . :" '. ,

'.

relativo ao' periodo ,de 16/08/64 a 15/08/65, são de ,HO�PITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ

parecer, qUtl os me·smos.,s� encontr.a� em ,perfei,ta
I'

,Resid&ncia: Dr. �ereu Ramos, 419
'

ordem e foraQl' elaborados, segumdo as normas c o:miu lP Ao.. - SAN�A CA..�AR.D[NA f

contábe,is, ràzão por 'que .devem se.r. aprovados
.. '.

.

" I.

'pelos senhores acionistas, reunidos em Assemblé�a "

.

- .

G�raI. ,..
. ,

'

!f:::::::�::::::::::::i:::::::�:::,:::::::::;-:::::::::::::::::::::::::::::::-::':::::=:::::::::::,:::.:.;::::�Jar,8�l1á dPr�uiNO�I���u���oFde �965�) II DR.' WALDEMIRQ. MAZURECHEN II
ARNO HE�SCHEL II CLíNICA MÉDICA - CIRURGIA'GERÄb !'!I t:

,H�INL<,M.ÁNHKE", II II n'EJAIR PEREIRA _

. ii II .

___�'-o-- -;:---=-
�__�__ ii' " , I!'

'

Extensionista. Rural ACJ\RESC
, II

-

::

Vende-se, - Centro II ULTRA SOM.
j, , 11----.....·\'""""":""""

. . . II II,
, '

".
' \ .:: ON-DAS CURTAS IVençe.·se uma p.roprledade c'9ntenqo lU m a 'ii R 'ULTRA VIOL '!?TA . ,II'

casa de Jl)ateria.l e 'umal casa de madei,ra, situado II '.
CI

\ II
à Rua Epitácl0 Pessôa, 497 em Jaraguá do SUl,.l1 Rua Presidente EpitáciÔ Pessôa 70� ,i

, Info'rmações com Dr. Piccioni, em" Corupá. \'-::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::==,=-::::::�::::::::::::::.::::::=:::::::::::::::::::::::::::O, '" ' . '-,
'. :j .

I'

Senhores Aci'onistàs: - Em 'cumprimento à
, determinações ,legais e estajuâriãs, submetemos à
apreciação de V. Sas, o Balanço Geral e à ,respec
tiva demonsjração da. conta de Lucros e Pardas,
bem como o Parecer do Conselho Fiscal, referente
ao exercício de '16 de Agôsto de 1964.a' 15' de' Ag-ôsto
de 1965.:\

"

,

f

Ficando outrossim, esta Diretoria ao inteiro
dispor' dos Senhores Acionistas; para quaisquer
esclarecimentos que se tornarem necessários.

Jaraguá do Sul. 22 de Setembro de 1.965.
i LUi21 Kienen Junior, Diretor' Gerente

I I .

, .Balanço Geral encerrado em 15 de
Agösto de ,1965

ATIVO
Imobilizado

Imóveis, Beufettor iaa, Ativo Imobilizado
cl reavaliação

.

• Eslavel
Mäq. e Instalações, Veículos, Vasilhame,
Marcas, 'Móveis, e Utensílios

.

. Realizllvel 8 curto e lonuo prazo J. •

Petrobrásr' Adiclonats 2973/56, Obrigo da
Eletrobrás, Previsão 'I'rabalhista, Tit. a

receber, T'axR Melhoramentos Pref. Munic.
Jaraguá do Sul, Mercadorias

. Dispnnlvel
.

,

Banco Brasil S.A. cl movimento, Bánco
Inoo S.A. ,cl movimento, Bancosul cl mo
vimento" Banmércio c/m,O'Vimento" Cj ixa

Conta' de compensação
Ações em Caução

20.446001

24790454

21 584,82�
,

1196218

90600
68.108095

Não elig'vel
Capital, Fundo Depreciação, Fundo Re
serva Legal, Fundo Reserva Especial,
Correção Monetária,' Fundo Indenização

, Trabalhis-ta
Eligivel a curlo e longo prazo

-Banoo Brasil S.A., clemprest., Ban c o

Desenv. do Est. de S Oatarina S. A.
, <cl emprest., Tit. Descontados, Banrner
cio S A" Tit: Dsseont. Banco loco S.A.,
Tit. Descontados Bmco Brasil S. A.,

•

Tjtulos a Pagar, C. Correntes. Imp. Renda
Retido na Fonte, Lucros e Perdas

Conla de Córnpensucâo
Caução da Diretoria

26.337,447

!

41,680.048

90.600
68.108.095

Demonstr. da conta de Lucros e Perdas
encerrado em 15 'de Agô'sto de 1965
Contus' Débito. Crédito

87969716

, .

Mercadorias, Rendimentos Diversos
SllláFios. Ordenado's, S e los
Mercantis; PI�nö Obras Equi-
pamentos, Ta�a de Invf'stimen-
tós, . Taxa Erlucação Saúde,

/ DeP9sito p/Previsão Trab,.,·
lhista, Contrib, Previd. Socilll.
Imp. Consumo, Adic, 678,5 e

9.846, Adic. 4388, Contrib.
Banco Nac. Habitilção, Seguros,
Impostos, Desp. GeraIS, Juros
Descontos, . Fundo R e s e r v �
Legal, '.Lucros Peràas 87969.716

87.969716 87969.7-16
,

Jaraguá do Sul, �5 de Agôsto de 1965.
. .

. .
.

, }

Luiz IÜeneu Junior - Diretor Gerente

Manoel S. Petei.ra - Diretor Comercial
Gerhard A. E.,Lessmann - Téc. Conto '

CROSC 2.210 - DEC 178.813

Parecer do Conselho Fiscal

j (
,

f

Ficam convocados 0S senhores acionistas des
ra s�ciedade, a se reunirem em essernbléta geral or

dinária, em sua sede : social, à rue Benjamin Cons
renr, nO. 594, nesta cidade de ,)a'raguá do Sul,

.

no

día 2� de outubro de 1965, às 9 '(nove) horas, pare
deltbererêm sôbre a segulnte

./

ORDEM DO DIA
,

1°) - Exame, discussão e eprovoçäo do Balan
ço geral, conta de lucros! e perdas, relatório e-contas
da dírerorta e parecer. do conselho fiscal,' reíerente
ao exercício social, encerrado em 30, de junho de 1965;

20)- Eleição dos membros do conselho fiscal
e respectivos suplentes e fixação de sua rernunereção:

,3°)_ OUlr�s assuntos de i nterêsse social.

AVISO

Assembléia Geral Extraodinária

1.8 CONVOCAÇAO
São convidados os senhores acionistas desta socie
dade, pare a assembléia geral extraordinária, que de
verá se realizar nd sede social, à rua Benjamin
Ccnsrant, nO, 594, nesta cidade de leragué do ôul,
pelas 15 [quinze) horas, do dra 25 de outubro de 1965,
a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

'1°) - Aumento do cepítal social pela reava

liação compulsória do ativo ímobtlízedo, nos rer.nos de
Lei n". 4357, de 16/7/64, com a consequente altereção
do, artigo 5° dos Eererutos Sociais;

2°) - Outros assuntos de inrerêsse social .

Jaraguá do SuJ, lOde setembro de 1965.

Mor'itz Max W!lhelm - Diretor-Presidente
Nelson Leopoldo Driessen - Ditelor·Comercial
Eduardo Francisco Wilhelm - Direlor-Técnico

Edital de COQ'Vocáção
Ass�mbléia Geral Ordinária

Ficam convidados os Senhores Acionistas para
participarem de uoia assembléia geral ordinária, a

realizar-se no dia 26 de outubro de' 1965, às 15
horas, na séde social a Av. Mal. Deodoro da Fon
seca, 657, em Jaraguá do Sul, afim de apreciar a

seguinte
ORDEM DO DIA:

1 ") Apreciação do relatório. balanço e parecer
do Conselho Fiscal do exercício, encerrado em 15/
08/6�'

,

. 2°) Eleição da' nova diretoria
'3°) Eleição do Oonsplho Fiscal
4°) Assuntos Di'Versos

�O'PA: - Acham se à dispos,ição dos Senho
res Acionistas, os documentQs oe qU,e Lratam o ar

tigo 99, do ciecreto·l�i 2627, de 26/9/40.

Dr . Francisco Antonio Piccione

, '

, 'Vende-se
Vende se uma máquina

. 'de Roçar grama..
Informação neste jornal.

\,'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UoNsl AGRADECIMENTO,
O IlUE VAI, PELO LIONS, 'te�ria;�� ���r;���ó d:ê���O��i�:�á��;�ad:�e�il:�:

,

rão Grande do Norte, os melhores agradecimentos,
"

,____,,,;,,,--, não dando ouvidos aos caluniadores que à últimaComo o Leonlsmo procura construir e nunca, hora, em verdadeiro desespero de causa, vieram,

destruir, como êle procura, incessantemente,' elevar e turvar os sentimentos de amizade 'de vizinhos, panão rebàixar, permitimo-nos, hoje, levados, talvez; rentes, amigos e conhecidos e que foi expresso Servir nunca é fácil e os serviços ínternaeío-:pelo que' se tem escutado nas últimas semanas, a através da maciça votação dada ao candidato por naís não são uma excepção. Meio milhão de rotatranscrever uma ,página que por si só é uma Iíção, mim, recomendado, sr. Victor Bauer, a quem cum· ríanos representam .016 por. cento da populaçãoum tema, pera meditarmos: I
primento nesta oportunidade, certo de realizar um mundial. Que "iníluência. poderemos exercer nos
govêrno de trabalho, honradez e progresso. assuutös mundiais? O que os nosaos poucos sócios

, ,,' ,pode,rão fazer para melhorar a çomnreensão inter-Jaraguá do S111, 5 de outubro de 1965., nacional. Nas fíleiras rotál'jas, há muítos líderea doInduzidos à lntemperença mental,' a explodtr Alberto Moretti _ VereadOr pela VDN mundo livre. O nosso sistema de clasificações nosdentro de nõs por vulção de loucura, meditemos na une a Indivíduos de djferentes paíaes que tem ínte-
Indulgêncta Divina, pera que não 'venhamos a cair rêsses .comuns. Livres de correntes politi-cas, os ro-

, nos crimes da íntolerâncla. , " FALECIMENTO$ taríanos têm uma posição invejável para ser embaí-
A h, t d d

' ..

L . 'C' l� M' d HERMANN NINOW xadores 'do seu pais. Eles deverão poder "vender"c evemonos, on em, eservore os e opnrm UIS ar os arquar t.

, o seu pais a outros e, por sua vez, dtverão retríbu-, dos no torvelinho 'das través: Vítlrna de pertinaz en- .

d t iC d d d '
Em data de 6 do cor- ir aprendendo maís a respeito os ou ros pa ses,,

once eu-nos nõvo ia pare recomeçar a gran e ferrntdade, veio de falecer, b d
-

t
.

t I â
•

,

I
'

•

renre, cerca das 20,15 ho em como everao er mars o er ncia -com asescenção. a uz, em' lotnvtlle, o menino É ê' ö 'I
.

d -B líncos ne j I
- .

ras, em Garibaldi, pera pessoas. 'sse esenvo vimento a compieensao'
,

stavernos pera ncos na recapttu eçeo.mcessan- LUI's Carlos Marquardt, b t d t t
.d d líb '

tristesa de rôda a coleti e oa von a e en re os ro ananos e os povos emte e nossoos. esequl rios.. _ filho do dístinto casal ] é t b Ih if' d
.R d - vídade, faleceu o estima' gera, .que um .ra a o espec ICO os serviços. , 'lstlfu�u·nos a graça .0 movimento com os pes Arrnínlo Marquardt e Edlr do cidadão Hermann Ni. internacionais de Rotary.e as mao� hyres, pa,ra � reajuste que nos compete. '[Marquerdr. O passamento now, aos 82 anos de ida- Discurso de um foro inter-clubes, publicadoS,ofrla�os desilusão e cegueira.. _ do pequenino Luiz Carlos de. pelo Western Roto, do Rotary Club de Western

. �eformou.nos a esper��ça. e a visao com que comoveu toda a sociedade F h TEU A •I Ö S las A· .

di I d
ort Wort, exas, ...

-
,asslml. am s as nove

.

expenenc "

joinvillense e jaraguaense, rmgo mcon rcrona e
_k ,.

\ [ezrernos .desass!zados na �ombr.a. . . de onde provem os Iarni- Artur Müller, éra um CIDADAO MUNDIALReco���zlU-nos a posse de_lOtegrJd�de espiritual. líares do sr. Armfnio dos mais velhos hebiten-T
.'

. Padeclam_?s.a .d�se.sp�raçao a �e,sgovernar nos Marquardr, ante a brutalt- res de Garibaldi, nascido.

: o verbo, atraves da imune blasfemetõrta. dade do destino roubando em Blumenau, em 28 de
',' Investiu-nos, de nôvo, com o poder de falar

a vida de um in�cenie ser, dezembro de 1882,a�erradamente., "

as 1030 horas do dia 2 'Além da viúva, Emilie, Vilim��a-nos a surdez., nascido de de o�tubro de 1965. Priebe Ninow, 15 netos�ossa rebehao perante a LeI. '

.. "Correio do Povo", que e 15 bisnetos, deixa os" Dotou-ß(�s de abenço�d�s ouvld,!s com �ue sempre teve no dislinto seguintes filhos: Carlos,possamos assIDa�ar as novas hçoes do socorro celesllal. casal os l1)aiores motivos casado éom Emilia PoProcedfamos à conta de infelizes alienados, nas para privar de sua inlim!- nath; Anna casada zoo:
_ regiões' inferiores, ma'terializando em tornos de nós dade, sente profundamente ..\rnoldo Prochnow; Lídia,as telas dos proprios erros e eterniLando assim, o o acontecimento e deseja casada com Franciscocontacto com os desafetos de nossa vida. apresenlar por inlermédio �ch,ewioski; Alfonso, ca.

Concedeu-nos, porem, a Divina tlondade a ben- desta nota, os ·se.nlimenl�s sado com Tecla Kreissigção do, lar e da provação, da responsabilidade e do de pesar aos �als_ d� LUIS
, trabalho em comum, nos quais fornamos à associa· Carl,os, aos ITmaozlDhc:s e Oswaldo, casado com

ção com 08 nossos adversários do preterito para Ivan e Roberto,. aos avos Wilma �reissig,.convertê·los: ao :sol do amor, em laços saotificanles M?noel Malaqulas e Se- .

"Correio do Povo", a
para o futuro. nhora e Alfonso Mar-

presenta a familia enluta-
'.. Não olvides. pois li tolerância do Eterno Ami· quardt e Senh?ra, bem

go 'que nos suporIa há ,milênios, ampardndo-nos como �os .�emals paren- da, os seus sentidos pê
o coração, através de mil modos em cada passo do tes da famlha en�utada. sarnes·
di e por gratidão a Ele que não vacilou em aceitar .!II---_----------------.d' pr'ópria cruz pata testemunhar-nos beneyolência,
sejamos aprendizes da verdadeira fraternidade, por
quanto someDte no perdão incondicional de nossas
faltas reciprocas, conseguiremos atende'r Lhe o apelo
inolvidável: -

'.-"Am�i-�os uns aos outros como eu vos amei".

Um sócio do Botary Club de Kalamazoo South,
Michigon, E.U.A.� iniciou o programa da reunião
semanal com .uma palestra sôbre a sua profissão,
engenharia' ·civil-consultor. O boletim do clube,
Rota-Missile, comentou .que a sua palestra não so
mente promoveu o compenheírísmo, como tambem
proporcionou' oportunidades para uma publicidade
gratúíta,

, UM TRAB!LHO ESPECIAL

)ARAOU 4 DO' SUL (SANTA CATARINA.) ,SÁBADO, 9 OB, OUTUBRO OB 1965
-

,

ANTE A INDULG�NCIA DIVINA

'''Todos nós que tivemos a felicidade de pas
sar um ano no exterior como Bolsista da Funda
ção Rotária, cArtamente estamos melhores prepa·
rados para a!ólsumir o nosso papel nêste mnndo de
grandes transformações, em que vivemos."

Ex Bolsista da Fundação Rotária

"São Luís"
Adiada a

Ginásio
Festa �o

o Doutor'Raul Albrecht 'Buendgens, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Sänfa Catarina; na Forma da 'Lei, etc.

FAZ SABER,a todos oa que o presente edi
tal virem, ou dêle conhecimento. tiverem; 'Oll inte
resBar _possa, com o 'prazo de :dez dias, que findo
êsse prazo há de ser 'arrematado, por quem mais
dél' e m'sior lance oferecer, emfrente ás portas do

I" Ediflcio do' Forum, no dia 25' dá olúubro' vindouro,
às '10 horas, o móvel pertencente à OSWALDO
RobHA_; e que' f<?i, ·penhorado· �os autos' da ação
executiva que lhe move a fIrma. RÁDIO T-V

REI�ER', LTDA, a seguir'de$criminado:
i) UMA PLAINADErRA" com as seguintes c!uac'

'teristic.8s:'- IDarcä OMIL; fabricação nacional,
da Fábrica de Máq1,linas Fundição Ibirama - Santa ,NACHRUF,

; CaJarina, ayaliada em cr$ ,550.000 (quinhéntos e
Nun rttl:tàt DU"treue Mensche�seele,cinqueófa mil cruzeiros) _":

"

"', Tief in dem Schoss der kuehlen Erde.
'

, Assim será referido bem arrematado,por quem Gott, d�r DIch, zil den Seinen zaehlet, '-

"mais -d'ér e 'níaier .la[lce oferecer aciJO&-- 90 preço Liess Dich vergehn; /' er spricht auch: "Werde!"
,
'. W-aren Deine Haende rauh von Sch.wielen ': da ,avaliação, podéndo ser �xaIIimado; ,"por que� 'Die furch'ge Stirn vom Schweiss bedeckt _Ie 'interêsse' tiver, no local em que

'

se encontra de Dort bIst Du nun, an Deinem Ziele,
,posit(ldo, isto é, na re.sidênci,a {do executado, 98 Bis Dich ,des Engels Stimme neu erweckt

; w�ldo' Rocha, na 'localIdade de Ner�u Ra�os, ��s· , :?.:::::=:::::::�:::=:;::;:::=:::====:::::.:::=:-.::::-- ,_:::===:::==::::::�. 'te município. E para ,que cbegue a noticlfi, li, pú '

�, . :1 BI' J' ,

� d iI

: :�:i�����:��:��!�����';�9:;���r:�::��r�Zi Atanção jOlan s : da cima da '1941 :,:iti 'o t °no'st�ce au�croan�:r�.e 't�ß=I�; II,

: e :gassádo nesta Cl�ade de Jaraguá d!l', Sul, aos A inspeção de 'saúde dos jpvens' da c'Ja,sse, de II
d 11

,
'" II.)vin"te cinco dias do mês de. set�mbrq do ano de 194? será' realiz_llda nas de�('ndências, do Club� !I"\ Fábrica de Blocos de: Cimento- para cons- '�I, mil',novecentos ,e s�ssenta_e' cinco. Eu; Amadeu A\etlCo Bae'pendI, entre os dIas 18 e 22 do corten, II truções Se V S pretende construir adquira i!

.

Máhfud 'escrivão, o suPsQrev!. (a) Ra!luLAlbrecht ,te ni��_,de, outllbro, �rocure a. �uota de Alistamen·,.H ():. m8te�t81 de�t� fábrica q.ue é o �ái8 mo: ll'"

Buendgens, Jlliz de ,Direito,
,

.

to Mll�tar, �a' P�efAltura MUDlClpal" pua saber em ii <Jerno, �' J� construção sairá mais barato.. 11'

A presente cópia conlére com, o'original, do que dla.voce de,v,erâ_apreBent.ar·se, ., !!':"";>','r
- -

,

T ' K lique dou fé.
,

' . _'
' EVIte comphcaçoes mantenoo·se em dIa com ::

'I f - l"., • FRANf...SCO MODRoe
- ii, "",' Jaraguá do Sul, 25 de ,8étempro de .1965. Buas o'brigações Illilita�es." Àpresente-8e�para\l' ��r !ir, p �!maç9,��l[! ,�P.p:!· LEOPOLDO KARSTEN. II,

, '!\' , 1I',:"j,,\:'i'�i' ,

.

", II
'

;I O EE'crivãc inspecionado de saúde, , ,,�/j .' II , ...... 1 "- ,7 nesta praça', !IAmadeu Mahfud, FERDINANDO PISKE 10. Ten�nte '=::::::::::::9=:::=======:::======:-"::::'-== " ,:?=::b

HERMANN NINOW

Próximos dias 30 e 31, os grandes festejos que
assinalarão os 25 anos dos Irmãos Maristas em

Jaraguá
Devido à premência do tempo e atraso dos

preparati vos, a Direção do Ginásio São Luís e a

Associação de Pais e Mestres, resolveram adiar
para os próximos dias 30 e 31, a programação das
comemorações. '

Com esta decisão coincidem ,a Festa e a En
trega do Titulo de Cida'dão, Jaraguaense a 5 Irmãos
Maristas: Daniel. Ernesto, Evaristo, Mário à Luis.

A Comissão Organizadora vai iniciar imedia
tamente sua campanha de angariar prendas e co

laboração para a grande Festa Popular que visa,
a construção imediata do� nosso Palácio de Espor-
tes. ,

Repetindo os gestos de g,en,erosa colaboraçãO'
d� outros anos, os amigos do Ginásio São Luis sa

ber�o prestigiar e colaborar no -brilhantismo des-
ta próxima realização educacional. '

Jaraguá, 7 de outubro de 1965
,

Pela Comissão (Organizadora:
IRMÃO FELICIANO GREGÓRIO

.t Todasanzaige u. Danksagung

, ,Edital de' Praça

Wir �eilen allen Freunden, Verwandten
und Bekannten tief trauernd mit, das es GOIt
demAllmaechtigenGdallenhat.am 6.1en Ok
tober 1965, um 8,1 fi Abends, llnser lieber Ur
grossvater, Grossvater, Vater und Galle,

in die Bwigkeit abzurufen, im Aller von 82
Jahren, 9 'Monale und 61 Tagen,

H1ermit danken wir Allen, die den lieben
Entschlafenen das leizte Geleit gaben, áie
Blumen spendehin únd Ihm am Krankenbett

, besucht haben. Besonders danken' wir Herm
Pastor Weber fue-r seine Trostworte' im Hause

Iund am Grabe. "

Es werd(\n alle Verwandten, Freunden
und Bekannten fuer die am 17,ten. Oktober
1965, stattfindende Dansagung eigeladen, zur

Evangelischen Kirche in, Garibaldi.
'

Garibaldi, (Jarâg�á d� Sul), Ok'ob'er ,1665.
,

FAMILIE NIN OW

Associação _Comercial � Industrial de , Jaraguá
NO,TA.'

Referindo-nos à convocação para assembléia,
gerar que deveria, realizar-se no próximo d:õ 11
(onze) de outubro, levamos 'ao conhécime'nto dos
senhores associados que, moti'vado por fatos alheios
a' nossa vontade, vemo-nos .forçados o transferir a

'

data da citada assembléia geral para o dia 25 (Yinte
e Cinco) d'e outubro próximo vi'ndouro.

,
, Respeitosame.nte .

,

Associação Comercial e -'Indu,suial de Jaraodá do 511 - SCIl
I,' Gerhard Arthur M·arquardt

Presidente' .

'-.;:,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


