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Saudação· aps Irmãos •Maristas
-------------'-'------'-- PAULO MORETTI ----

No .concêrto mavioso das vo- Eu vos saúdo, porque' sois,os
zes que, entusiasmadas, saúdam o, protótipos, os arautos primeiros da
25,0 aniversário, da chegada dos Ir- cruzada educadora de Champagnat
mãos Marieras a' Iaregué, não pode- no Brasil e em [aragué do Sul,
ria faltar, por singuler impereuvo, a assinando o livro de vossa investi
dos Antigos Alunos Maristas de Ja- dure, cujo rêrmo vos inculcou no

raguá do Sul. À voz enfeluçade e subconsciente a assertiva de Bossuer
sempre generosa que brota da "Pé, de que a vida não é uma excursão.
rola do ltapocú", poema de esperan- pelos jardins do prazer, mas uma

ça e encantamento, convinha se iun- marcha pelos abrolhos do sofrirnen
tasse a do professor que é também to, em busca da case de Deus. Im,
,éi do Antigo Aluno. Contudo, nem o buídos dêsse pensamento, o trens

professor, nem o Antigo Aluno en lormastes em axioma e, erentos à
contra rêrrnos bastante expreastvos voz apostolar de vosso Fundador,
que possam' traduzir os sentimentos jamais riscastes coordenadas que se

que a respelrével e veneranda tradí-
\

desviassem da meta traçada por
ção recomendaria pera a rranscen- vosso chefe espiritual, trensleríndo
dental e gratd efeméride que vive o à posteridade a herança legada por
,Colégio São Luís nesre abençoado' vossos ancestrais,
19,65.

'

" A', 'Eu vos saúdo, porque lrnprl-
, .�mbora c�rerJle de ter,mo� gren- mís aos destinos educacionets do

diloqüenres, seja me perrnrndo en�l- Brasil novos aclarados rumos e

tece�, nesta hora, a Congregaçao hoje, quando na ampulheta do tem
Marista,' da qual me ufano como

po são sepultados 25 anos desde a
Antigo, Aluno.

_ . rrensposíção dos pórticos da "Ca-
R:vmos. Irmaos Maristas, eu pirel do Dinamismo", vemo-vos dis

vos saúdo C�ITJO vosso modesto. co- Iribuídos em, todos os quadrenres do
laborador e .com bese nos ensma- Brasil, desde a I-'aulicéia tentacular
rnenros hauridos em. largos �orvos até os recôricuos meis humildes,
e a .pl�nos haustos Junto a incom desde a Cidade Merev.Ihose, naque-

para'-:�Is mestres. .
Ia estonteante profusão de luzes mui-

,�u vos' saúdo, concirando vos ncolores, que preguiçosemente se

,a edificar no ,pr�ente, como o fl- espelham nes rnenses águas da baía

zesl�s no pas:),a ,ê ,ndeza m�- da Guanabara, até 05 mais perdidos
Tal do futuro" _para o engrande':_l- mares bravios, por rôda parre 'estais
me�t?, dIgo mais, pare e salveção presentes fi burilar corações e a
espiritual de no�sa abençoada Terra. arrancar a nossa juventude da noite

.

Eu vos saúdo, porque comb�- cehgtnosa da ignorância pare trens-
teis ?A ergofobíe, P9rque. d�sve�dals porra Ia ao rnepe 'das alturas, fazen,
a_:> crencies, porque prolligais a igno- . do dela os deposuärtos dos destinos
rauere, porque SOI� os port.a:estan, inalienáveis da N çäo.dartes de um 'exercito pacíítco de
exímios educadores, invadindo os

quadrantes todos da estrutuia telú·
rica dêsses trópicos do Pindorama,
para a conquista das almas destina
das à ,posse d<] República Alada do '

Infinito.
Eu vos saúdo, porqne sois mis

sionários destemerosos, portadores
da incumbência de apre�entar à mo

cidade brasileira, o nôvo figurino
da civilização de um mundo banha
dó pela luz da Verdade,' do Direito
e da justiça, marcado peloS côres
da Esperançà. da CaridéÍde e da Fé.

Eu vos saúdo,' porque sois os'

plasmadores da consciência de nossa

juv�ntud'e bronzeada,' os Iídimos COiJ

tinuadores das tradições catequistas
dê Nóbrega e Anchieta, os haluar
tes e o sustentáculo do futuro de
nossa idolatrada Pátria, ,ensinando a

seus cid�dãos a cartilha que manda

permanecer de pé ante as criaturas,
mas genuflexos perante o Criador.
Sois os luzeiros, ii acender nas vi-'
vendas bl'asileiras, à aquecedora Ia,
reira 'da consciência naciOnal da

justiç,a, do Trabalho e do Saber.

'.

Conjunto de galerias internas do Ginásio São Luís

Assembléia Estadual
se congratula com
o Ginásio "São Luis"
pela festa de seus 25 aROS

•

'Texto do telegrama
congratulatório: Reveren
díssimo Irmão Diretor do
Ginásio São Luís, Jara
guä do Sul - Assembléia
Legislativa de Santa Ca
tarina, por indicação do

Deputado Mário Tavares
da Cunha Mello, no en

sejo do transcurso da
data que assinala o vi
gésimo quinto aníversá-

I

rio da fundação dêsse
mo d e I a r educandário,
congratula-se com Vossa
'Excelência, com todos OB
membros dos corpos do
cente e discente, Iormu
lando melhores votos
crescente prosperidade
Estabelecimento 'de Eôsi
no, Honra nosso Estado.
Atenciosas saudações.

Deputado Aroldo Ferrei
ra, primeiro Secretário
em exercício.

Os novos cidadãos
de Jaraguá do

Eugênio Vitor Schmöckel
É com a rnels viva satisfação que veremos

fluir no próximo die 2 o aniversário natalício de
nosso diretor Eugênio Vitor ôchrnõckel.

Ioínvíllense de nascimento, há muitos anos

radicado entre nós, pelo grande amor que dedica
a nossa terra, pelo muito que tem feito pela nossa

comuna, a per
:

de seu matrimônio com dona
, Bruhnilde Mahnke e dos seus filhos, é o aniver-
sértarue um autêntico Ieragueense, ,

Pela brilhante inteligência e elevada cultura,
o nosso diretor, não só como jornalista combativo,
mas como professor competente emérito profis

, sionel e político atuante, vem prestando os mais
relevantes serviços à nossa Iaragué do Sul.

Do nosso jornal,
tem feito uma trin
cheira intrensponí
vel dos interesses
maiores da coletivi
dade. Seus artigos,
profundos, ponde
rados e cheios de
bom senso, lêm
proporcionado me

lhor atendimento
aos anseios 'do
município.
Como professor,.

vêm, desinteressa
" damente" lecionan
do nél Escola Téc
nica de Comércio

.
São Lufs, onde
pelo brilhantismo
de suas aulas, vem
merecendo de seus

alunos admiração e res,eito, e por parte da Dire
ção do Ginásio São Lufs, às maiores expressões
de apreço e zons·idel'ação.

O político, é na pessôa do nosso' aniversa
riante, um autênt,ico baluarte. Como Vereador
combativo e eficiente, têm, nos projétos de lei
que apresentou à Câmara Municipal, se revelado
homem de alio espfrilo públiCO e de zelosa senti
nela dos interesses da coletividade. Dentro das
ostes da Uniã<;> Democr6tica' Nacional, é' figura
de proa, e ainda, recentemente, no transcurso da

cõmpanha eleitoral. levou sua voz a todos os

recantos' do Município. ,

COrno profiSSional, laureado pela Félculdade
, de Ciências Econômicas ,da Universidade do

Paraná. é expoente singular. \Os seus serviços'
profissionais, são reclaméidos pelas classes con

'servad'oras dI? Jaraguá, e mun:cipios visinhos,
',nurnil cabal demonstração de sua inteligência,
operosidade e alio gabarito profissional.

'

Como amigo, é inconfunjível. Sincero, fran
co' e leal, lern um vastissimo circulo de amizades,
onde é por �ua conduta estimado e respeitado.

O chefé de familia Eugênio Vitor Schmöckel,
é espos<, exemplar a pd: amantissimo.

Sãö, ,yerdadeiramenle poucos os adjetiVOS,
para 'ressallar a, personalidade do nusso diretor.

Nésta oporlUnidade,. queremos, juntarnos' ,á
dona 3ruhnilde e seus ,três filhos, para no raiar
do 'dia 2, abraçar 'mos efuzivamente o amigo,
desejando muita sa'úde e h�licidade; junto aos seu.s
familiares, e aos amigos.'
, Parabens e muitos anos de vida.

Sul

. Nesta gratd efeméride que vive

Jaraguá do Sul. eu vos felicito,
Revmos, Irmãos :v1aristas, e vos apre
sento imorredouros agradecimentos,
na certeza de qu� cumprireis a vossa

prorr.essa de não pardrdes nd jorna
da educacionnl tão séÍblamenle idea-
lizada por vosso fundador e tão 2,0 - Irmão Ernesto

nobre.nente encerada por vós. José Pl:1vini: Natural de

Mêristas do Brasil, Maristas de Rodeio, nascido em 14

jaraguá do Sul, cumpri vossa pro
de abril de 1913, filho

messa, descei às colmas e aos vales;- de Luiz Pavini e Ana

parti para onde quer que o Brasil' Moser Pavini; estreiou

vos chame, povoai,o de colégios e,
no magistério em i955;

acolitados pelo Dever que encarnais,
em 1944 veio para Jara

escudados pelo Ideal que ,defendeis, guá na qualidade de Di

prossegui na vossa jornada históri- retor do Grupo Escolar

ca, na certeza' dI? que a História da São Luís� foi. o 1..:° Dire
Educacional Nacional, no livro de tor do Gl.náslO Sao Luís

sua manifestação, nas páginas de' qu� �m fms d� 19�8 con-
,

seu reconhecimento, vos haverá de segUIa � ?rlaçao. do

rese,rvar um capítulo para, com lêtras Cu�o, Gmaslal; hOJe,. ?
douradaS e artÍsticamente desenha- I�m�o Ernesto Bstá dUI

das, ,incelar, regisrrar, refletir e des-, g�nd? o ,Econom�to Pro

crever a vossa grandiosa e impere. v�nClal dos Irmaos Ma

CÍvel obra de dpostolado, tão pro-, l'�stas do Estado de São

fundamente ligada aos promissores Paulo.
destinos de nossa T.erra. 3 o

_ I rmão Mário
Guagliotto .- Natural de
Treviso (Itália), filho de
José Guagliotto e Maria
Morelatto cJuagliotto; nas
ceu em 7 de março de
1920, começando o ma

gistério em 1940; para
Jaraguá veio êle em

1952 e dirigiu o Ginásio
São Luís durante 5 aoo's
e diplomou. a La, Turma
de Quartanistars em fins
de 1952; hoje, após con.·,

cluir as Faculdades de
Filosofia e dIe 'Direito,
leciona ('Im diversos cur

sos universitários do Rio
Grande ,do Sul., !

Encerrando os Festejos
que assinalam a data
dos 25 Anos de Trabalho
Marista em nossa Cida
de, a Câmara de Verea·
dores houve por bem,
conceder o TÍTULO DE
CIDADÃO DE JARAGUA
a uma plêidade de edu
cadores e diretores do '

Ginásio São Luís.

1.0 Irmão Daniel
Celestino Depiné: Natu
ral de Rodeio, nascido
em 30 de abril de 1913,
filho de Germano Depíué
e de Erneste Cirardi
Depíné: iniciou I) magts
térío em 1930; em 1940
veio assumir a Direção
do então Gruno Escolar
SÃO LUb; hoje, 1965, o

Irmão Daniel Depiné é
Diretor do Juvenato SÃO
J O S É, na cidade de
B r o dós qui, em São
Paulo.

4,0 - Irmão Evaristo
Etelvino Haas: Natural
de Arroio do Meio (R.G.
do Sul), nascido em' 27
de outubro de 1920 .. filho

(Continua na última página)
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Emprêsa jorna,listica '"
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"Correio. �96�o�oJ) ltda.

'

Aniversários' do sr. João' Maria (i'�s �l:'
.

. Móveis e' Esquadria�' �:'-, 'Diretor Santos; f
,

B
Eugênio Vitor Schmõckel - a sra. 'Aua Panstein f: '

'

:J
'-

"AnI'versariou dia 28 do Scheuer, esposa do sr. f� Rua Rio Branco; 964 �J "

ASSINA'i"iIU: Y José Scheuer, residente '

'3�:��stral', '

.. Cé�Sl.��g:gg �orr;�t�, Q,.ofil�o e'�d ns� em Jaraguá 84. l" JARAGUA DO SUL Santa Catarina �J"".,,.

';'D�.�Ç�!, 40,00

I,!��:t�
H. Vo.el, em Rio

Dia2:; _ •• ,_ �
I\veni;aaiMaat�!�ld��O, 210

Fazem anos hoje: es:osasra'dO Rust� ����� l�' "Conqratula-se com os Irmãos Maristas �l
:eaggUá' •.dsOtSrU,lo·

s.

Ceatal.r'Vina." M:bf��r�r:E ::o"ni:o: �:�ku� r��:i�:a ::nd�: L.�, ; �.�� r:..�=...��.�� �:���...���.::: �....,.....,;....J '

..

n I
Corrêa, farmaceutico, erit

filhó' do casal Iolanda- --....... --......-..�.__........__.._., � ..............,
,

---...,

Onadir Motta, n/ cidade.
, Aurea Müller Grubba, Oficial Barra do Rio Cerro; ,

do �egist; o Civil do, 1." Dis - a sra. Hilda asp.osa
tfito ua Comarca de jaraguá do, sr. Theodoro Hins-
do SUl Estado Je Santa chmg; A sra. hone esposa do'

C�tarjna, Brasil. "

- a sr�. Edith, esposa Dr. Francisco Gottardi
" F� saber que comparece- do sr. ErICh Ehle.rt; ,residente em Rio do Sul;
rem no cartório exibindo os - Paulo Leoní, resi-

I
.

h
- o sr. Sérgio Thomsen;documentos exigidos"pela lei dente em tap�cuzJD. o;
_ Wally 'Meier;

at im de se habilitarem pára
- a sra." Frld1i esposa W I' M'.do sr. Willy Mabnkej > -:- o

.

sr. ,a ter eier:casar-se :
_ o sr. Ricardo Krä- residente e,m. Alto P?raná,

E�Üal n. 6.056de 15:10 65. tzer, residente em Aha,
- .MaurICio. Hélio de

Garibaldi. Almeida residente em

Olivio Daune e Tereza Lapa-Paraná;
Fontana Humberto PauloFazem anos amanhã: Bortolini, filho de Vh6rio IÊle, brasileiro, solteiro', Bortolini residente emIevredor, natural de Jara-, O sr. Leopoldo Seiàel Lapa-Paraná.

· gu� do Sul, 'domicilia,�o� e residente em Oorupä:
residente em, Rlbelrao.

_ o sr. Juracy Ribeiro'Grande do Norte, neste
'

.dlstrtro, filho de Vergtlto - o, jovem Ne 1 s o n

Danna e de Iosephína Dan- Garcia;
- Ilda da Costa. 'filho

do sr. Waldemar da Costa
residente em São Fran
cisco do Sul; .

- .Eliezer dos Santos.

Fábrica de prensa papa :fabricar
tubos de cimento

,

"M E N E,GOTTI .. '�

sem emprêgo de maahos.
Marca e Patente requeridas

Ê Ie, bras i I e iro, 8O IIe i,ro, :'{:::==:::::: ..:::::::::::::=:::::� :;,::::::::: :::::;:::::. ::::�::::::==:::::::::::; ::: =:::::::::::..\
balconiSla, natural de Co ii .

BI t
I

J
' Ltd' ; ii

��I�:dOne:te r������� ;dnoe�,i� ,II O ec aragua a. "§t;-:!!ia!!EEli-!j!iE!i!ES!li=H=:!'= I==I!==I' ,=u=l=,�!":_11
, ·m

�i��dÖ�::��r��n!Ot�n�,ink � '50 aUls de aUlnco na arte de construir III 'C.I A.' .J O 'R O A N O E -Y E �I C U L O S 1_· ,
. B'la, brasileira, solteira, II Fábrica de Blocos de ...Cimento para cons· fi !li . -

auxiliar de escritório, na' ii truções. Se V.S, pretende construir, a"quira H III mtural de Taió, I')est'e Esta··
":'.' o matertal desta fábrica que é o mais mo- :11: 1"1: Caixa Postal 50 Av. Mal. Deodoro,172 I"

,

·

do, domiciliada e residen-" derno, e' a construção sairá mais barato.
..

C'·
�.

te em esta cidade, filha deii, !i .. Telefone ,377
\

oncesslonana ' ,

"'" ,-

Alfredo Larsén'e .de Mar-:: I f
-' FRANCISCO MODROCK ii I .

End. Telegr.: JORDAN JARAGUA DO SUL m
ta Larsen.

. II n or�açoes com: LEOPOLDO KARSTEN . 11.- Rua Abdon Batista 313 WJLLLYS Santa Catarina ::::

ii·
'.

nesta praça ,

' I! I JOlNVILLE PEÇAS·
.

SERVIÇO m
nb;êi::��l��e iC;����� l��U��� \::::::::::::::::::::=:::;::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::-...:::::,:::::::::::::::;:;::::.-:=& rI Santa Catarina .

-

, Fone 249'
I

·

plssar o 'p�esente editar que ·----.;....--.;...-·----------·1 m

I�;�,�:�iji1�:�::��g�;�� 111,I-ÃÕTÕde-�ML1c.R�NDloCA,-R,���RÃLIIII,' '.1 ReVendedO�iIlY�"a do Ipeclimento acuse-o' par.a o, " .ta ...: A!J �.EI..J,j'IIU.il'ä.
iiibns legais. : II" .

'I. ' UI 1" s·
.

I

I" I

AUREA\Mg���tGRUB�A II' Cons�r·tos: �r;n Geral.. ' UI· A. 'm
," RetifICa qe CIlIndros

. r Ir �I I����-"'<!J-,,(! " Assentos de. VálvuIJas " I'" m·Cure, seus males' e, .póupe seu II 'r S ld EI
.

IIbom dinheiro comprando ,ßR

"
Ç>. a étnea, etc.,

"'I Aos IrmJios Marista�. por seus i25, anos' I'FARMAGIA
.

NOVA II
. ,Rua Re,ino,ld,o Rau" II -IÜ

"

em' nossa cidade, Iii
.

. .& ROBERTO rt. HORST. II ' II '

II 'Iii
a,que'dispõe, de,maior sortimen. II

(Entrada aO lado da Prefeitura)
I·' ,noss,a ,',expressiva, ,s,inge"la e' iiito na pr�ça e oferece �eus, arti· , Telefone, 328 II ... UIgos a preços vantaJosos II

'
, . .' II SInCero' homenagem .. -

.

' ',' JARAGU.Á DO SUL - SANTA CATARINA iii,' ..' ': CAI
"

•

I
Hua Mal. Dendoro 3 ", Jaragua" ..

, .

'

,

'

'.' II I!!
" "

-"'<!l��� .==�======O==========O ii:_II!i!iIJ!i5iIl_IliBIIliiiiSlIlEi&lIE!!!!I,;;;äiU 1 11 liEF!;;

Dia 3: ,I

Dia 4:

Aloisio Tomaselli;
- o sr. Leopoldo Seh

wartz sÓ»

na.

Ela, brasllelre, solelra,
doméstica, natural de : Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Ribeirão
Grande, do Norte, neste

distrito; filha de 'José Ger
mano Fontana e de Marià
Danna Fontana.

Dia, 5:,

O sr. João Lyra 'resi·
dente em GURramirim;
-- a sra. Wanda Fodi

O sr. E m i l i o Silva, Draring, esposa do sr.

Delegado de Polícia de .Equino Dceriug;
Jaraguá do Sul; - o sr. Erwino MeDe'
- a 'Sra. Maria Oez a- 'gotti, industrial em Es,

rina dos Santos, esposa rrada Nova.

Dia 10:

Edital n, 6057 de 21-10·65.

Silberto Patsch e Lídla
Hornburg

Êle, brasileiro, sohelro,
'balconista, natural de Ia
ragué 'do Sul, domiciliado
e residente- em estrada
Ioinville, neste distrito fi
lho de Humberto Pats�h e

de ,Alice Ganz Patsch.
Ela, brasileira, solteira,

, doméstica, natural de Ia
raguá do Sul, dnmiciliada

.
e residente em estradd
Joinville, neste, distrHo' fi·
lha de Rudi Hornburg e

de Hilda Jordan Hornburg.

Edital n. 6058 de 26,1065,

Arnoldo Link e Wallr.aut
,

Larsen, .

\

NOTA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INI)USTRIAL DE JARAGUÃ DO SUL

A Assoctação Comercial e Industrlal de lere
gué , do Sul chama à atenção dos senhores associa
dos e ao povo em geral, pera que prestigiem com,
sua presença a grendíosa festa popular que o Giná
sio �ão Luís fará realizar durante os dias 30 e' 31
do corrente e que fern por finalidade o levantamenlo
de reservas para a construção de um pavilhão co-

berto para esportes.
'

Pela pre�ença de todos" agradece a!1tecipadamente..
ASSOCIACAO toMERcíAL E INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

GERHARD A�THUR MARQUARDT
t \

Presidenle

/
,

F�ndição.

Secadores e

resfriadores de
arroz.

Implementos
agrícolas

I

Erwino Menegotti
Ru!! Pres: Epitácio Pessoa, s/no

Caixa Postal, 88

JARAGUA DO 8UL
SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INDÚSTRIAS REUNIDAS jARAGUÃ S� A.
, Fundação de RODOLFO HUFENU�SSLER

� ..

I,

'\ .

SALVE 05·.·25 ANOS

Nossa homenagem aos dedicados IRMÃOS MARISTAS' poreeus longos anos

dados à educação dos Jaraguaenses.

•

/

r

r-<o------��..,I A .'

.

.

'

'

,'. 1

I
saúda os Irmãos Maristas por seus (
25 anos em nossa cidade' t} dando 'seu máximo esfôrço para �

� a educação de nossa mocidade. i
� ,i

i 6$§21[VC @ 25� 2lID\nvcn�árn@99 í
����.

Vista parcial- do Ginásio São Luís

A Prímeíro Turme
de Formcmdos do Matrírulas de
Curso' Gina�ial-19521940 a 1965

, .

1940 - 170 alunes
1941 - 191 alunos
1942 - 198 alunes
1943 __ 204 alunos
1944 -- 180 alunos
1945, - 210 alunos
1946 -- 219 aluDas
1947 - 210 alunes
1948 - 212 alunes
1949 - 211 alunos
1950 __ 240 alunos
1951 -- 260 alunos
1952 - 301 alunos
1953 - 260 alunes
1954 - 280 alunos
1955 -- 330 alunos
1956 - 375 alunos
1957 - 321 alunos
1958 -- 308 alunes
1959 __ 415 alunes
1960 __ 417 alunos
1961 -- 465 alunos

�'.'\ •••••• J.�•••••••••\F :���� ••••••••• ':��.·••;••+.':O��5·••'••·.':o 1962' - 436 alunes

�'VI'CTOR' VIERGUTZ ß 1963-ü5alunos

�������������c' ,:� 1964 - 402 alunos r· '

..

. .!! !lua D. P.d� : �A �Jl��:úl DO SUL II co:6: ;.. ::�:::í::. 1 S C H· U L Z & C I' A. L TOA.' ..

, ,f: ' .,

"

, :� las de 437, o Ginásio São � i,f:· Aos Irmãos Maristas as d Luís se constitui, o Ginä- t Go'mes" tr
.

"

'. '

':1 sio Marista mais frequen- � Raa Cei. Procópio de Oliveira, 99 �'

����l ��dOSul ��:��. I
ii Vidraça,ria Jaraguá ,Rua Preso Epitácio,' II i ", I iII. Pessoa, 48 ..

'

I: '

"

11 •

II _

de STEFFENS di: ,HILLE ' JARAGUA DO SUL -

- se . II t Salve os ,I rmãos Maristas t,
'I Estabelecidos com I! � �
I VIDROS EM GERAL PARA JANELAS, PARA BRISAS, E'TC. !I i i!: CANELETAS, QUADROS EM GERAL., ii t Pelo transcurso do 25.0 ano de tII !I � convivência conosco, ' . �
II VIDRAÇARIA JARAGUÁ' . II t 't Iusívr t
ii sempre atenta _as magn_as datas, congr�tula-se com os ii � . apres�n amos o� nossos e USIVOS, �

j

l�====_"=��::S"=��:�::,,�,:,:::::�,:::========J���� �

ACflino de Souza Filho, I OUTRAS TURMAS, EAI�oberto .Hinsohing, N0DEFORMAND0S:
m

Amides MartIDIóJ, Arno .

Olinger, .Arolde Huttl, em 1953 __ 25 formandos
Dauro Staza'k: Elizar.do em 1954 - 25 formandosLsutpreeht, Felipe Bublitz,
Geraldo Lessmann, Haus em 1955 - 34 formandos

Burow, 'Hélio Moreira, em 1956 __ 28 formandos
Honório Demarohi, Hor- em 1957 - 21 formandos
mínío Bezerra, I I ton em 1958 - 30 formandos
S�eingr�ber, Ives Padilha, em 1959 - 27 formandosIvo Schioehet, Jair Rusch-
ka, João Cabral, José em 1960 - 42 formandos

Mann, Juracy Ribeiro, em 1961 - 28 formandos
Lélio Reiner, Marcelino em 1962 - 49 formandos
Zanella, Mário Mattos, em 1963 - 48 formandos
Norb.erto Dori�g. Orlândo em 1964 __

.

47 formandos
da SIlva, OSOI Falmann, _

R o b e r t o Lessmann em 1965 estao cursando

Sebastião Nunes. Wálte; a 4,a Série Ginasial, 55
Gosch e Flávio Ropelatto. alunos. .

'

Movimento das

/,:'.::=:::===:::=-.::::=::::::===::::::::::::::::::=::::-.;:::=;:::::==::::::':::::====::==:::::�

ii
.

ii
n Oficina Continental IIil ::

:: de VIEGAND VOIGT li
6 �
II Rua Rio Branco, 145 - Jaraguá do Sul - SC 11
ii ii� "
!l ii
:: !i
!! li
ii fi OFICINfi COnTINENTRL leva sua li
g

,

ii
n sauàação e suas hotnenaçens aos !.i.li
II tradicionais eàucaàores "Irmãos Mar.istas"� ii

ii
tI ::
ii ii

�:::::::::::==:..:=::::::==:::::::::=:::;:::::�=:::�=:::-::::.-::::::==::::::::::::===::::::=======::J)

Fábrica de Rádios, Radiolas HI-FI é Estereofônicas,
'

Marca ZEHNDER Registrada

ROLF A. ZEHNDER
Rua Preso Epitäcio Pessôa, 298 - JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina

.

fios abnegados Irmãos Maristas minha congratulação.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'/

Pais e Mestres, do�=�=�===>�
"Sãó ·Luís" .'

'

.: �. ,Caixa Economica' Federal I.
.

É a entidáde' que har-: Re'gistrou a �e"sonali. tejos destinados a come- Stephani; .
1,° TESOU- f:' ��moniza e entrosa os dois dade jurídica da Entidade morarem os 25 anos de REIRO -' Eugênio V. �; Saudando

.

d �1-graudee grupos educacio- e obteve mesmo, uma Lei trabalho dos Irmãos Ma.. Schmöckel; 2.0 TESOU.: ' e cumprimentan o os
:

nais; A Família e a Escola; Municipal, declarando-a ristas em nossa Cidade; REIRO - E d m und o : Irmãos Maristas, pela passagem :

inúmeras vantagens pro- de utilidade pública; pu- graças à colaboração de Klosowskí : ASSESSOR fi g
porciona tal agremiação blicoú diversos boletins tOdOB e o esfôrço da atual RELIGIOSO - Irmão g,

.

dos 25 anos nesta oidade, � B
.jrara o crescimento do e promoveu várias rau- Diretoria, alguma tois.a Gregório; C�NSELHO � I rende suas homenagens. g
ambienta escolar e para niões dos associados para se programou e se efeti- FI,SCAL - Ewaldo Bóss : ", B .

a eficiente continuação deliberarem sôbre proje vou neste ano de 1965. Henrique Geffert, Wáhe!:' :r· ,��� ·�:· ··�c�·· ...,cr·.·".·::�c:· ·····�D
do 'trabalho da família tos do .Ginâsio SãoLuís. 'Barrel, Hans Breithaupt.

'

fora do' recinto doméstico.' O' E t d A
t Dirigiu a Associa'ção Jorge Erschiug e Walde-

,

----: 'Is statu 08 a 8BO- Mb- J' ...,,.. ........ "�,,

. - ,_' 'ciação foram distribuídos nos aD?S de 1.964 e 1�65. mar a a,. ......�� C,r I d W R d S' A,A �ssoCla.c.ao do nosso
a todos os associados a se�ulDte D I r e t o r I a: A pr�xlma meta, da om. e n. . a uenz . . ,

GInáSIO, realizou no. pre- ficando os membros assim PREöIDENTE =: Loreno AssC:C1açao. será a, cons
sente ano� uma série d.e inteirados das finalidades Marcatto; VICE.P�ESI- tr�çae da sua .s��e pró-
empreendimentos dest!' da Entidade, Y>ENTE - H e n r 1 que, prra e .do paläeio dos
nados 'a melhorar e aprt- Wolf; 1.0 SECRETÁRIO esportes; num terreno
morar a' ação educativa A grande missão dêste - Paulo Moretti ; 2 ° SE· situado nos fundos! do
[unto -aos educandos. I \ano, foi promover os fes- CRETÁRIO - Hilário Ginásio São Luís.'

()�."••••••• ':��."•••�"•• '•••••••••• :� ••••••••• :��:-;'".·•••.....:�'••·."·•••••�0

� A �M O BILIÁRIA !1f� --;;B II O " -. G �
, f�: Avenida Getulio Vargas N. 79 �:i� JARAGUA DO SUL Santa Catarina �

f� Identifica-se com a significação �1
g do dia de hoje e apresenta à B'

If�
,

grande Família, Marista �l�: os seus cumprimentes. :
· .
· .
· .

_________________
- e".·.· ...··.·,··..·.·\,·���a·····.. ·tOt·'!.�:·.··.····,:.:.:.:.:..:.:.�

.

��������d)nM������I������..���ÍI).��
1· ',.' '.'., [

I··CAFÉ gg BALAS :gg CA'RAMELOS' I
), I.' 0------ MARCA ------0 ,[

11. Preparado por' li'I,'----B--.A .'
U E -8-----"01,, Símbolo deQualidade ,,[[-processos modernos

1 e' máxima higiene II' . II
Pureza-Aroma�Sabor

I:
�,

u �o" ��
�

,ö_____________________
�

] de l-
'-] [
1 ',fll b e r tc

.

B Cl U e r 5. ft 7 I ß. d•.� e
,

e o m, [
J Matriz: Av.' Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - Fone,)�42, - JARAGUA,DO SUL-,- S,C·· _I
1 'c,'

Filial:R�a.Silva,382 ITAJAÍ sc [
1 1.-
:I ao pedir. bons produtos, peça sempre BAU E R UO [
:I .[
,), d ,IALBERTO ',BAUER ,s. A. lND.. E' COM. I:
:I

� I

[.
1 cumprímenta os IRMÃOS MARISTAS� pela passagem [<de seus "25 anos" entre a família .Jaraguaenae,1 contribuindo. com o' engrandecimento cultural _ '[
]' ' .....�" �,. ,�,"' ".. """

,

.
.

: da Juventude. " )'", �
, [

:I'
"

_

,
, .. , ,

[����������

Associação de
" G·inásio·

Vista. de uma ala do Ginásio São Luís

Fábrica de : Lacticinios, Banha e Congêneres.
Loja de: Fazendas. e Ferragens,

ENGENHO DE ARROZ
Compra e vende produtos coloniais,

Rio do Cêrro, Klm. 12 Caixa I Postal, 10

Endereço Telegráfico "Raduenz"
,

'JARÀGUÁ DO SUL Santa Catarina

Congratula-se com os

Irmãos Maristas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ta daN l� Reuni.ã� .Preparatór!a para r=""'===O'tt�=,""=Hi';��=dl��y;;==l
'

Ißstalaçao de um Glnaslo em ,Jaragua do Sulj'l FÁB�IOA DE ARTEFATOS DE OOBRE E FUNDIQÃO DE METAL II
Aos nove dies do mês noldo ôchmltr, Dr. Álvaro 'Rubini. Alfonso ßuhr, Vir t! Rua Benjamin Conslanl 433 - Caixa Poslai 60 - Fone 368 - JARßGUA DO SUL - SC j!� ii 11de dezembro de mil nove- Batalha, Roberto Mar' gflio Rubini, Angelo Rubi I Aparelhos contínuos pl álcool e aguardente - Alambiques vt aguardente ii

cenros e querenra e' sete, quardr, Faustino Rubini, ni, Mário Nlcoltnl, José li Bombas pi água de pistão e centrifugas - Tachos de cobré »! qualquer iino Salão Nobre do Colé Heioz Marquardt, Ernesto Albus, Aguinaldo de Sou u fim - Fornos pera farinha e açúcar - Máquina pera cortar grama. li
gio São Luís, em Ieragué Czerniewicz, Alfonso Buhr, za, Artur MUller, Dionísio Il :;

. reunidos os abaixo-assina ,Arlur Müller, Dr, Luiz de de Assis Pereira, José l' ii
dos, sob a direção provi- Souza, Dr. Arquime s Borges, Leopoldo Reiner, fi li
sória da Comissão cone- Dantas, Irmão Ernesto Jo- João Marcauo, Anton Zah III

'

Salve os bravos Maristas ' IIruuíde dos ôrs. Irmão Ma, sé e Mário Tevares da ler, Erntl Burow, Wéllter II iirista Ernesto José,' Arnol Cunha Mello. Por proposta Gosch, Alfredo Meier, Ar- li denossa terra "
do Leonardo Schmitr e do Sr. Virgflio Rubini, foi naldo Oito ôchulz, Aroldo !i • iiMário, Tavares da Cunha sugerido que se nomeasse ôchulz, RenHlo Waller,!!

. , , E
Mello convld d . ',- d' t 't d B di H da ôllve' \'..__ _ � _ _ _----_ _._-_.__ _ _ _-_ __ _ _ _._- _ • ..;,:, I a os para comlssoes no IS ri o e ernar IUO, , _ - - _ •__ .

__ •__ __ __• _ __:7
pariicipar da mesa. os ôrs. Corupá � outros lugares Albano Kanzler, Alfredo I

Dr. Ary Pereira e Oliveira, do Município, o que foi Benkendorf, Affonso SIri

V de.sevCer VENDE'SEJuiz de Dlreito da ·comar., aceito. Nada mais heven cker, Gerherd Schärfer, en e-se - 'entro ._

-

ca, Dr. Príamo Ferreíra do do a tratar, foi dada por Alvaro. João Bertoli, Eu KOlnbl '59Amaral e ôtlva, Prornorcr encerrada a .presente ses elides Vieira Garcia, Luiz
Público' e Sr. Joaquim Pia- são, que vai assinada pe- Schwarz, Oswaldo Meier,
zere, teve início a sessão. los presentes. Ignácio Leutprechr, Arqul
Oom a palavra o Sr. Mé- Ary Pereira e Oliveira, medes Dantas, Irmão Er
rio Tavares da Cunha Mel- Joaquim Plezere, Ptíamo nesro José, Mário Tavares
lo, em rápidas palavras do Amaral e Silva, Wal- da Cunha Mello, Júlio
expôs a finalidade da reu- demar Grubbe, Feusnno Dedri.
nião. Em seguida, usando
da palavra o Revmo. Irmão
Ernesto José. fêz longa
exposição em rôrno do
problema, encarecendo a

necessidsde de uma ação
eficiente de todos pare que
seja levede a bom rêrmo
a obra gigantesc'ô, de utl

.

lidade íncelculével no pre
'senie e no futuro, que era

ii realizaçao de um Giná-
sio em Iaragué do Sul.
Em seguida, eínde por
proposta do Revmo. Irmão
Ernesto José foi aclamada
a seguinte comísséo que
rorneré a seu cargo a an

gariação de tundes e ourres
medidas necesséries à exe-

cução dêsre empreendi
menro .. A comissão era a

seguinte: Dr. Ary Pereira
e Oliveira, Joaquim Píeze
re, Waldemar Grubbe, Ar-

'J

Vende ..se uma propriedade contendo uma Em perfeito estado de
casa de material e uma casa ds madeíra, situado conservação.
à Rua Epítãcío Pessôa 497 em Jaraguã do Sul. Tratar nos fundos do, ,

Banco do Brasil SIA,Informações com Dr. Plccloní, em Corupá. com o sr. Ferraz.,

Vista de 11m dos dormitórios do Gínästo São Luís

I

X================================:===============�==========K -- --..--..--.- -- ..

U, U·

I! Me,talúrgica João Wiest S. A. II rTgritioL;tp;;ct;ill ��!?�-o�a:ão.
II II �

,
> v�nde.se uma propriedade,

R E dici "

A
.

C 1 F
.'

103 � ,
. � slrueda defronte a Escolan ua xpe icionano ntomo ar os erreira, n ( manifesta : jubilosamente, � Reuniàas Albano Kanzler.

n Enderêço Telegráfico "Viste" - Caixa Postal, 55 - Telefone, 394 U � através A"
. � Tratar ne .Rua Professor

n II � desta folha, seus cumpri- � Anronto B, Ayroso, com o

II Jaraguá do Sul Santa Catarina !f< mentos aos bons Irmãos Maristas , Sr. Hilário ,Krüger.
n II t que contribuíram para a educação. I Elelromolores JuraDu. S. A.

II � Fábrica de, labE Silenciosos ' ll---:----�-- v d-II Canos e "' Sl de Escapaçlio II !Esc--ala
...

m-e-t
....

r--osS�iidtLtd;l v.n�: u:J��: -

II " � .•

I
ano de fabncaçao 1948

II
_ N'" II �

Rua Pres Epilácio Pessôa, 1855
- com 4 cilindros e

II Escritório de Vendas em Curitiba: O e pós I t o e m S a 8 Pau I o: II � Caixa Postal, õ� .

)
capota de nylon, estando

n II � JARAOUÁ DO :SUL - SC I esemr;'ab�a_mo ..estado de con-

I
Rua Emiliano Perneta, 144 Rua Gaspar Fernandes, II � y v

I, cOl1junto 22, 2.° andar 296/298 II I� Fábrica de Escalas Métricas � n�:aft����sv��������
II caixa postal, 2465, Fone, 63-2571 II

. de Madeiras. .

� Bra�il S/A. em J'araguá
II·· II __..........,..,.---- ..... do ::sul.
x������==��=�=������=�=����=��=�

mOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooo�oooooooooo.

Max
00 ., :4 ,QEG\S 00

� 'Jaraguá do Sul Rua Benjamin', Consta.DI Fone '222 Filial: Rio do ,Sul • ,Fone 468 ;
00 00
00 '\ A lr.'�� � ': ' 00
00 00
00 NO'ssa especial hO'menagem aO's' educadores que· hã 25 anO's servem à causa 00

� da instrução em Jaraguá dO' Sul. �
'; CumprimentamO's a mO'cidade estudiO'sa desta cidade, pelO' transcurSQ

..

dO' �
II. . grato evento..

... '. . I�OOOOOOOOOOOOOOOOOO!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000000000
,

'

"

Vista de galerias Internes do Ginásio São Luís

o
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Contadores formados pela r==='"===='==�==�'=�=="=='"'======="'=�======l·.
Escola Técnica. de Comércio São. Luís II Rádio TV li

, II II
5a. TURMA . 1965 ii R

II

i Álvaro Pereira II e·imer . Ltda. '

II
2 Belkts de Menezes li !!
õ Clécio Bastos ii ii4 Errnes Kuckenbecker

II lifi Eucl:des Emrnendoerfer
i Rádios - Radiolas - Peças - Acessórios iI

6 Eugênio Strebe !. II,'1 Hélio Secco ii Material Elétrico t
8 Humberto Pradi ;! \�
9 João ôenson II OFICINA n
10 Lauro ôroínskt II ii
11 Lurdes Riedtmann II li
12 Mário Krutzsch VI AV. MAL. DEODORO 391 .:... CAIXA POSTAL 43 -- FONE 298 II13 Nelson Klitzke I li
14 Orlando Bortolinl li JARAGUÁ DO SUL � SANTA éATARINA li

ii li
II . ii
II II
II II

I' G1W
i!

II� � �
I !I
I "
li

IIii i
! !i
,i !i
II II
II ii
II i!
ii !l
li II
!! II
I' II

II ii
!I

I ::

� H

ii Aos Irmãos Maristas II
ii !lli il

ii de nossa terra, li
� U
II fi

I! nosso preito H
li ii
II !!

I! de õomenagem_ . II
I!! ii

�:

li ii
II II

� �
�====--===:::::::::====:::===::::::::-=;==:::======--=:::::::::=======::-j)

la. TURMA· 1957
1 Altino Benoll
2 Oláudio Tornasellí
3 Curr Jenssen
4 Edgar Winter'
5 Frederico Gueniher
6 Gerhard Lesernenn
7 Honório Tomelin
8 Irio Piezere
9 loachtrn loesríng
10 Lino Voigl
11 Luciano Demerchí
1.2 Osório Schreiner
1 õ Paulo Morem
14 Terezinhe Bertoli
1 õ Victor Hörner

2a. TURMA . 1959
I Carla Schreiner
2 Ertce da Silva
ã Ermelinda Schäffer
4 Eugênio Preslini
5 lohanna Zahler'
6 Milton Maíochl
7 Odila Bertoli
8 ôtela ôchtnzel
9 Udo Riedtmann
tO Veda Fischer

3a. TURMA . 1962
1 Adolpho Mahfud
2 Aírton Ramos
5 Allbett Ewald
4 Anésia Emmendoerfer
5 Arlindo Bornschem
6 Celíxro ôringhen
7 Celso Berloli
8 Edmundo Klosowski
9 Enno Ianssen
10 Hamilton Garcia
11 Hanz Burow
12 Horst Verch
1 Õ João Iocias Weber
14 Iuvêncío Mengarda
1il Rainer Wiele
16 Rubens Nicoluzzi
.17 Zulma Bork

4a. TURNA . 1963
1 Adalto Ossowsky
2 Adernar Horst
Õ Adrian Weber
4 Aldo ôchíocher

.

fi Anlônio Zimmermann
ó Cerrnellne Gressinger
7 Edgard Malure
8 Edmundo Tomaselli
<} Eucltdes Secco
10 Francisco Schiocher
11 Heinz Gremkow
12 Hélio Soares
1 Õ Ivo Corrêa
14 lenuérto Stinghen
1 fi Jorge Czerntewicz
16 Leodegário Klein
17 Lotério f'endrlch
l8 Olegário Vükoski
19 Orlando Schreiner
20 Osnildo Bartel
21, Regindldo ôchlochet
22 Roland Behrendt
2õ Rolf Anlonius
24 Sílvio Ewald
25 Valério da Costa

15 Ortwln Herrmann
16 Relindes Bendhack
17 Sílvia Buhr
18 Valdir Stricker
19 Waldemar M. Rau

Vista da uma galeria Interna
do Gioãsio São Luís

Vergilio Moretti

x���-������-��--���-������--�--x

i
'

l

! r;e rr am e n tas S A O Ó R I L td a. I
! Rua Cei. Emilio Iourdan, 1'2 - Caixa Postal, 81 l

����������������������=������� ! Telefun� 221 End. Teleg�: «RICHTER» �
� JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA 1
i 1

i CASA ESPECIALIZADA EM i
� FERRAMENTAS PARA TORNOS, t

� .. OFICINAS E �DUSTRIAS i
� Ferramentas SADORI Ltda. i
t !
t Aproveita a oportunidade para i

� saudar' os bravos Irmãos Marís-. i
i tas de nossa terra. i

I l·. l
_

._�_�_������ �__� ��__��_x
�================-���=-=-=-=-=-=-=-�=-=-=-===-�

Loja de Calçados e Oficina Mecânica

RETIFICAÇÃO DE MOTORES E TROCA DE ANÉIS EM GERAL

REFORMAS DE LATARIA, OHASSIS, CAIXA DE OÂMBEO
E DIFERENCIAL EM GERAL

PEÇAS E ACESSÓRIOS
CARRO DA LINHA: WILL YS

OFICINA: Rua João MarcaÚo Fone 318
. LOJA: A-v. Mal. Deodoro da Fonseca 416

. JARAGUÁ DO SUL

x�����=��=�������������������=�x
II. ... II
II

.

II

II Gomercial -mmER» btda!' II
II II
II

. Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 197 . II

JI JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA II
II

1.11II A MINA· O A E C O N O M I A
. II

II II .

II II
II II
II Jl. .

II . ,

A nossa máxima homenagem II
Ii aos Irmãos Maristas. II
II

.

.

.

.

.' . _." IIIL-------�----------------�---�� �ft�._"�._,�......�,_,�....,-....�-.��----.�.-,.,..,,,....--- ...........,-.,.....-..�....... -

IFábrica' de.
Bolsas CAPRI Lida.

Chapéus e Bolsas de Palha .. :.
. Artigos de Praia e Campo

Caixa Postal 23 - Fone 283 - Enderêço Telegr.: "Capri"
.

Rua Exp, João Zapella 214 (Edifício Próprio)
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Aos Irmãos Maristas desta terra

nossa !)omenagem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,OORREld' DO POVO
I
,I

SAijA'DO. día 30·9-65 , / 1,
.

-r-e-rv-
-

I j I I I \
,

Saudado oficialmente' o 'Ginásio
� ..,.. -_-. \�.

"São . Luís'�'
\�;rIParte do Discurso Pro- moderno Bducanc!árío, de deu. o apêlo daqueles dís- legrama á' ser passado ao

,nunciado na
: Assembleia ôanre Catarina. Conta o ctpulos . de M a r c e I' i n o eruel Diretõr daquele Eera-

;::�ljii!l�I;:IIIII!II,�I�\�,ll\�l -Estaduel, por SUd �xcia, mesmo com um Internato Champegnet, dos benemé helecírnento de Ensino, o
iii Dr, Mário Tavares da Cu ' modelar e abriga estudan- .rüos Irmãos Merlstas que tR�Yerendíssimo I r in ti o .

nha Melio: Senhor Presí res de vários pontos do cumprem naquela cidade Cregórlo que, .por sinal, é

dente,' Senhores Deputa- Est,dd.o. bem como dos.de- urna missão herólca, .rráns Bacharel em Direito, .meu
dosl I�nho, outro essunto mers Estados da Federa- formando. a mentalidade colega portanto, e que vai
a tratar: êsre é mais tran- ção. Quero, nesta oportu- juvenil da minha cidade, .ccnduzíndo, neste' ano, o

quilo, mals .eereno e. me nidede.vrelernbrar também, uma Cidade em que não Ginásio São Luís bem
cause m�is sartsfeção quer a fjg_ur� de um giga,nte da há "play boys" em que a c?mo a Escola de Cornér

a� esptrup, quer.ao cora- edu�aç,ao" um;. Cat�rmens� luventudé parljcipá 'de rô- CIO do mesmo nome" Es�o
çao. e que nO,d�a. 30 .�� q�e ...to.l la�be?I Diretor do das as etlvldedes da' vida Ia

.

que tem- contnb�ldo
. outubro, .0 .Gm'!slo Sal? Gínéslo ,Sao Luís,_ quero do Município; .através de muno pare que a mocld�,.'
Luís, de Jaragua do Sul, rne' refem, �o .

.Irmäo Er- grêmios cúíturaià e espor- de de Jaragu� do Sul, nao

'co�eAmo.ra 25 ,anos, de n�st� Paníní, fllh? d? .mu- 'tlvoe, entre os quais des. lenha a, necessidade de se

extsrêncta. Naq!.!el� epoca nícíplo de �odel..?; Junta'l taco o Grêmio Rui 'Barbo- t�ansf�rlr ,p�ra outras loca
chegaram a Jaragua

_ d� mente com<;:o Irmão Ernes- se pera o qua], a ·genero. hd�dgs é.! firn de. pr9sse
Sul, os saudosos Irmaos. 10, ?, \Jen�or Arolde sídade daquela luveniude guirern ,nos .. seus estudo...s
Exuperâncio e Mário ôchmldt bem como o mo .

elegeu-me como Preeitíen- e, com 18S0 possern aque

Cristovão, frenceses, Pro. desto ,orador que ora vos re de Honra. Senhor Pre. les jovens parnctper .

elas .

vinciais da
.

Congrégação tala, tuntos encela�am .a sldenre e' Senhores Depu- �tivida�e.s / comerc!ais e

Merísre do 'Brasil e adqul- campanha no. sentido de lados aquela obra rnagní industrlals construíndo o

riram um prédio e funda que Iõsse construído o Gi
f d . dl I P

.

progresso e engrandeci
rern um Colégio. Ali Io: nésio São Luí�. ICd o� !scípu os do a- rnenro d·a/quela. Comuna,
plantada 'a semente e hole A Camp'enha por nós

dre Marcellno�hampagnat, Senhor Presidente ôenho-
U

, merece o respeíto e a- con·
'
.. .

Irutifieou Temos assim encetada, encontrou eco id
-

d t' res Deputados, sollclterta
.:, .

"I h
'. SI eraçao os represen an- 'C . d

em Ieregué do Sul o meís no I ustre ornem publico t d
.

't C • que a aSd concor asse
,

de S. Catarina, Depurado
es o povo nes a asa, pera que Iôsse traosmetido

. Fed ral O I d B 'I l!1erece, porque. realmente o seguinte telegrama: (ôe--

.

. e
.

r an o" rasl a
e uma. obra de vullo so. .

,

.==============================0 quem, rendo as mmhas ho .

'I II I d í
. gue or texto do telegrama,

II" ,I II menagens Desta oporluni- clab e ICU �ra, a ,lorq�e transcrito em destaque, nes'-
II

. .' .

. II döde e (que foi quem con- sdU mee o a COrnSI eraça? Ie mesmo Jornal).
calç dos' marca ' ..

íl'
a asa, na orma regi-

11 .

a II seguIU � prImeiro aux 10 mental o texto de UIL Je- Era o que tinha a dizer, •.

II . II
do Governo Federal para

'

II'� "GOSCH" ; "ANDARIN" "I�GO" II
a construção do Ginásio

.

. São Luís, em 1948, êle
· II II era membro d.a Comissão
,'o II..' II Federal de Finanças e,

U I nd u'strl·a de Ca-I ç'�.do's II atendendo a,um apêloque

II
.'

, 'II
fiz naquela oportunidade,

It II'
no Rio, de Janeiro, Sua

G h
' -

S A
Excia, inclufu no Orça·

U O S'
-

C ,

. I r m a o S II mento da Répública, a ver,

II
. • •

II ba de 300.000_ cruzeiros
II II para a cnnstruçao do re-

·

Ir ' II
ferido Colégio; não foram

II Fábrica e Matriz:' LOl"a 1. II
os 500,000 .cruzeiros, mas

a generOSIdade de sua

. U U ação quem mais incentivo

'II Rua Jorge Czerniewicz, 12.37 Av. Marechal .Deodoro, 198 II Iro4xe para que' encelás·
..U Caixa ,Postal, 11 Telefone'278 _ Inscn'ça-o 304 II semos aquela luta �.ue re-

II'
. .. -

'

II
dundou naq.uele majestoso

. ,Telefone 214 - lpscnçao 96 edifício que honra Sanla
II JARAGUA DO SUL _. SC Ji}RAGUA DO SUL - S C II Catarin,a, que honra Iodo

II II o BraSIl. O povo geDero-

U .. ' II so de Jaraguá do Sul aleo,

U II
'

U , Loja 3 U· �,.-""..t""-"'-'_"'-""!�- -""- ,.- t""- -...-""! - - �,.-""'t""- - -""!� - - ,.-""'t""- -IOof�-""!"..-� - -""t""-""""'_i!"It-....

II
' Loia 2' , II )

.'

. '.
(

• I • ) . fi. {
· II. Rua?5 �e Novembro, 1301· Av. Getulio Vargas, 197/201 II � lllOl§talial�O]fal �aUD1.ntáfll21 lnIDD1n[ál�21 ·t·
II Inscrição .407 Telefone 2886 - Inscr. 2339 II i
II B L U M E NAU SC J O I N V I L L. E . SC II Rua Presidente Epi�ácio Pessoa n. 24/32

fII II JARAGUÁ DO SUL, - SC .
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II Especializac;:ta em:II • II
II" II
II
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(' It . II

.11' Çllllm�rllmeIDlta �§ l�rafO§ II' -

l: . l§brft§tá[S lPor S'e1llls 25 anos II Cl1mpriinerifd 0$- "MARISTAS':
.

·1'II .,. :, ...
'

eril 1lJ.I()ssa
J
cidade, I' Ilt, pelo 25.0 emo em ,nosso meio.
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Vista lateral do 'Ginásio São Luís

..

Outra �ista la\eral do Ginásio São'Luís

Montagem. de caldeiras, instalações. a vapor, estufàs
e encanamentos em geral.

Lida•

..,·SoC:iedade ',Gráfica- AVENIDA,

•

•

• -

.-

.' ,.

� •

• \ '. #'

LIVRARIA .'

'.'

tl, .

TIPOGRAFIA
� !Co

'-'

., LIVROS' COMERCIAIS MATERIAIS ESCOLARES �"PAPEIS 'DE TÖDA'S AS QUALÚ)ADEÉf
GRANDE SORTIMENTO' DE 'ARTIGOS DE ESCRITÓRIO'" - BARALHOS _;_. ALBUNS' :PÁRA;

\

)", 1-. 'I _ \

•. FOTOGRAFIAS PRATOS E BANDEJAS, DE PA:PELAO' E DEMAIS ARTIGüS DO RAMO,

D E 'F E L. I O I T 'A ç Õ·E S, D E .T Ö D � E S P É O I E '"

, \

.

,

.. PAPEIJARIA .

',_ ,

I
, .,._ na cidade

'e' Àv. Mál.: O.eod,o·ro da Fonseca, '141
.
para 'melhor! servir sua d,i�tinta fregu�sia.', ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Torrefação e Moagem de'Café'
marca' « Jütíe»

que associando-se as homenagens vem cumprimentar
brcves e abnegados Irmãos' Maristas pelo

, .

\\11 transcurso' do 25� cmíversário de existência entre' nós.
i �-
L�����������d

,

�,,_���.., 'F"""'M.'..=',..·.'.M•.
·
.."";""..

·.•,..,•...,.,'.'.'.M .. '.M.... '.M.M"M.M... '..".''-�l'
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Comercial V ic lor Lida.
t I.�:.: � ctJ\ TI �Tp dl\� 6 eS ITr' IIlIJ1', � 111\�' ,lMT")) TrUO� 1} II)) � eS eS

' ;::�} Rua Cê1. Emilio J'ourdan, 83 - JARAGUÁ DO SUL - s. C. � f UlcaLll V � \UI� J1 @\UI� lVllcmll �lLcm� 1

r' Geladeiras - Radiofones - Máquinas de lavar - Méqnínes de costura i f� , '�1
r-Rádios

- fogões a ,gás � Ar condicionado - Ventiladores -

i(O 1'

' Enceradeiras- - Aspiradores - liquidificadores - Aquecedores -

' �:: �.'Acordeões - Porcelanas - Cristais e, Artigos pdra presentes.

� O,melhorpreço., Om�lh�rplàno ,o Asmaiôresgaralitias i � .Benco Indústria e Comércio de J
: )1

•

t '��.= , Santa Catarina, S. A. =.:1'} Aos 'IRMÃOS MARISTAS, êsses incansáveis bata- � [ . �
'5l Ihadores pela educação, h o m e n s destemidos que COMERCIAL t ��. E:R} lançam as sement�s, da sabedoria, pare garantir o' ,VIOTOR � H �l

! futuro da JUventude'h�;�:::e��gela, meís sincera, i t� Tem, a grata satisfação de cum-, �1
�' . Sempre presente aos grandes .eventos i r prímentar os Marístas que hã 1 '

,

COMERCIAL VICTOR LTDA. � 25 'anos estão educando a· '�l! �anifesta aos E.dig, desta Cidade .o total epôio, pelos � a r c a D: e s i �� ,

" mocidade nesta cidade. �J

LI
I t u � o s. de erdedeute raregueenses a serem confendos, a

cJnc0_J �=
','

'

"

:1Irmãos. '

.

I
•

'

: '
. :

• �

t \ •

������... -"(f)������ c:·.··.··���····.··:-:.:·*··*·-:..·�U:··.··.·,,··.. ·.. ·.·��r·.··.w·.·��:'····:·.·'r·.··.· ..·'>··.··.··:�:···�··*·'r ..•••• ..·,c,:..·�··.{lÖ
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�,
B a ras e C á r a m e 1 o s �

«Sasse»

,

,01
I

'I
.

I,
Vista parcial da fachada do Ginásio São Luís

Vista panorâmica do Ginásio São Luís
•

II

Agora em suas novas e modernas instalações
na Rua Jorge Czerniewicz, s/n.o

Rua Joinville 373 -'Caixa Postal 39 -;- Fone 365

Enderêço Telegráfico "ESASSE"

Dois produtos da firma

"Egon Sasse"
•

os

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO· POVO SABADO, dia, 30'·9·65
�--�7��"�-�'�--�'�--�-�����������7������������' ,
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, InfOrmatIvo AC ,AREs·e �;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::;:=::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::;::::::::::::::],
,

:AmigOS Ágricultore� e amígas de donas casa! ,!I DR." J-VO.· KJ\UFM'ANN l\(nl�TON 1\DOLAR} . Falaremos hoje sõbre as. doenças mais co- P II
.

. '. muns, causadas por vermes, e mícróbíos. A maíoría !I " Cirurgião Den(ista li
'

Botaíogo 3 X Agua Verde. ',1 das' febres, dores -de barriga, desinteria, 'ataque de II 'I, '., II
J'" I b d bichas, fraqueza, são causadas por vermes, e mí-. II Consultório: - Rua Pres.13pitacio Pessoa 139 u

; .em 'ogq n,aca a o' cróbios que vivem In.a sujeira. A sujeíra está nas II .
. II

. " águas paradas, nos nos .e, côrregos nue servem. Illl . (em frente da BMPRBsUí.) ii
,
,. Preliaram .arriistosamente na tarde de domingo r 00'1 •

I I'

· às equipes do .. Clube Agua Verde e. do Botafogo
a- criação, a lavação de roupa e .ao despejo, no ii, ;_, Apilelh"ge_m moe/ernis�;�" � \ ,i

(Tetra' campeão da 2,& divisão). '
. lixo, nas môscas, nas fezes dosauímals e do ho- ·11 II

.

AI d
.

d
.

It
.' mem, na falta de. limpeza dos alimentos e da pró- !i RAIO X - ,CLINICA _ CIRURGIA"- !I

, '. .atuan 0.( com mars
.

esenvo ura, e : aprOVSI' ::-. b
. " \ IIpría pessoe. :se aca armos com a SUjeira estare-!I

'. DROTÉSB �,CLINICA INFANTII� Itando melhor: as oportunidades o Bot a f o g o
mos evitando essas doenças, É' preciso: 'I'er -água I!I, li.l! .

-
' conseguiu expresstvo triunfo. ,: J d,

.O« \primeiro 'tempo terminou com a vantagem boa para beber e' para o uso a casa.' Não 'use ::::::::::::.::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::;::===
da equipa da estrela solitärta por 3 x' O.' Na fass portanto água do rio e córregos. Faça um poço, ""--'

.... '" ., á d É 1III;;;;;;o;;!-'�I�I!!Iiiii!õIiiiii'!!!II!äi!ãi'��=:II!III===I_iIIiEll'iiderradeira' atrai'éz de penalidade maxima o Agea
ferva ou filtre a gua ates e, ·usar.

. preciso: Ter III'
.
,_.... _. ..-..-. .

D
Verde conseguiu' o ':seu�ún.rco tento. Por volta dos água boa para bebber e para o uso da casa. Não

I�
.

O'R' J' A R N SO E LT E R'
.

ii
, r

• ll'ae portanto água do ri:o e córregos. Faça um •
.

v'
.

I1'0. nits, devido as fortes chuvas e atendendo. :30
poço, ferva ou '�iltre a água antes 'de usar. 11: pre- jä' I C/Rl.jRG/fio DEflT/STii I

'

,

pedido das duas, diretor-ias o árbitro do encontro
ciso ter uma privada com Iossa. Se ainda não tem 111 I..

suspendeu a pa rtida: " uma privada com Iossa construa' uma. Não -seja o 1"1 .

. Moderníssimo "AIRQTOR"
iii

•

'DADOS, TÉCNICOS: Boratogo F. C. e C I u b e culpado das d,oencas de sua lamHia. Não deixar . , ...

Y

m"
. Reduz o ternpo de traba lho IAgua Verde jogaram rio campo da Estrada Nova. formar lama ou águas paradas perto da casa. As

1. tempo Botafogo 3. x -t\gua Verde O águas paradas criam môscas que levam as doen- ...

e aumenta o conforto do CLIENTB. iii

2. tHmpo, 'Agua Verde 1, x Botafogo O
I

ças pousando nos alimentos, na prôpriapessêa, aí III '1-final - Borafege 3 x Agua Verde i deixando' os vermes e micróbios. Faça um esgÔto" CLíNICA - CIRURGIA _ PRÓTESE
.

Marcadores: Lauro" Sérgio (l Jorge centra, para as águas usadas, pois assim você acaba tarn- I
"

RAIOS �X
. ;;i

marcaram os tentos do alvi·negro enquanto que bém com as môscas. É preciso também lavar sem- I" '1·
Cascudo qe penalty marcou o ponto de honra. dó pre as 'mãos com água e sabão antes· das refei-I Con'sultório: Av. Getulio Vargas, 198 iii
alví-verde. '. ções, pois os vermes e micróbios também...' (Anex�' ao Depósito da Antarctica) III

O árbitro do encontro foi o SI'. Maninho Nu podem estar nas mãos. Amiga dona de casa tenha "I nl
·

Des e as duas equipes atuaram assim:
,

Bo t a fn go muito cuídano com os alimentos que s� comem l!!i!Emí.;ilE'oil!l!ãEili5E!E!!5!!!!Ii:�1�l!�;5l5!5:'· H=!=illl
com Wilmar, Laercio, Oelso, Martinho (Z·c I) iii W;j'l· crús, verduras, frutas e outras, Lave bem êstes
ter, Lauro e Sergio,' Olívio (Nei) 'I'arcisio, 'L'dl,.illho ulímenroe com água boa. Amigo agricultor seguín
e Acacio, o' Agua Verde com; Cascudo, Osmar do êstes conselhos SUa família terá mais saúde,

" (Peca), Jaime, Jorge' e Chola, Pereiriuha e Afonso. com mais saúde haverá maís disposição para o

Irineu, Alvaro, Dalmo e Jorge Frankó.: trabalho e a 'despesa com a maioria das doenças
vai uesaperecer.

:ESPORTES
-'

" (f..::�::::::::::::.;;::::::::::::;:;;:::::::::::::::;=:::�:::::::::::::::::::�:::::::::;::::::::.::;::::::::::::-:-:::::::::�:;�==::::::::::::�::..=.:::�
, ii

. .

I.'
.

> !,

II ,. B r,. Joac A im H.' W.
"
'J o R�tin � II v�!2edu�:S!qUina

II
. "

,

li de Roçar 'grama, ,",.

'iII. ....i' ··Advo.gado. 1'1' .'

I'Informação, nesle jorna "

II ) li i(.;;;::::�;;;;:;:::::::::::'=·':::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::-� ::::::::::::::::::�•.
II . ,'. . .

"
.

.. . !!\

!l' ESORITÓRIO; AV ..MAL. 'DEODORO', ,"j 2'2 li rt::::>d.�' �.o.b·ll: Dlo IEIKIClBI ][AlUfMUkNN 11
ii

' "'. ,
.

;
.

�'.
'.',

'. 'li
-

. II: . ,
'. I: '\

ii JARA()l,JA: DO SUL
"

ii ·M'·�U' D' A-' S-!l MßDItJO' tJIBtJRGIA., " li
II

., .,1 ,I
II ,.' .11 "

I.� li

II II
_ '.' :-.H Formado pelas �aculda,d�s de Medicina das vniver- li,

li.
. MAN §'PRICDT DE..UT§(jH 'I "

.'
.

'ti $idades�de Col6n�a (Alemanha).e Pôrto Alegre .II'!I
"

_ , !. FruttFilr"s e Orn"ment"is li .
. , I.·

II" '.
"

, -.' .
' I: II

C1RU�OIj\ - SBNf{OllAS - PARTOS',.. CRIANÇAS B II'
. ,j

__�_�..:;..__ •__L_ . .:.__ .. i�__·.:...:.__.__ .: _ _·;_.�_�__..;� � __ . . .)J '. .
(' ,n . (

) '1:::__ • •••••• •••• •• ••• ..,.••••__ • __•__•••••••••.,. •••••_.-----�••--_._.-•••__••••••------ ••:;." LaranJeIras Pecegueuos, ii· .... .
CLINICA GERAL. -

'

, ,I!
,.' , . . .

"
-

. .

• '1'" ... ii .11 '

l'7':::::::::::::=:::::::::::==:::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::� • '. KakIS.elros, .Mamelras, ,)a-, II 1.9ßinra.· prátiea e.m,
. Ro.spitais EOI'OP"DS .I!

!: ,- . 'I' II' . boticabeiras, etc. Roseiras !I, e '-'li
II ,Fúndo de Assistência. e Previdência II I o SESI não é ulilal' Dahlias, Ca�élias, (1oni� t!·· Conscilt?rio e resid'êl1cia� I:

,h .

.

,do .l(ral)alhadof, 'Rural ., .I! repartição ptiblicb, é feras, Palmel"as, e.te" etc. li ;

.

Tel. 244 - Rua"Prf\sô Epitácio Pessõa, 405 . ii
'f:

�
.

i ", .,' ii u.ma instituição de di� PECAM OATALOßO !I l' . ,CO'N�ULTAS: '.
"

11

:111. '>, 'A C O·M E'R C I A L
, .' Ii r'eito priv�do manti'da ',;'; ILUSTR'ADO ii -

. II!i'. II l·)'�.la manhã: das' 8 1/2' ás 11 h'otàs .

I,

II Av. Mal.. Deo�oro•. 130; em' lara�üá, :do Sul,. n únic�menlt� p'elos em-
.

,L�opoJdo Seidel W .
: ..., ';, .'.,

'

.

.II. encarr€·ga-'se. do p'r.eenchirhenlo \ das guia d·e· I' pr�gadores ,em bene·, }i ,-
Pela tarde. das 14 �/2 as, 17l/�, horas II

III,. " . :'\ . ;'. _'.'
'.

. ,I UCIO, dos empregados.
'

CGRUPA' :1 'd'
,

.

b
.• 'N" 'I"

_

I
..: recolhimento e de' IOscuçao.,. II �. .' . -:-,' .. -' .ii', Alen e chç:mados tam em a olte. .!i
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t : \I ADVOGADO � i
i E8critóri� ao lado da Prefeitura'

�,�,��__JA�R�A�G�U�Á�DaO�S�U�L��__��)
,

SÃO BEN'TO QUER
BAEPENDI

VER NOTrCIAS

Segundo conseguimos apurar o Bandeirantes
'de São Bento do Sul, enviou proposta ao Baepeodí,
, tentando a realização de um encontro amistoso:

.

Nó entanto o presidente azurra adiantou' a

reportagem, que o Baependí não atuará eth São
Bento, considerando muito baixa.a proposta daquela
equip�. ,

Por ou�ro lado fomos sabedorl:ls que OR men

tores do ,Bandeira-ntes, voltarão a (lárgél para' a
re�lização desta par.tida amist6sa,

SAMRIG' SERÁ. ADVERSARIO
·

DE '. EQUIPES' JARAGUAENSES
"No ,decurso da SemÇln8 nossa r'eportll'gem con"

seguiu apilra� que' as equipes de Basquete e futebol
de salão da Samrig de Joinville exibir-s!>·ia EJm

possa, cidage, eofrent.mdo as 'bquipes de Basqueteból A Associação de Crédito e Assistência Rurai
dó O. A. Baepeodf e· de um combinado, de Futebol do E�tado de Santa Catarina, ACARESC está ta

----------------

de salão. Não f-Ol definitivamente assentado a dat'l Zen'ClO ('l inscrição de moças para o cargo de exten
para a realização 'destes encontros, sabendo·se no F.iooistl1s. Auualmente nesta época- visitamos as
entanto· que serão realizados' nos primairos dias da Esrolas N()'('mais e' Contador com objetivo d:e di
Novembro,

.

. vulgar o trabalho e motivar. as aluuas para o cargo

D' E S T'A' C A ND' O ne e-xte.õl!lionista. Tôda a moça· que tenha comple.
tado 18 ·I:i.OCS e o curso normal ou contador e tiver

Garoto: -Se você joga �utebol, e quer integra r' intel êsse em trabalhar com a família rural catari·
as equipes de juveoís dO O., A, Baepelldí, S. D nensß pDderá fazer desde já sua inscrição. As
Acarai ou Olube Agua Verde, candidatas interessàdas poderão pree.Dcher a ficha

Se .�ocê quer jogàr basqueteból de inscrição num dos· escritórios da ACARESC.
Se .,você tem menQs de 18. anos' . Local·ou Regional diàriamente. As candidatas serão
Então vá co'm todos seús amigos terça-feirH' liubmetidas à' um test� .no escritório Regional na 2,a

àS,8,30 Hs. ao Estádio Max Wilhelm; quinzena de novembro, quando então serão clas-

RESPO.. ND,A. 'QUE" PUDER'.
sificadaR 'para o �reinamento .!lue

. Berá realizado
. .em Florianópolis. Se vo�ê cará leitora estive-r

Por que a' S. D. Acarai com- mais de 20 Çl-tletas interessada e preencher as exigências, visite o

..hão reali.za jogos'? escritório Local da ACARESC, para melhores
Por que não se realiza mais o T o r n e i o informaç{íes.

Seme MaUar'? '

'. ,,' Por., que . .qão' SA eonclui -O . Tornéio Mllrillo
.

'Barreto de Azevedo '(Fut. Balão)? '
. .>

Realizou se dia 17 de outubro na cidade de
Itajaí a IV Convenção Regional dos clubes 4·S.
Reuniram-se nesta Convenção aproximadamente
150 jovens 4-S e 45 lideres, representantes dos
clubes 4-S de Jaraguá do Sul, Joinville, Itajaí,
Brusque, e Luts Alves. No. concurso de Demons
trações, de distinguiu-se em 1.0 lugar o jovem
Hary Lore'nzi, sócio do clube 4 S Nossa Esperança
da localidad� de Ban'a do Ribeirão do município
de Jaraguá dú Sul. Quanto aos ",tands educ�tivos
ta�bém di8tingUlu 8� u clubtl 4 S Nossa Esperança
obtendo o 2.° lugar com o Stand de Alimentação.

Nossos parabéns aos sócios e Jideres..

Atenção: "Isto interessa a você Nor
malista ou Contadoranda! H
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Dr. Francisco Antonio Piccione
� JE.lD 1[C.O - C.R.M. 1.'7' .

, . r

Cirurgia. e Clínica de Adultos e Crianças
Parlos ,- Doenças de Senhorae .

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ

1_
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419 -

'1'CORUP'_A - .sANrA ClIIro:.TARJ[NA

.'j

CELINA MARIA BECKER
Extensionista 'Doméstica Rural

da AOARESC

ro���'i'''·��··r� .�� CIRURGIA DO EsTOMAGO - VIAS BILlA, l '

�� RE'S, INTESTINOS - Cirurgia de Senhota� I �J
�:: _ Diagn,'ÓS,tii:.o pre:oce do Cancer nas senho�as. g: '�� Comunic" "OS seus clientes que "tene/era no seu IH. .

novo c�nsultório ii Ru" Artltllr Müller. n' 160
.

, h
f: . . (AO LADO .00 NQVO HOTEL) p._
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"Coluna ROTARI"
�I �---�-,---;...---,;--------,-----:-;I'_,,__ SAUDAÇAO AOS' IRMAos MARISTAS
ANO XLV JARAOUÄ DO SUL '(SANTA CATARINA) o Rotary ·Club de Jaraguá do Sul, ao ensejo

dos graudes festejos comemorativos aos 25 anos

O QU' E'
.

VAI' PELO' L'lislS 2a. Exppsiç.o da' Arta
. Domiciliar ,:rp::�;1�':;:.�1�;�:�d�:::;:��1ói!.�::::��f�,

UI1, .

'

"
solemdades da Câmara Munícípal de .Jaraguá do .

.

.

' .' , Está se aproximando o MUlta cölaboraçäo foi Sul, que conferirá aos Irmãos Luís (Avelino' Spada),!!:=======�.=
.

mês de Novembro e com prestada pelas exposíto .. Evaristo (Etelvíno Haas), Mário (Mário Guagliotto),
,

. Transcrevemos a seguir � INRTRUÇÃO LEO êle o reto.rno 'para coisas ras, no ano passado;, de· Ern�sto (Ernesto Pävíní) e Cel�stiD�: (Celestino
NISTICA proferida pelo CL JOÃO LÚCIO DA agradá�e]s. AInda ecoa� vendo o mesmo aconte Depíné) os honrosos títulos de Oídadãos Jaragua-
COSTA, no jantar festivo do Líons

.

Clube d� Ja. o� elogios da Ia. �Xp?SI' cer nêste aIJo. _

enses.
, :
'.raguá do Sul, realizado na noite de 16 de outubro. çao

de Arte Domiciliar, A exposição. �ao só Os rotarianos saúdam os eméritos educadores de
corrente, quando da visita do Governador. do Dis.

em 1964
..
O suc�sso da será �ara as famillas _dos nossa terra.

trito L-to (LIONS.SANTA CATARINA), CL Algerat
mostra fOI dos mars mar- asso.CIa�os do ltajara ENTUSIASMO POSITIVO

ro Manique Barreto:
.: cantes.. ,TêDls --,lub�, Acomo ser,á

\ ' Para satisfação da po facultada, a, toda pessoa Progresso é o resultado da insatisfação. Os' malho-
"AUTORIDADES . ECLESIÁSTICAS; DOMA· pulaçäo do norte do Es- que queira expôr objétos ramentos são iniciados por Indivíduos que se es
DORAS" CONVIDADOS' COMP�NHEIROS tado, .êste ano, deverá dentro do estilo da Ex- forçam por vencer situações advérsas, através de

.

",)

_. •

,l
.' _

•

'repetir se a exposição, posícão Domiciliar. ações e pensamentos positivos.
.

POl' c�rto nao caberia a mim, Leão há apenas que terá lugar nas am- Na próxima edição Rotary é uma organização entusiasta. Auxilia9 meses, f�zer a INSTRUÇÃO LEONISTICA num -plas instalações do Haja daremosmaiores detalhes os homens a combaterem a insatisfação, atravésmomento tao solene, e na presenç� do COMPA- ra Tênis Clube nos pró do que vai ser a 2.8 Ex de ações positivas para conseguir melhoramentos .

. NHEIRO 0:0,VERNADOR, que po� mil e_uma �êzes xímos días 20, 21 e 22 de posição de Arte Domící- Os rotaríanoasão líderes porque são entusiastas.tem proferido e mesmo escu�ado Instruções dignas Novembro de 1965. liar, um acontecimento O individuo entusiasta não tem tempo para dúvidasde serem escut�da_s, toda�la, como, nosso lema é Uma primeira reunião que' já se incorporou à e desânimo. A maior necessidade nêstes días éSERVIR, procurarei ser útil, SERVINDO AO CHA· já foi realizada e o

enol tradição de Jaraguá QO contarmos com homens positivos imbuídos de en-
. MAMENTO..

..

I
.

• tusíásmo é acentuado. Sul.
.

tusíasmo.Nós servrmos, lema adotado em 1945,sim,' QUE E UM SUCESSO?nosso lema é servir mesmo sem agradecimento.
Em qualquer día do ano, centenas de benefi

cíog . e ajuda ,ao próximo são oferecidos pelos
LEOES, os -quaís recebem graudes homenagens e
a maís profunda gratidão dos seus beneficiados.

Entretanto, embora pareça estranho, o fato é
que, muitas vêzes o obrigado realmente merecido,
nem sempre é reconhecido.

Um ato de caridade; algumas vêzes nem é
notado ou então, é aceito com apenas uma obser
vação fria e impessoal. Muitas cansativas horas

II. de esfôrço mútuo podem ser, fàcilmente, rejeitadas
ou esquecidas.

Seria; certamente, humano e natural se nos
sentíssemos magoados com uma ingratidão, e [u
rássemos

. que nunca mais estenderíamos a mão
em beneficio de outras pessoas. Isso serta. repito,
humano e natural, mas não. para nós LEÖES que
temos por obrigação servir desinteressadamente
nossos semelhantes e a comuna, sem esperar agra
decímento ou recompensa. _ .

Nós LEÖES, assistimos aos doentes, alímeuta
mos os famintos, procuramos confortar os inváli
dos, Rem esperança ou desejo de reconhecimento.
A gratidão não deixa de ser um estimulo, porém,
sua ausência não detém nossa missão mundialmente
executada. '

As noticias que publicamos são úteis. para
divulgar as idéias LEONISTICAS e ajudamnoau
recrutar novos COMPANHEIROS para a nossa S

·

d d G 'f· A ·d Ltdcause, não as publicamos com o fito de sêrmos DCle a e ra Ica venl a a.
agradecidos._ . LIVRARIA _ TIPOGRAFIA _ PAPELARIA gria, com as bençãos de

Nós LEOES, fazemos tudo o que é possível se Deus, completou o seu
fazer por um semelhante, símplesmete porque .Av. Getúlio Vargas, 350 - Av. Mal. Deodoro, 145 700 aniversário. aSta.
desejamos um mundo melhor para a humanidade. JARAGUÃ DO StiL Ida Zettel .Schmöckel,

Os componentes dêsse mundo melhor, que progenitora do nosso di·
tanto desejamos são: um minimo de ganância e retor. O' feliz aconteci
ódio e o máximo de paz .e comprej;)nsão entre os mento verificou-se em
povos. \

M' ·

B b
data de 29 do corrente,Se algum dia conseguimOi; êsse QlUndo melhor, oaClr ar ieri em Curitiba, devendo .os

as pessoas, tôda-s, as pessoas, precisarão demons seus filhos homenageá-
traI' sua. resohição de SOCOI'rer os seus 'irmãos De passagem para Join grande circulo de amigos la, com uma -reunião con-
necessitados. sem esperança de recompensa. vilJe, onde esteve tratando e que são frequentemente junta, em sua residência.

Já pensávamos assim antes de nos tornarmos de negócios e, com a fi- lembrados no sul ca',ari· à RUI_l Guilherme Guima
LF.ÕE�, porém, como membro de uma ASSOCIA nalidade de participar dos nense por' um outro bom rães" no bairro do Pilar
çÃO INTERNACIONAL, que possui mais de 730.000 átos de inauguração da jaraguaense, na pessôa do zinho, em data de ama
socios, homens 'que incentivam o espirito de res- 'IV Feira de Amostras de dr. Ayres Gama Ferreira nhã, dia 31 de outubro de
peitosa consideração entre os povos' do mundo, Sanla Catarina, em Blu· de Mello, ex Juiz de Di. Hl65..

.

êsses anseios adquiriram novas fôrças, intensidade menau, esteve dia 22 do reito da Comarca· de Ja- "Correio do Povo", que
e vigor.

'
.

.

c�rrenle, em nossa reda· raguá do Sul, atualmente é lido pela:" vJmerand&
COMPANHEIROS I Assim sendo ao fazermos çao, o sr. Moacir Barbie· à tesla da Comarcã da Senhora, s�manalmente;.

algum benéHcio pelo nosso próximo. lembremo·nos ri, ex encarregado do Sesi capilal do carvão. apresenta os seus cum-
.COM OU SEM AGRADECIMENTO, .NOS ·SERVIMOS. de Jaraguá do �ul. Somos agradecldo� pe- primentos mais. sinceros,. .

O. sr. Moacir Barbieri certo de que· os filhosI la visitá com que o sr. N d d f.
. alua presentemente em Eugênio Vitor, Marta, ota e estaque ,oiOs novos... Criciuma, de opde acom- ��acir Bárb)eri nos hon

Ewaldo Bernardo, Hel- o. feito do desportista
(Continuação da 1 .• página) panha os .acontecimentos

.

muth, Romualda e Neves, jaraguaeose G e r r o I d

de Joa-o Haas e' de' Marl'a
. de nossa terra, através' da

.

haverão de transmitir no M e i e r, que foi o melhor
p�ofe.ssor, sendo nome�- remessà semanal do "Cor,

I 'abraço
tie felicitações a homem da noite, das duasHofstettel' Haas; lecionou do pIretor do. nos�o GI· reio do Dovo". Disse. nos

O AnuI:lcio é a
mensagem de benqueren. equipes. Os primeiros co''pela primeira vez em náSI? e� prIncípIOS d.e.o ilustre visilant� da M- Alma do Negócio ça de tôdos nós. .

locados ao Senta Púa,1940 e assumiu a Direção 1959, hOle, após c�lOcl�!r tisfdção que lem em passar ' anunCie neste' Par'�bens, Sra. Vhíva Ida foram os seguinres: tOlu·., ,do Ginásio São Luis em a Faculdade de FIlosofIa, pela "Metropole' do Dina 1_' I Zettel Schmöckel e mui., gar - Gerrolq Meier; .� 201955; fundou o Curso de sstá cur�an�o a Fa��l�a· mismo", onde conta com Semanário tas felicidades!'" . lugar - Silvino Barallo;Gontabilidade em nossa de de Direito e dmgm- .

�
.

3° lugar - Henrique Mol;Ircidade; hGoje está dirigin- d�. uSm Cu�so dde For�a- �� :•.��� :� :�� :� :c. •..... :� � '�� :� :� :� :� o:) e 4° IU,gör - Luiz Kienendo um. inásio e. uma çao uperlür os Irmaos g
.

.

- =) Jor. - O' último colocadoEscola 'de ComérciO na Maris,tas, no Rio Grande. g '--- n � 'n J
P li h a' Q n ' A

� li I' TI'O �1' dos Sexta-fei�inos, p�racidade de Chapecó.
.

do Sul.
'. t: U O lJ U O U R :�) exemplo de todos, fOJ oA ês_tes 5 herÓIS d� ':, � sen presidente,' o despor-5.° � Irmão Luis Ave- educaçao em, nossa .CI· : (Cii'urgião Den·tisia:)

I

•

• tista Carlos Chiodini.lino Spada; Natural de dadel o Poder ,Púi:lhco t:· '.' =lGua�öré (R. �. do Sul), .Municipal. tributou justa f� CLíNlpA - PRÓTESE ..:.... CIRURGIA BUCAL RÁIOS X· '�l O Senta' Púa B.C. dese.naSCido em 27.oe outubro, e mereCida condecora

t� :1 ja. expre&sar o seu m�lhorde 1928., -filho de Fran ção e, na pessoa 1êles, � Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) : agradecimento ao Glóriacisco Spada e de Lúcia homenageou a todos.. ös : ,.' '� B.C. e homenageia' os'
Ben�tti .�pada; iniciou o demais Irmãos .Maristas fl H O'R Á R 10' Manhã � das 8 às 12 �� demais clubes bolonfslicos
mB:glsténo em ,1950

_ � q_ue em. nossa Já, quase f: '. : Tarde - das 14 às, 18
.

. �l d,a 'velerana soc:edade, r,e-velO exercer sua atlvl- Centenária J .8 r a g u &, �:, .

.

.

:l presentadas pelo Nó de
da.de �m Jaraguá, em t.rouxeram sua dedieação f� .

. J,ARAGUÁ: DO SUL '.
'

.

�� Pinh.o, Atiradores, Leõe�,princípIOS de 1956 como e cultura. ec."·.. •..v · ..r·.. · ·v·.··.··� ..r·.·; ,::)r· ·'r· �� .. ·· ·'�r· ··,::)�..· ..oÖr·.. •.. •..v·.· ·
...a I e Ciclone.

SÁBADO, 30 OB, OUTUBRO ne 1965 N.O 2.352.

11.940

O homem é. um sucesso quando vive bem, ri
com freqüência, aprecia a vida, conta com o res

.peíto de homens, inteligentes, ama as crianças e

cumpre com suas obrigações; quando deixa um
mundo melhor do que encontrou, quer seja por
ter escrito um poema, por ter plantado uma árvore
ou' salvo uma alma; que sempre soube apreciar o

que há de belo na natureza, não deixando nunca
de expresaar-se a respeito; que sempre procura
encontrar o que há de bom nos seus semelhantes,
servindo-es também com altruísmo .

Salve 25 anos de
magistério Marista
em �araguá doBul

.', PRECISAMOS ROTARIANOS ATIVOS

Apraz-nos saudar os beneméritos
educadores da Congregação Marista,
pelo transcurso da data jubilar de
seu fecundo apostolado de ministrar
a ciência do saber, em- terras [ara
çuaensee.

A prestação de serviços rotáríos é· um traba
lho constante. Os alvos e atividades de Rotary
devem estar sempre em nossos pensamentos.

A freqüência de 100% nas reuniões 'semanais
não basta. O

I"
verdadeiro rotariano é aquêle que

não somente conta com um bom registro de fre
qüência nas reuniões semanais e de comissões,
como também está ativamente empenhado em

algum aspecto do trabalho rotário o tempo todo.
Os rotarianos devem evitar acomodar as suas

consctênçias com o pensamento de que "possa

II
sempre ser aproveitado em capacidade consultíva",
Este clube pre�isa de rotarianos ativos.

-----

UUß.I�á �eltel Sc�mõckel Glória Bolão ClubeEm mero da maior ale-

O Senta Púa Boliche
Cr'ube, filiado ao C. A.
Baepeodi, desta cidade foi
alvo de gentil convite peJo
Glória Bolão Clube, da
visinha cidade de Joinville
para um encontro bolonis·
tico, verIficando-se, sába
do último o primeiro
encontro esportivo na

cidade do� Príncipes.
\-

Além da acolhida cor·

dial, os Sexta-feirinos·
jaraguaenses foram sur

preendidos com um monu"
m·efltal banquete. seguindo
se a partida de bolão,
a qual foi vencida pelo
GIÓ,ia B.C. com a margem
de 87 palitos.

'

.

__

\
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