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I. Festival
de Balé em

Jaraguá
Jaraguá do Sul será'

palco do 1· Festival de
Balé, prímorosamemé or-.
ganizado pela competente
Proteesore. Sra. Zenida
Lenzt Zanluca. O extreor
dinário econrectmenro lerá
lugar no Clube Atlético
Baependi, pera o que
convidam a Professora
e as alunas, o dtsrtnto
público de Iaragué do Sul
amante da arte, pare que
compareçam ao veterano
C A. Baependi, no día 23
de abril . sábado - próxi
mo, às 20, 15 horas.
Será um espetéculo di

ferente para a culta plateia
Ieraguaense, desfilarem no

palco as alunas, lôdas de
destacedas familias da
Cidade e mesmo dos vizi
nhos municípios.
Não deixe de comparecer

ao Clube Atlético ßeepen
di, dla 2b para prestigiar
mals uma noirada de arte
e encantemento.

Orgão de maior penetração no trrtertor do nordeste catarinense

Dlretor :

E!UOÊNIO VITOR SCUMÖCKl;3L
Impresso na :

Socled.cle Grá/lca Annlda Ltda.

fundação:
Ârtur Mülle'r

•

diriamos nós que não é
até tao "dono" da' cidade,
dos seus habitantes e vin
gafivo como manifesla o

ertigo), nos dá, agora, o

dtreiro de solleuer ao MMo
Dr. Juiz de Direito, sr. dr. Recebemos atenciosa
Raoul Albrecht ßuendgena, circular da Assembléia
pera que a direção da Legtslatíva do Estado de
Rádío Jarllguá, da quel por Santa Catarina, no se

multi coincidência também é guintes termos: Apraz
um dos proprtetérlos o sr. nos levar ao conheci
Loreno Antonio Marcatto, mento de V. S., que to
pare que esta informe, de mos escolhidos, p�los
acôrdo com a Lei de Im. nOS80S Pares, para lide
prensa, a autoria do escrito

I rar:m08, . ne�ta Ass�m
divulgado por 2 vezes, bléía Legíalatíva, a �ban
consecutivas, - domingo, ça Renovadora Nacíonal
dia 27.366, intitulado ·'0 (ARENA).
RATO B SUAS INfLU
eNCIAS MALÉFICAS", Outrossim, comunica- O Departamento de
gravado por diversas pes- mos a 'escolha para a Rendas Internas, pela
sôas e da qual possulmos Vice-Liderança, do De- Circular nO. 18, de 18-3-66,
uma cópia, afim de que putado Abel Avila

d081
elevou os níveis de isen-

possemos cumprimentar o Santos. ção dos. produtos co.nsi,·
seu euror por maís essa derados indispensãveís a

6hra de> eutên+co méu ' Com Gabinete instala- h a b i t a ;j ã o, .':,s�uá: io,
gösro, do nesta Assembléia Le- alimentação e tratamento

gi�lativa, estamos à dis médi�o das .pessôas de

posição V. S., onde espe- re.strlta capacidade ecoao

ramos contar com o seu mica.

valioso apoío e ímpres- A fixação dos coeficien-
cindivel colaboração. tes de atualização dos

níveis de isenção, decorre
do art. 8.° do Impõsto
de Consumo, aprovado
pelo Decreto nO. 56791,
de 26 de agôsto de 1965.

reconhecer-se. rernbem, o

canditado derrotado nas
últtmas eleições, pelo esco
re de 1 371 votos. Não
reconheceu outraaeventuets
coincidências do artigo,
obviamente. Identificado,
por sua livre e exponrênee
vontade, resolveu provar
a carepuça. Aurorlzou,
então, ao seu cunhado, o

nosso conhecido e amigo
Dr. loachlm H. W. Ioesnng,
CI entrar em Juizo, para
conhecer o autor, segundo
lhe faculta a Lei de Im
prensa. O nome, a essas

horas, já deve ser do co

nhecimento do político
Loreno Antonio Marcatto
B deve ter ficado muito
admirado pelo seu excesso
de curiosidade. Na petição,
pede lhe seja fornecido Cl

nome para, "em tempo
oportuno, chamar a explt
cação o responsével !"E'!t"I
escrito". E nós ficamos
muito admirado que o

ilustre Presidenle da Câ Qualquer día nos vere
mara se identificasse de mos obrigados a advertir
módc tão absoluto com o nossos leitores, como o

artigo em questão. faz o cinema local, de
Ern Ieee do que óra é onde é, também, sócio o

o b.j é t o de informação, sr. Loreno Anronío Mer-
MESMO OS HISTORIADORES que têm opt- tdennficando-se onde ape- catto : Qualquer semelhança

niões contrárias à do Dr. Joaquim Norberto de nas se admitiria, meridia' cam ,essfills vins ou marias é
Souza Sil'va, externada na sua preciosa História namente, a coincidência (e méra coincidência.
daConjuração Mineira, são unânimes em reconhe·
cerem o valor dêsse livro.

_ Escrevendo-o, empreendeu o autor um traba- �
qU·,., 5 t a- Olho de pesquisa e interpretação dignos dOR melho- ri �

res encômios, embora Reja licito, hoje, divergir de
várias de suas conclusões.

..

P
.

C'Dmo o livro viesse preencher uma lacuna, O MIDIstro L erachl Bar-
escrito que fôra em 1873, pela riqueza da docu·, celos, �o �

t r � b a I h? e

mentação que conseguiu reunir e interpretar, P r e Y I den c 1 a S oe I a I,

repeti lo 8� mais exames constituiu um verda. segundo despaC_ho que
deiro castro literário, de que não se 'curaram recebemo� atraves do se

escritores de altos méritos A não menor autoridade. �or de Imprensa, está

Acresce que um dos defeitos do livro do lO\eresBad� e� con_hecer
Dr. Joaq�im Norberto, além daquêles apontados a. ve�da�e_lra sltuBçao da

por Silvio Romero, consiste, a n08SO ver, em ter-se dl��rlbUlQaO do abono fa·

preocupado demasiadamente com os pormenores mlhar em �odos OB Esta
e ditos msis insignificantes sôbre a conjuração, dos do Pals�
muitos dos quais contraditórios, e aceito como Nesse sentido, o dr.
verdades inarredáveis tudo o que disseram as João Tamer, Sab chefe
testemunhas e indiciados na devassa, quando há do Gabinete do MTPS,
.inúmeras circunstânciaR que n08 jnduzem a crer em Brasília. enviou tele.
justamente �o contr,ário do que afirmaram, senão grama a tôdos os Dele·
reduzir, pelo menos, a importância.e alcance de gados R e gi o n a i s do
vários interrogatórios, ditados, sabe Deu8 como. Trabalho,' solicitando in

.

.
Vem ao, caso, na preliminar destss nótulas, formações à. respeito do

advertir que não é "a massa dOIi documentos que abono, em face das cons
decide a certeza da narraçãu. ,A prova histórica tantes e generalizada6
não é a soma aritmética das fontes, que non sunt reclamações r ec� b i da B
numerandi sed ponderandi. Por isto dizia com pelo titular da Pai!ta e
razão Alexandre Herculano, cita.ndo lIma regura procedentes de quase
de critica d� Gmeiner, que "a verdadé dos conhe·
cimentos históricos não depende deo modo nenhum
da abundância dos historiadores, visto que não PresidênCia da Repúblicaprovém maior' certeza de um fato histórico <fe ser
relatado em vários livros de muitos autores moo,

darnos. cada UIll dos quai8 foi copiando o, que
outro tinha dito. Todos juntos não valem mais do

que o primeiro que o refel'iu". (José Honório Ro·
drigues, in Teoria da História do Brát!il - Int.
Metodológica, Ed. Nacional, SP, de 1957, vol. I,
pAgs. 315 316).

'

Fi. como' a maioria dos negadores de Joaquim
José da Silva Xa ier, O Tiradentes, têm pOl.' orá·
culo Joaquim Norberto de Sousa Silv.a, c,om a sua

História da Conjuração Mineira, à el�. nos referi
remos insistentemente no decorrer destas nótulas.

(Continya com o lI)

êa, - feira últíme, ío- vAL MAT ,\RATTO E A
mos surpreendidos com FUMAÇA", vendo, nos
um mandado do Juizo de seus raros cornpareclmen
Direito da Comarca de lOS ii Câmara. de onde é
Ieragué do Sul. Por inter- vereador e Presidente e,
médio dêle tomamos co na "identidade de grafia".
nhectrnenro, de que o sr. [sie) do sobrenome de
Loren!) Mlrcalto, que tambem Marcatto com o de Ge
se assina conforme Iusrif! nival Merererro, a ceracte
cação, de Loreno Anlonio

I
nzeçäo de sua personelrda

Mlfcatlo, rornou as dôres do de. Acresceu à eireuns
artigo intitulado "GENI. tância e a coincidência de

L O R E NOTO M O U A S O Ô R E S O O G E N'I V A L Assembléia
tem lider

da ARENA

COLABORAÇÃO

ror JEFFERSOI DáYIS DE PAUla

Produtos Isentos
do Impôsto de
Consumo

A.vizinhando-se a data de 21 de Abril, vamos
iniciar a publicação de uma série de artigos sôbre
Tiradentes, da autoria de nOS80 brilhante colabo
rador Jefferson DAvis de Paula, que por longos
anos residiu entre nós e atualmente têm residência
em Curitiba. Os escritos estarão sempre subordi
nados ao titulo "Fatos e Lendas da História do
Brasil", sendo que o primeiro dêles nos é dado
publicar hoje, como segue.

Fatos ii Lendas di História do BiiSil- [lJ
(nA injustiça pode irritar-se,

porque é precária. A verdade não se

impacienta, porque é eterna")
Rui Barbosa -

Atenciosamente, ass.

Deputado Celso Ivan da
Costa - Lider da ARE.
NA na ALESC."

do Abono-Familiar
\õdas �s unidades da I art. 29, pelo decre�o·lei
Federsçao. n. 3.200, de 19.4.41, fIxan

do-se novos valores pelaÀ propósito, desejamos Lei n, 4242, de 17.7.63,colaborar no interesse segúndo a qual seria pago
que tem o sr. Ministro, um abono de familia a
abordando outro assunto, tais trabalhadores, no va Com o interesss que o
embora lambem diga res- lôr de Cr$ 3.000 se ti,er sr. Ministro Peracchi
peito ao abono de familia, seis filhos e de mais Baroelos está demons
que está pro, oe an d o Cr$ 500 por filho exce. trando pelos humildes
consLantes reclamações e dente, observado o dis- trabalhadores, provavel
parte de pessoas extre·

posto na legiBIRQão, que mente a nossa', nota po
mamente modestas. Que- considera família nume- derá contribuir para que
remos nos referir 80

rosa a que compreender o problema seja posto a
$bono de familia que a 8 ou mais filhos, .brasi funcionar, com a manu,
}f'li ass��llra aos chefE!'s leiro_s até 18 anos. ou tenção de tais pagamen.de famlha numerosa, qua incapazes de trabalhar. tos, em dia.
exe.reando qualquer mo- O pagamento do abono
daltdade d� .lr_abalho, citado é por mês.

'

p rceba retrlbUlQao que, .

O S 1de modo algum baste

I
Em nossa cidade, em'l O

às necessidades essenciais bora a boa vontade
e mínimas da subsistên- sempre demonstrada pelo também canta
cia de sua prole. A matá Exa.,?r Fed�ral. ou seus

ria está regulada pelo auxlhares, tals pagamenM Noticia publicada no
tos 'em sido reclamados jornal "Pulso", informa
e são em grande número. que a. estação geofísicaA resposta é invariável- de Archangel, Rússia.
mente a mesma: - não captou "ruidos provenitemos ordem de fazer os entes de flutuações ele.
pagamentos. tromagnéticas geradas
Com a finalidade de na �8gnetosfera terres·

lIvivar o assuolo, nosso tre. O� ruídos seriam
d'iretor, na qualidade de produzidos por partículas
vereador à Câmara Muni- eletricamente carrega
.::ipal de Jaraguá do Sul, da@, originárias do Sol.
ha lempos abordou a ma- O insólito "corpo cósmi
léria e ensejou um oficio ·co", aconteceu três ou
lIO enlãb Delegado Regio- quatro vêzes por mês,
nal do Tcabalho A res às primeil"as horss do
posla da autoridade não dia e se assemelha ao
se fez esperar; entretanto, cante do rouxinol. (AABe)

tinha por finalidade comu·
nicar que os processos
estavam tôdos em dia,
mas que faltava a verba
correspondenle.

,Instituto de Refot'ma Agrária
Ficam convocado8 08 I nal do IBRA em Fpolis.,

proprietários de Imóveis Rua Felipe Schimit Eti.
Rurais ,que ainda não .lahia. - 3. andar. Após
preencheram suas. dacia êste Prazo os Proprietá
fações' de prôpriedaqe rios faltósos com a refe
de Imóvel Rural, a f zê rida Declaração serão
lo até o dia 30 de abril tributados com multa,
de 1966 nas Prefeituras correção monetária e

de Seus Municípios, ou uutras sanções no Impôs
na Circunscrição Regio. to Territorial Rural.

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"COHRflO DO POUO
II

MUD A S Dr. Francisco Antonio Piccione
(fundação: flrlurmüller _ 1919) FruUFi!rlJS e Ornament.ais lt.II[ �D 1[ C O ,., C ..R .. :Mt .. 1. 'Z'

Cirurgia e Olíuiea da Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

iF::::::::::::::::::::::::="C:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::;:::::::::::';::::::::::::::::::;�
II 10)lo lEIHClEI KA lUfMIANN !I
II .M.ÊDI�O CIRURGI�" I'II ,

U Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- i!
a sidades de Colônia (Alemanha) e POrto Alegre II
" II
ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B I'II CLINICA OERAL II
ii I ouga prátiea em Hospitais loro,,,u8 II
iii !Consultório e residência:
!I Presv EnitâII Tel. 244 - Rua res. Epitacio Pessôa, 405
fi

II CONSULTAS:

Ü Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
:: Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1(2 horas

,ri Atende chamados tambem à Noite I!
Sra. Ecy Mascarenhas �::::::=:===::::--====:::=::::::::::::::::::==::::::=J)de Almeida, esposa do

sr. Heraclides de Almeida;
- sr. Erich Schmid,

em Estrada Nova;
- Raul Marcos, filho

do sr. Herbert P. L. Mars
chall;

'I ::::::::::::::::::::::::_-:::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::

ii I!

ii DR. IVO KAUFMANN II
II !!
:: -- Cirurgião Dentisla ii
II I'ii I
,. IIii Consultório: - Rua Preso Epltaclo Pessoa 139 li
ii II

G li IIClaudio Arildo on- fi (em frente da BMPRBSUL) II
çalves. II I!

I! - Aparelhagem modernissima - IIiI li
II RAIO X - CLlNICA - CIRURGIA n

WilmB luilB Sonson Corrêa li PROTBSB - CLlNICA INFANTIL' li

mr=-.;=-:
I� pR. JORN SOELTER
- I CIRURG/ffo DENTlSTfi I
I Moderníssimo "A/ROTOR"

i Reduz o tempo de traba lho
II e aumenta o conforto do CLIENTE.O SESI não é uma I !li

repartição públícs, é I CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
uma instituição de dí-

1'-
RAIOS X

reíto privado mantida
.

I'I
únicamente pelos em- iI Consultório: Av. Gelulio Vargas,198

•pregadores em bene-

I
!II (Anexo ao Depósito da Antarctica) ;;;

I1cio dos empregados. 1;-:--;!ISil ii !!_;--::-;!-:--;_ !' dE!lI!ll!S!!1
�::::::::::::::::=::::::::;::::::::::::==::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::===::::::=:::::::::::::::::::::=:::::..":::::�..

,

1\II d

II '�r. J�a�nim l W. J���tin� �Sh II
Ad d .1Ipgo c umann e ii voga o IIAdelaide Sunai$ ii ii, l' fiEle', brasileiro, solteiro, .1

II
comerciante, natural de II E S C R I T Ó R I O : A V. M A L. D E O D O R O, 1 2 2 II
'Jaraguá do Sul, domici I! JARAGUÁ DO SUL (liliado e residente em iI I
Jaraguá·EAquerdo. neste li I \ II
distrito, filho de' :A.lfpsdo ii •

_ MAN SPRIf:;UT DEUTSt::H _ IISchumann e de Llll Han- ii . Ii,

seo Schum�n�. . I iL._._.:.. _. ... )iEla, brasileira, solteira, �__...... . . _._. . ..._._.__. ::/

Emprêsa Jornalistica.
"Correio do Povo" Ltda.

- 1965 •

Diretor
EugênIo V/tbr Schmãckel

Laranjeiras, Peqegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botícabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Coni
feras, Palmeiras, eto., etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

ASSINA1·I.lRA :
Anual . • • • Cr$ 2.500
Semestre . • • CrS 1.300
Avulso . . . • Cr$ 50

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19 .

flvenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

r==::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::==:::::::::::::::=:::::::"! L

" . S O C, I A IS!!
li d)'�••

-------_...1.....__ __._._- _-_ _-

,
__A_D_iv_e_l'_s_á_r_i_o_s_l,

-- jovem Wilson Bastos.

Dia 20:

Sr. Alfredo Kaiser;
- Marília Hafermann.

Dia 21:

Fazem! anos, hoje:
Sra. Brunilde Moeller

Diener, em São Bento do
Sul;

Eugenio Wolf;
Eurico Julio Harbs;
Cirley Maria Gesser;
Hildegard Wolski;

- Moacir Márcio Lawin.

Fazem anos amanhã:

Hafermann

Em data de 18 do cor

rente, segunda feira pró
xima, completará o seu

segundo aniversário, a

galante menina Wilma
Luiza Sansou Corrêa,
filha do distinto casal
Cristina Sanson Corrêa
Andy Corrêa.

'

À aniversariante "Cor
reio do Povo", apresenta
as suas congratulações,
com muitos anos de vida.

Carlos
Netto; Dia 22:

- sra. Rosália Demar
chi Fodi, esposa do sr.

André Fodi.

Dia 18:

Sr. Adão M ba;
- sr. Caetano Ribeiro;
- sra. Wanda, esposa

do sr. Guilherme Moeller;
- sr. Paschalino Za-

pella.

Dia 19:

Sr. Luiz da Silva:
- sr. Rudolfo Rech,

em Itapoeuzinho;
- sra. Otília Tiegs;
- sra. Relinde Mahnke

Marschall, esposa do sr.

Herbert P. L. Marschall;

Civil balconista, natural de
Jaraguá do Sul, domioi
liada e residente em

estrada Joiuville, neste
distrito, -filha de Arnoldo
Sunait e de Marta Morsch
Sunait.

Registro
Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado Je Santa

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

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado durante I S dias, Si
alguem souber de algum im

peàimento acuse-o para O�

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

casar-se:

Edital n. 6140 de 12-4'66

Ingo Raduenz e

Iris Laube

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, n at u r a I de

Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em

Curitiba, Estado do Pa
raná, à A'venida Silva
Jardim, 553, filho de
Artur Raduenz e de Clara
Fischer Raduenz.
Ela, brasileira. solteira,

doméstica, n a tu r a I de

Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Rio
Cê.llro, neste distrito, filha
de Helmuth Laube e de
AIida Beling Laube.

Edital n. 6141 de 12-4 66

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

cc oR i:JPA - SAN�A CA�AH. DCNA

':::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::=:::===::::::=:::::::::::::::1::::::::::::::::::=
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II DR. WALDEMIRO MAZUREGHEN ii
n CLlNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL II
li li
II II

ii fi
I II
II II
ii II
ii ULTRA SOM II
!! ONDAS CURTAS II
li R. ULTRA VIOLETA ii
II Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 li
�..-----------------_ ..._----d)...

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

mIO. ReinoldoMUI':;':'
I E.crL�::::�7� i
1.' JARAGUÁ DO SUL

�,����

Leia com Atenção
A nova Lei de Serviço Militar (Lei n, 4.375,

de 17 de agôsto de 1964) diz:
Art. 66: • Participarão da execução da presente

lei:
a) ...
b) os Estados, Territ6rios e Municípios' e as

repartições que lhes são suhordínadaa;
c) - os titulares e serventuários da Justiça;

. d) • os cart6rios do registro civil de pessoas
naturais;

e) as entidades 'autáfticas e de economia mista;
f) - os estabelecimentos de ensino, públicos

ou particulares, de qualquer natureza;
g) - as eniprêsaa, companhias e instituiçõea

de qualquer natureza;
/Parágrafo único: Essa participação consistirá:
a) - obrigatoriedade, na remessa de informa

ções, estabelecidas na regulamentação desta lei
b) .••

AVISO
Nos, abaixo assinados, proprietário e mora

dores à estrada Isabel Aha. município d� Oorupä,
tornamos público que fica terminantemente proibido
a entrada de pessoas extranhas em nossaa proprie- ,

dades para o fim de pescarias e caçadas, respon
sabilizando aos Infratores as penalidades .das leis
vigentes.

'

Isabel Alta, em 7 de abril de 1966

Atfredo Braun. Waldemar Poerner,
Ludovico Anders, Guilherme Anders, Albrecht
Tiegs, Alzira Brosowsky, Wálter Krause, Antonio
Paholski, Rudolfo Gessner, Alexandre Peszatti,
Alfredo Mundstock. José Pachewski, Carlos Andre
ghetoni, Hercilio Minatti, Bortele Anctreghetoni,
Edmundo Vetterlein, Erich Poerner, Francisco Pez
zatti, Angelo Minatti, Czeslau Kacsarowski, Ludo
vico Kaczarowski, Carlos Pezzatti, Sebastião Anto
nowicz, Natal Pezzatti, João Mokwa, Estanistrio
Andrsghetom, José Andreghetoni, Paulo VeUerlein,
Antonio Andreghetoni, Helena Kaczarowski, José
Mokva, Eugênio Fossile, Herhert Reese, Élio Dares
si, Paulo AOdreghetoni, Kuri Poerner, Roberto
Poerner, Edyson Poernsr, Alfredo Anders, Bernar
do Brosowski, João Gustavo Reese, Augusto Reese,
Felix Mokva, Guilherme Bianchini, Leopoldo Hass,
Augusto Schulz, Germano Mokva, Rudolfo Prust,
Retnoldo Braun. Alberto Woelk, Harry Bayer.

Vende-se - Centro
Vende-se uma propriedade contendo uma

casa de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epítáoio Peasõa, 497 em Jaraguá do Sul.

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

VENDEM-SE Oferece-se

Vende-se

Vendem-se um Balcão
e um jôgo de luz fluo.
recente.
Tratar na Caixa Eco

nomica Federal, à Ave
nida Marechal Deodoro,
n,' 192, �esta.

Quarto com mobilia
completa para moçofa),
com café da manhã.

Tratar a Av. Mal, Deo.
doro da Fonseca 145.

VENDE-SE
Uma propriedade, nestaUma propriedade com cidade, havendo uma casa,

4.113 metros quadrados, de material e 3 morgoscom casa de alvenaria de terra.
bem conservada,Epitacio _

Rua Presidente sito a Informaçoes na

Pessôa. Informações com I Joalheria FAUTH
o sr. Ervino Menegotti Av. Mal. Deod. da Fonseca
ou Waldemar Lessmann. Jaraguá do Sul

, Vende�se
Uma propriedade com

15x49, com casa de ma
deira �m perfeito estado,
mais um rancho de 5x8,
sito a Rua RodoUo Hu.
fenussler. nesta cidade.
Informações nesta
redação. �����

Cure. .eus males e poupe seu
bom dinheiro compranoo na

FARMACIA NOVA
de, ROBERTO M HORST

a que dis õe de maior so'rtimen.
to na praça e oferece seul arti

gos á preços v.ntajosos
Av. Mal. Deodol'o da Fonseca, 3
�����

EMPREGADA
DOMÉ)TICA, para Curitiba.

Paga, se bem. Tratar na

Av. Mal. Deod. da Fonseca 499'
das 9 às 12 horas.

Precisa-se
Auxiliar para Escritório
.

,

com boa letra e conheci
menlos de contabilidade.
ESCRITÓRIO FISCHER
Mar. Deodoro N. 204

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Industri'a 'e Comércio
Leepeluejuãn Gru'btia SlA.

•

JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

Indústria e Comércio, Leopoldo João Grubba SIA.
, ,

ASS.EMBLÉlA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

PASSIVO

50.000
115.760.475

Manoel F. da Costa S.A.

.

Oomo o senher �abe,: hã "muítas do,enQas que
atacam o 'gado, diminuindo o seu valer e mesmo
oausando a morte do. animal, com grande prejuízo
para o seu proprietârio.

Gp.starÚmOEl hoje de falar-lhe sôbrs uma

doença mito séria, afim de que o senhor possa
ORDEM DO DIA defender seus animais dela. Trata-se da ,Jt.UVA,

i .....;. Exame, dlscussão e aprovação de : Ba- também chamada em Alemão .de HUNDSWUT ou

lanço Geral, conta de Lucros e Perdas realizados WASSERCHEU.
em 31 de dezembro de 1965, relatório da Diretoria A RAIVA ataca principalmente os bovinos. As

� o Parecer do Conselho Fiscal; vêzes, mesmo os cavalos, cabras e porcos podem
,

2 - Eleição do Conselho Fiscal; ser infectados.
.

l S _ Assuntos diversos de interêsse social. E como' surge a doença? Ela é transmitida

AVISO: Acham-se à disposição dos senhores pelos morcegos chupadores de sangue. Durante 'a

acionistas, no escritório da séde social os docu nona, eles saem de suas 'cavernas, entram nos

mentos à que se refere o art. 99, do
'

Decr. Lei. estábulos e mordem, os animais, passando então à

n." 2.627 de 26.9.40. êles a doença.
Jaraguá do Sul, 29 de março de 1966,

.

.Uma vaca gue te�ha adquirido a raiva pode-
Leopoldo João Grubba - Diretor Presidente se dizer que está perdida

____________

'

..,...--____
' Alguns dias ap6s a picada aparecem os pri-

meiros sinais da. doença do animal. �Ie, caminha
Roeder SIA Agr. Ind.' Comércio com insegurança, perde o apetite, fica triste e o

Assembléia Geral Ordinária remôío é dificultoso. No fim fica paralítico, não

Edital de Convocação podendo levantar-se mais, e ali, então morre,
.

Pelo presente ficam convidados os snrs. acío- Nota'se que o animal doente treme, range os

nístas desta Sociedade à comparecerem à Assem-
dentes e geme. Pela boca corre uma baba espumosa

bléía Geral Ordinária à realizar-se em nossa séde que AS pessoas não devem tocar, porque pode pegar

social, as 10 horas do dia 31 de março próximo
a RAIVA. Se alguém tocar nessa baba Oll for mor

vindouro, afim de deliberarem sôbre o seguinte:
dido, deve imediatamente procurar um posto médico.

. Ordem do día
' Para combater a RAIVA, o senher deve [untamente

1.0) Aprovação do balanço e contas do exer-
com seus vizinhos destruir os morcegos que exis-

cicio de 1964;
tirem na região. Todos podem ajudar nessa tarefa,

2.0) Eleição de novo Conselho Fiscal; porque é para o bem de tôdas 8S famílias da

3.0) Assuntos diversos. localidade. E prineípalmente, deve pedir aos vete-

AVISO
rinários �a região que v.�cinem o gado cada ano.

Achem-se a disposição dos snrs. Acionistas, os Aq�ll na no�sa Região de Jaragua do Sul, a

documentos a que S6 refere o artigo N.o 99 do' secretaria d.a A�rIcultura e.stá faze�do ,u�a campa

decreto lei N.o 2627 de 26[9/40.
nha da VaCIDaç�o, com mUItos. fun.C1onarIOs per?or-

Jaraguä do Sul, 28 de fevereiro de 1966. �6ndo as localidades com a fIDalI�ade de ��ahzar
Gerherd Roeder _ Diretor Gerente �ste trabalho. 0. sen_!lor deve ent�o perrmttr queeles façam a vaemaçao porque assim seus ammais

ficarão garantidös e o senhor ficará mais sossegado.
DEJAIR PEREIRA, Extensionista Rural
da ACARESC.

Pelo presente edital ficam os senhores acío
nístas desta sociedade;' convidados à cornparec -

rem à Assembléia Geral Ordinária à reallzarse
no día 30 de abril de 1966, às 14 (quatorze) horas
na sede social à rua Benjamin Oonstant n.s 328
em Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem sôbre a

seguinte

AMIGO CRIADOR

-_....,_

Relatório
-

.da Diretoria
,

'

Senhores Acionistas': .

Cumprindo disposições legals e estatutárias,
temos 1 a grata satisfação de submeter à vos8à
aprecia�ãci o nosso balanço geral, a conta

I

de
lucros e per as e t) parecer do Conselho Fiscal,
relativos ao exercício social 'encerrado 'em 31 de
dezembro de 1965.

Êstes documentos evidenciam com clareza a

situação' economica e financeira' desta sociedade
e os resultados alcançados no exercício findo.

Permanecémos 'à' disposição na sede social
para qualquer - esclarecimento que os senhores
'acionistas acharem necessário.

'.

Jaraguá do Sul, 29 de março de 1966.

Leopoldo João Grubba, Diretor Presidente
Edítlr Harnt Grubbe, Diretor Gerente
Alvaro Hering, Diretor Gerente

"

I

BALANÇO GERAL - Encerrado
em 31 de dezembro de 1965

ALTIVO
Imobilizado

Imóveis. Contratos Imobiliários, Máqui
nas e, Instalações, Móv,eis e Utensílíos
e Correções Monetárias - Lei 4357

Disponível
Caixa e Bancos

Reallzavel
Contas Correntes Devedores, Partlei
pações, Mercadorias, Petrobrás, Adi
cional Lei 1474 e Fundo Indenizações
Trabalhistas - Banco do Brasil SIA -
Lei 4357

Compensação
Ações Caucionadas

80.042.082

33.146.855

2.521.538

D�spêsas Gerais, Despês8s Bancárias,
Imposto� e Sêlos, Salários, Pro-Labore,
Fretes e Carretos, Aposentadoria, Im

pôsto de Renda, Comissões, Quotas do '

Fundo "'de Indenizações'. trabalhistas
Lei 4357164, Fundo 'de Rese'rva Legal
e Lucros Suspenso .

'

.

,
.
�REDITO '

"

o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edital
virem, ou dêle conhecimento tiverem, ou interessar
possa, com o prazo de dez dias, que findo êsse
prazo hão de ser arrematados por quem mais der
e maior lance oferecer, em frente às portas do
Edifício do Forum, no día 7 de maio vindouro às
10 horas, os bens pertencentes a OSVALDO RO
CHA, e que foram penhorados nos autos da ação
executiva que 'lhe 'move a firma Maferro Ltda. e.

.abaíxo deserímlnadosr->
'

•

G I,. S A I d C A·
a)- UMA TUPIA, servindo para marceneiro,

umz rmaos • • n • e oma gnc. com tôdas as. suas respectivas aparelhagens, ava
liados em cr$200 000.

Assembléia Geral Ordinária b)- UM MOTOR �LETRICO, com as seguin-
CONVOCAÇÃO tes caracteristicas: marca WEG. n.1694, 220 vts. a

São convidados os Senhores Acionistas para
380; 2800 a 3400 RPM; AMP 8,6,5; HP 3, série 11,
avaliado em cr$ 108.000,

'

a Assembléia Geral Ordinária a se realizar no c)- UM MOTOR EL�TRICO, com as seguin-di!i 23 I�e abril de 1�66, .lia séde social em Rio do tes caracteristicas..- Marca _ WEG, n. 1695 S.HP
Cerro , neste mUDlclp�o de Jara.guá do Sul..: às Volts _ 220 a 380; RPM - 2800 à 3400; sé'rie 11:9 (n ve� horas da manha, para dehberarem sobre 'AMP 865. ciclos 50[60 avaliado Q '08 000
as segumtes -,,' , '. em crIjP 1 . •

ORDEM DO DIA TotalAda. avalia_yão, cr$.416.000. .

, 1.0 Apresentação, discussão e aprovação SSl� serao Ief�rld9B b�ns arrematad.os por
" do' Balanço Geral e Oonta de Lucros e Pardas do quem malS dé! e_maIor lance oferecer amma �o
exercicio encerrado em 31 de dezembro de 1965; preço �a av�haçao. E para que che�ue a notiCIa

61.284.182 2.0 _ Eleição do.Oo sêlhlJ Fiscal;' a publIco, fOI, passado o presente e(l1tal que será

3 °
_ Eleição da Di t 'a' aflxad? no lugar?o costume, às portas do Forut'p,

4o'A .

re OrI
'.

•
e publIcado no· Jornal local "Correio do Povo".

.
- ,ssuatos de mteresse. SO�lal. ;Dado e pass,ado nesta cidade de Jaràguá do Sui,
Jaraguá d� Sul, 1.0 de abrIl de 1966. 80S trinta e um dias do mês, de março do ano de

Vva. Anna Gumz - Dir. Presidente mil novecentos e sessenta e seis. ,Eu, (a) Amadeu.
Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a) Ra1>ul A. Buend

AVISO - Ficam à disposição dos Senhores gens - Juiz de Direito. A presente cópia confere
Acionistas os Oocum�nt�s a qu'e se refere o Arti com o original; dou fé.
go 99 do Decreto Le! n. 2.62! de 20Ade setembro, Jaraguá do- Sul, 31 de março de 1966.
de ,1?40,. na séde SOCIal em RIO do Cerro II ne�te Q Escrivão Amadeu Mahfud
MUDlCíplO.

'

Comércio e Indústrialäo fxigílel
Capital, Depreciações, Fundös e Reser
vas, Fundo Correção Monetária Lei 4357
e Fundo de Indenizações Trabalhistas
Lei 4357

Exlgivel
Contas Correntes Credores, Titulos
Descontados e Lucros Suspensos.

Compens8cäo
Caução da Diretoria

Assemblêia Geral Extraordinária

Convocação
São convidados 08 snrs. acionistas desta

sociedade para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinaria a realizar-se às 8 (oito) horas do
dia 30 de Abril pr. vind. em sua sede eoctal.ä
Estrada Itapocuzlnho, para deliberarem sôbre o

seguinte Ordem do Dia:
115760475 a) - Aumento do Capital Social e consequente
---- a alteração dos Estatutos Sociais. .

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1965. b) - Diversos assuntos de interesse social.
Leopoldo Joao Grubba, Dir. Presidente Itapocuaínho, Jaraguá do Sul, 30 de março
Edith Hardt Grubba, Dir. Gerente de 1966.
Alvaro Hering, Dir, Gerente
Sergio Thomsen, Contador e Bacharel em
"Ciências Contábeis e Atuariais . reg. no
CRC/SC n.O 0301.

112.0�4.950
Edital de Praça

50000

Adolfo Bartel • Diretor Comercial

Demonstração da conta "Lucros
e Perdas" - encerrada em 31 de

..dezembro de 1965
DÉBiTO

MereadOl,'ias' e AluguéIs 61.28<t.182
.

Jaraguá do Sul, 31 'dé de�embro de 1965.

teopoldó João Grubba, Dir. Presid:�ó:te'
Etlith Hardt Grubba, Dir. Gere'nte
Alvaro Hering, Dir. Gerente
Sergio· Thomsen, Contador e Bacharel em
Ciências Vçmtáb�is e Atuariais • reg: no
CRCISC n.O 0301,

A DIRETORIA

Parecer do Conselho Fiscal" ____";:---'---"-�-"------'-----"---'--�' Ind. de Calçado GOSeH IRMÃOS, S. A.
OS abaixo aS!3inados, membrqs, do Conselho BOT,AF'OGO

'

f=.:.C. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÔRDINÁRIA
Fiscal dá' Indústria ·e Comércio Leopoldo João '

Grubba S7A., tendo examinad9 a contabilidade feita �ssembléia, Geral Extraordinária Con'\1oc8ção'

com clareza e nitidez e tendo verificado que a' 'Oonvida!D-se os srs. sócios do Botafogo Futebol �Fic3m convidados os Srs. Acionistas à compa-
mesma confere com"� balanço geral e conta de Clube, para a Assembléia Geral Extraordinári'a que ncerem à Assembléia G�ral Extraordinária, no dia

lucros e perdas, são da" parecer que de:vem ser será realizada no próximo dia 17 de atiril, às 10 25 de abrjl, às 10 horas, em sua sede soc1al, RUa

aprovatlos os atos � contas da 'diretoria relativos horas, na sede social em Barra do Rio Cêrro, Jorge Czerniewicz, 1.237, para deliberarem sôbre a

ao exercíciQ. socií1'] fin�9 em 31 de dezembro de com a ''Seguinte seguinte,' ,.

'ORDEM D'O· DIA'
. ,

'1965, ,nli próxima �ssembléi� gera" ordinária ORDEM DO DIA
cialmentt3 convocada para esse hm. a) - Aumento de' capital social nos têrmos

.

h
•

• 1. - Reavaliação .do capital; da lei N0 4.357, de 16 de julho de 1964. .

Jatagúã do Sul, 29 de março de 1966. 2. - Alteração parcial dos Estatutos; b) -- Assuntos diversos. de interesse da socI'e-3, - Assuntos diversos de interêsse soci�l. -

dade. . I

Jaraguá do Sul, 30 de março de 1966. Jaraguá do Sul, ,30 de marQo de 1966.
A DIRETORIA Walte .. , J. F. Gosbh ... Diretor Gomercis!.

Octacilio Pedro Ramos
Dárci Luiz Buchmann

.

Paulinó "Pedri

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Em data de hüje feste- üs convidados serão rei EDELTRUDESjam se em meio de sincera cepcionados DOS salões
alegria, as bodas de dois da Sociedade Esporliva
jovens, ligando des" arie, João Pessôa em Ilapocu·
pelos sagrados laços do zinho.
malrimonio, duas Iradicio rr=====:::=--=.:::::=:::...-::::::==::::::===,na is familias, residentes "Correio do Povo" ao II

F d dA' tA
�

P "dA • IInos Municípiüs de Schroe eDsejo do feliz aconteci- ii un O e 5515 enCI8 e revI enC'8 lider (l Jaraguá do Sul. menlo, apresenla aos dis· .,!l, do Trabalhador Raral II';J d fel'c'ldade elerna liOlOS noivos e aos respec- •
uran o I, ii M E C I L IIdeverão lornar-se mulher tivo.s pais, as suas con· ii A C O R A

:P:'e marido, os jüvens Tere grarulações, com votos de ii Av, Mal. Deodoro, 130, em Jaraguá do Sul,A cidade de Jaraguá Sra. e AlfredO' Janssen zinha, filha prendada dO' muiras felicidades. ii encarrega-se do preenchimento .das guia de iidO' Sul, viverá instante e Sra, muiiü eslimado cidadão de ii recolhimentO' e de inscrição. ii�:r:i��;:: ��:sl��:Ü�i.:� ni�ór�Yi���:, a üsc��i�:� ��po���\�ho� ���O�ig:�
I
�:::::=:::=::.-::::::::::::::::::::=::::::�"!":::::::::::::::�:::=_., ....::::=::I"i

e religiüsü, que uOlrá recepciünarãü üs cünvi· espôsa e Valdemiro filhO' O SESI nãO' é uma
. -

i�iS1t)1��:�a��g��j:'s�� ��dg�A�ü�a::���T, salões ��a��m�u�:�o ���a���:;�it� ��:rit!���Ui���li�:, di� r S-:::lo:::t:::e--c::::::-J-a--'::::::r:g::::::::u:::a' L--t::'-d:::a:::::1Fürum local, cümpare- Segundo fO'müs infür auxiliar nes lides da Pre 'reitü privadO' mantida !! \ío& • ii. M "ga d d
- .

f'l M" I d �ch únicamente pelüli em- !.II • !ll. �ie;:.ü ff.��o:���nt:dü�� �� �rim;r1�r:� ::r:;�- r�le��� eun��P�abe�o�a,o pr�gadores em bene· ii �O· 8nos de oUlneo nB orte de construir IIda Sra. Vva. StefaOla vel rO'teirü para a sua de nülas local. UCIO do� empregadüs, II .

,liSchattner e Luis Carlüs, lua de mél, seguindO' Q casamentO' civil, dar· .. ii Fá�rica de Blücüs de CimentO' para cüns·
iie@fürçadü sóciO' da im- inicialmente à Camboriú se·a, hüje, às 10 horas,

III
truções. Se V.S. pretende cünstruir, adquira iipürtante firma Com. e e, posteriürmente à Cu devendo ser testemunhado _ ii O' material desta fábrica que é O' mais mO'- iiRepresentações H. Ris· ritiba. pür parle da nüiva, pelO' O Anuncio é a II dernü, e a cünstruçãü sairá mais baratO'. IItüw Ltda., e filhO' dO' nüs Apresentamüs aos dis sr. Roland Fischer e Se· ..

. F.RANnsco MODROGK I'Alma do Negócio ;.·1: I f
- -

.,:.só muitO' conhecidO' des· tintüs noivüs e pais, üs nhora e, por parte dO' n ürmaçoes vüm.
LEOPOLDO KARSTENpürtista Harüldü' Ristüw nüssüs cumprimentos, nüivü, pelo sr, RenatO'

I
anuncie neste ii \

,nesta praça IIe sua espôsa, sra. Olga cüm Vütüs d.;ß perenes Pifizera e Senhüra, -�emanário II. .

..Janssen Ristüw.
. felicidades. Após a benção nupcial, ....,

_ '=:::-:===::::::::::::::::::=:::::::::=:o.:::::.-::::::::::::-.:::=:::==::::::=:&-l

i����;�i�;:�:;Ijlr===iSnT1�aso7�llino�l ��i"�'�"rin'�"m'�'��Walter Janssen e, Sra. � (Ciwurgião Dentista) �� f� OIRURGIA DO ESTOMAGO _ VIAS BILlA, �JA benção nupCIal da�- g :1 f: RES, INTESTINOS Cirurgia de Senhüras :Jse.á na Igreja EvangélI' g CLíNICA PRÓTESE - CIRURGIA BUCAL RÁIOS X :� f: :Jca Lutherana de Jal'aguá g p f� Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras· gdO' Sul, às 17 hüras, sen g Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) :} (: gQÜ testemunhado,

pür�; !J t=
Comunice eos seus clientes que etencJer.i no séu

:�parte da nüiva pelO'. sr_ :
.

H O R Á R 10.
Manhã - das 8 às 12 : = novo consultório ii Rue Arthur Müller n· 160 =,LaurO' Harbs e Sra. e : '

Tarde - das 14 às 18 � � (AO LADO DO NOVO HOTEL) �)Arthur Hal'bs e
.

Sra, e, g JARAGUÃ DO SUL I: h Das 9-12 e das 15-18 hüras - FONE, 384 iJpür parte do nOIVO', pe, f: : f: :Jlo sr. Gilberto Santo e ê··.······.,·····.··.·,c;.·�·,,:,:·.: ..··*·,:·.··.·�'!.r·.··.·· :' .•..•.....�: .•..•.••. ., �: .•....... .,: .......•·.,r·.··.····,:·.··,··.·,:·.··.··.·,· é�:·.··.. ·.·.,:·*··.··�:�··.··.·.,:�'::�:·.··, .,: .,: ��,.,.." :,

e LINCOLN DELMAR,

y

'CORREIO 00 POVO UColuna ROTARY"

o QUE. VAI PELO. UONS
2 Anos de Revolução

PARA O ROTARIANO NOVO
N.O 237õ Você já refletiu por um Instante, sôbre o fato de

ser um membro de um Rülary Club?
Você foi recrutado na sociedade, escolhldo pare

(I) desempenher uma nobre e importante missão. Os
companhelros ao índícerem no, depositaram. em você
grendes e fundedes eeperenças; na sua ação, no seu
rrebalho, na sua capacidade de ser um Cidadão útil

Quando assumiu a Presidência da República, o Exmo e prestente à sua comunidade.Sr Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco disse: A sua responsébtlldede é portanto, muito grande.Perguntaram nos, certa vez, qual O' sentimen. "Promoverei sem desânimo, sem fadiga, o Bem-estar
, A sua primeira mtssão é de Inrelrer-se, comple-1, 1 b d do Brasil, Não medirei sacntícíos para que êsse bem-estar b bi n d

to que nos evava a Ingressar num c u e e ser-
se eleve, tão depressa quanto racionalmente posstveí, a todos lamente, sô re os O' íenvos do KOlary, e agora emvíço do tipo do LIONS, Desejamos responder em
os brasileiros e, particularmente, aqueles que mourejam e diante, é um soldedo de um exército que tem nobrespoucas palavras, no entanto, para fazer-nos enten- sofrem nas regiões menos desenvolvIdas do País . , , e alevantados ideais.der, explicamos assim: A arrancada para o desenvolvimento, pela elevação Conhecendo os objetivos você deve ortenrer-seNa antiguidade, a escola, as artes, as vírtu- moral, educacional, material e politica, há de ser o centro sôbre a melhor maneira de colaborar no propósitod d é,

,

dú t
.

h d solo das preocupações do Govêrno, ("om êsse objetivo, o Estado
d' d'

es om sticas, a In
_

S rra e O' aman o o
não sera estôrvo à iniciativa privada, sem prejuizo, porém, de ajudar a etínglr os seus i eels. A inlclatlva eveeram relegados a maos escravas, reaervando-se do ímperatívo da justiça social devida ao trabalhador, fatos ser sua, NãO' espere que lhe venham pedir pera fazeros braços supostos livres para a inércia dourada. indispensavel à nossa prosperidade" , ,. aquilo que você deve procurar executar com soliciludeHO'J'e porém sabemos que a let do trabalho I Dois anos decorreram desde então, E, apezar de haver

e, sobretudo, com alma.,

'
" '-

S 1 d o Govêrno Federal mantido suas promessas e propugnadoé roteiro da Justa emanClpaç';l0. em e �, O' ��n o
incansàvelmente pelas medidas preconísadas, capazes de Só assim procedendo você verá, realmente, ummental dorme estanque, Fugir lhe aos ímposítívos conduzirem o Brasil aos objetivos esposados pela Revolução, membro ínregrado no Clube.é situar-se à margem do caminho, onde O' carro há quem �ntenda que tais objetivos foram deturpados e que Do ludo que Ioí dilo conclue-seda evolução marcha inflexível. deíxando à reta- a Revoluça� se distanciou das bases populares. "Rotary depende e espera muito de você"d t '1 .

à 'I
-

da preguíce Ora, e compreensivel que a esmagadora maioria do
T d B 1 ti d R ta Cl b d N Frib )

guar a quan os se amo gam 1 usaü, "Y' povo esteja julgando a Revolução pelo custo da vida, E co- ransc, o o e m o o ry u e ova urgoO usurário não padece apenas a íufelícídade mo continua havendo alta de preços, fi semeadura nefasta LIDERANÇA EM ROTARYde seqüestrar os bens dev!düs ao bem de tüdüs! e domagógica dos que, ou nada entendem do riscado, ou Corno líder da comunidade, quantos roreríenoe .

mas igualmente O' íntortúnto de erguer para SI então, porque tiveram interesses pessoais contrariados, passarão o teste estabelectdo por um governador demesmo a cova adornada em que s� lhe estiolarão encon��ê��::i�:iS��r:;���s cd��aO�s�r����r���sitado entu- dtstrito que disse "Liderança é enfrentar um repto, éas maís nobres faculdades do espírito. siasmo pela Revolução passaram, agora, a negä-Ia, ataca- por em execução uma tarefa, é assumir responsabtli-NãO' vale, contudo, agir por agir. Além do la e até denegrí-Ia, chegando, alguns, ao cúmulo do ridiculo dades e obrigações? Duas qualidedes básicas sãoTrabalho obrigação que nos remunera de pronto, é de acoimar o Presidente Castelo Branco e seus auxiliares essenciais: honeslidade de propósito e enruslasrnoá
'

atenhamos ao prazer de SERVIR. imediatos de entregulstas, de faltos de patríotísmo, etc, ob-
pelo serviço"

neceas r�ü l!0S., ,jurgatórias, tôdas elas, que a trazem a marca InconfundívelNas contíngêucías naturaís do dese�vülvlmentü do ressentimento írrecalcãvel, porque ferem os maís ele- Um processo contínuoterrestre, O' espírito humano é compelido a es�or- mentares príncípíos da lógica e do bom-senso, Muitos bons sócios dentro do relative pouco
'

t para O' sustento do corpo fíSICO' Pensar alguém que o Presidente pretenda sufocar a ., ,
.

ço mcessan e,
, ,

.

indústria nacional para facilitar sua aquísícão por grupos .,tempo depOIS do� seu Jn�re,s�o fo�a'!1 IOfürmadosRecolhe, de graça, a água pura, 0'1'1 prInCípIOS SO'
econômicos estrangeiros, faz mais violência à razl10 do que adequadamente sobre a hIstoria, ObJellvOs, escopO' elares e üs recursüs nutrientes da atmüsfera; entre- pretender alguém desentortar um pau, endireitando·lhe a realizações do Rütary,tanto, é precisO' suar e süfrer em bmlCa da pro- sombra

O ,.

d v m b
.

f adf A, R 1 11 d f t ã ébit ã ui S nüvos SOCIOS e e ser em 10 arm ost i e do carboI'dratü que lhe assegurem a eu 0'- evo uç o, e a o, n o em v s a; n o conseg u
d d "d '

t b'
.

I f

ena.
ainda a simpatia geral do povo; nl10 é popular, enfim, Mas anles e �erem é!. mlll o�, mas e

.

am em 19,ua men eria ürgânica.
,. _ porque? Porque o povo raciocina, em principio, em têrmos que essa IDSlrUçao contlDue depOiS dO' seu mgresso,Cativo embüra, às lDJunçües dO' planO' de de custo de vida. E ninguém lhe explicou a realidade bra- A inslrução rotária é um processo conlinuü, se é queübscura matéria em que transitóriamente respira, slIeira atual. comparando·a com o período imediatamente vamüs levar avante o espirito do Rotary na vidapüde, pürém, desde a terra, f�uir a ventura do ar.teriNu:c�e:o�:��no Federal procurou embair o povo diária da cümunidade.serviçO' desinteredsadü, vüluntárIO, aüs semelhaD-

com promessas vlls que nunca pretendesse cumprir, coisa Programa Rotário
I

tes, àOsuTaRAcoBmAuLnHaO' -AÇA-O trans�O'rma O' ambl'ente, que era comum nos govêrnos anteriores, A maior eficiência dO' prügrama rolário é �nCOD-
- 1 No que toca o custo da Vida, a única promessa formal, d I

- "

d ,.O TRABALHO SERVIÇO transfürma O' hümem feita desde a primeira hora dêste Govêrno, toi a de atingir tra a nas ,:_e açoes pes�o(JJ� o SOCIO cüm o, s.euAs tarefas remuueradas cünquistam O' agra uma relativa estabilidade dos preços em 1966, Isto está clube. A nao ser que ele se orgulhe em ser SOCIO,se verificando? A nós nos parece que siml . . cümpareça às reuniões cüm prazer e parlicipe dasdecimentO' de quem lhes recebe o cüncursü, mas Então não devemos deixar que DOS iludam. Apesar atividades de clube a sua vida rOlária ser� reduzidapermanecem adstritas aO'. mundO', nas linhas da das dificuldades que nos assoberbam nllo devemos e não,
d'�'

.,

'

d I E 1-trüca vulgar, podemos debitá las ao Govêrno Revolucionário, porque sua a obe I�ncl� rütlOelra. üs reg� amentos. ssas re a�oesA prestaf'ão de cüncursü espüntâneü, sem causa S6 enralza profundamente em varias décadas de deij· pessoaIs sao as maIores cOisas em ROfary.Y

b fI
� govêrnos, desmandos, malversaçllo dos dinheiros públicos,qualquer base de recümpensa, desdü ra a in uen·

corrupção, demagogia, etc, etc,• cia da bO'ndade celestial que a tüdos nos ampara Dai porque nl10 é justo raciocinarmos em têr.mos do
sem pagamento, que é hoje. Para sermos justos, precisamos raciocinar em

. A maneira que se nos alünga a ascensão têrmos do que seria hoje se nlo fOSS8 a ação patriótica
entendemos com mais clareza a necessidade de da Revolução e do que será amanhã graças á Revoluçl1o, Edgar Barg e Sra.
TRABALHAR POR AMOR DE SERVIR.

têm O' prazer de cümunicar a seus parentesQuando cümeçamos a ajudar O' _próximO', sem Enlace Terezinha Costa.Yaldemiro Trapp e pessôas de suas relações de amizade, O' nüiva-aguilhões, matriculamo-nüs n,ü aC�lsülamentü ,da dO' de seus filhüsprópria alma, entrandO' em smtüma cüm a VIda
abundante,

Pür issO' nos düminiüs superiüres, quem ser

ve avança p�ra 0'8 cimos. da imürtalidade rad�üsa,
reprüduzindü dentrO' de RI mesmO' as maraVilhas
dO' que nos rüdeia a espelhar·se pür tôda a parte.

Füi êste IDEAL que nos fêz abraçar O' LEO
NISMO, O' serviçO' desinteressadO', o trabalhO'
cünstrutivü, a luta incessante pelO' Bem,

I\NO XLV JARAou4 DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 16 t OB ABRIL DE! 1966

TTB. FERDINANDO PISKE

Participação de Noivado
Haroldo Ristow e Sra.

ücürridü nesta cidade de Jaraguá dO' Sul. dia 10
de abril de 1966

Enlace ·Schattner-Ristow

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


