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Agentes Fiscais inter·
retam textos legais
Em data de 19 do corrente,

por iniciativa da Associação
Comercial e lndustrial de Iara
guá do Sul, estiveram em Jaraguá
do Sul os srs. Dr. Eugénio Doín
Vieira, Agente fiscal de Rendas
Intemss, ex-Secretário da Fazen
da do E.tado de Santa Catarina,
acompanhado de seu colega,
dr. João Teles de Carvalho.

Quasi uma centena de inte
ressados, industriais, comercian
tes, contadores, economistas e

populares compareceram às de
pendências do aajara Tênis
Clube, para ouvir a palestra de
naturesa fiscal, sõbre as recentes
leis do impôsto de consumo e
do sêlo,

Numa palestra que demons
trou o alto gráu de cultura [urí
diea-físca I dos srs. A gen te s
F i s c a i B de �endas Internas,
os presentes tiveram direito a

amplo debate de pontos contro
vertidos, deixI ndo a todos encano
tados pela maneira ecrdia] em

que se encontram na presente
conjuntura o fisco e o contri
buinte, muito ajudando à Fa
zenda Nacional na arrecadação
de rendas.

Segundo palavr.. textuais do
sr, Dr. Eugênio Doin Vieira,
estabeleceu o Oovêrno do sr,
Castello Branco um período de
90 di.. , dentro dos quai. os
contribuintes que cometerem
eventuais faltas, pOisam sanar
IS irregularidades sem sofrer
penu de qualquer Daturesa.

"Correio do Povo", que se
fez presente a tão importante e
instrutiva pale.tra, apresenta a09
srs. Agentes Flscai. de Rend..
Internas, assim chamadcs os
atuais Agentel do Impõsto de
Consumo, os seus cumprimentos
e com os vOt08 de que, d'6ra
vante se amiudem tais encontros,
que sõ poderão reverter em bene
fício de todos, facilitando a.

atividades do fisco e do coatri·
bumte.

Fundação:

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
��--------�-------------
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As Inaugurações Do Govêrno, Celso Riamos
Entre as tneugureçöes do corrente mês, que de

verão assinalar a passagem de mels um ano de
govêrno do sr. Celso Ramos, figura a Estrada São
Bento-Corupá, que em data de amanhã será ínaugu
rede nas imediaçães da Estação de Serra Alia.

Obra iniciada pelo Governador Irineu Bornheu
sen e prossegUida nos gqvêrnos de Jorge Lacerda e
Heriberto Hülse, foi agora a sua construção cornple
rede entre as cidades de Serra Alta e Oorupé, re

presentando a aspiração de uma grende colerividede.
Embora justa a ineugureçäo que amanhã terá

lugar, de lembrar se contudo a S. Excíe. de que o
mencionado trecho a ser inaugurado levantou um

problema maior com o crescente número de vetculos
a demendar ao litoral ou ao altiplano pela retende
rodovia, deixando as extremidades de São Bento.
Corupá completamente estranguladas, o que foi rno
tívo de observação por parte de uma cadeia de Câ
maras Municipais, entre elas as de leregué do Sul,
Blumeneu e Corupé, que solicitaram ao Governador
Celso Ramos a permanência da mequinérie no local
das obras, pere o imediato prosseguimento da estrada,
em demanda à Ieragué do Sul. o que, não obstante
movimento favorável de tôda a região não ee con

seguiu ver realizado.
A recente concentração das Associações

rnerciels e Indu triais do Norte Carartnense, realizada
em Ioinville nos dias 28 e 2 de Novembro de 1964,
ouvio as teses apresentedes por Jaraguá do Sul e

São Bento do Sul, e as aprovou por unanimidade,
concluindo por determinar ao governador CeI o Ra
mos a seguinte reinvidicação:

.110 - Execução de trabalho de terrapleollgem
e implantação de rodovia nos trechos de Oxford
(Estação de Serra Alta - 8 Km.);

20) - Execução de trabalho de lerraplenag�m e

implamação de rodovia num Irecho de 21 Km. entre
Corupá e Jaraguá do Sul;

3°) - Retificação, melhoramento e implaDtllção
de trechos novos na rodovia Jaraguá do Sul e Join·
ville, via Guaramirim".

A reinvidicação acima leve o seu parecer una·

nimemente aprovado pelo plenáriO do 20 Enconlro
Norte Calarinense de Associllções Comerciais e In
dustriais e esteve vazado nos seguintes têrmos:

"PARECER DA COMISSÃO"

CONSID�RANDO, no entanto, que as teses
apresentadas pela Delegações das Associações 00'
metetele e lndustrtals de Jaraguá do Sul, São Bento
do Sul, são de molde a permitir a inclusão de outras
rodovias, visto que a relnvtdlcaçêo prerente oluclo
nar a interligação de uma vasta e progreselera re

gião, carente de vles de comunicação;
OONSIDERANDO, por outro ledo, que a Es,

trada SC-36 � do Plano Rodoviário Esteduel e o
trecho Sena Alia COrnpi já ee acha conclutdo, deixando
oe extremos Olford-São 8enlo do Sal-Sena Alia e Corupã
-Jllr8aua do SII, Guarallirim e JoloYllie sern as condições
Ideais de Estrada de : a. categoria, e pecíelmente oe

trajetos Oxford, ôêo Bento-Serra Alta, por um lado
e Corupá à Jaraguá do Sul, por outro;

CONSIDERANDQ, que o extremo Oxford São
Bento-Serrll Alta, pela neturesa do 010, é de fácil
construção, com uma disrâncla de apenas 8 quilo
metro ;

(lONSIDêRANDO. que o extremo Corupá
Jaraguó do Sul já foi motivo de estudo pelo DER-SC
Proce eo n. 5899/64 e SUd exten ão é de 21 quilo
metros, eproxtmedemenre ,

CON IDERANDO, que na etuelídede e E rrede
São Bento do Sul-Corupá, é a primeira de clde da
erra do Mar, em condiçõe técnicas razoáveis;

I ONSIDERANDO. que com e execução das
óbra do extremos acima menctonados, estará defi
nuivamente imegredo no Vale do Irepocú ao planalto,
como sejam Rio Negro, Mafra, Oanoinhes, erc.,

CONSIDERANDO por outro lado, que com a

integração da zona serrana com o Vale do Itapocú,
tombem importlJrá na ioteosificlJção do Hânsiro em

direção de Joinville e que a dtual Estrada que liga
Jarllguá do uI a Joinville, via Guaramirim, não pos·
sui os requi ite capaze de a segurar um trânsito
=,etmaoe:Jle e economico;

OONSIDERANDO, finalmente, tudo quanto
consta das Ie es lIpre entada, R e s o I vem, pela
unanimidade de eu membros, sem discrepânCia de
voto, propôr à con ideração do plenário:

a) - Envio de mensagem ao Govêrno do ESlado
Secrelárlo Execulivo do Plameg e representanles da
região, na Assembléia Legi laliva, solicitando a
imedillta execução da obrlls acima enumeradas

Joinville, ala da Comissões, em 28 de No·
vembro de 196. A E,gênlo Yllor Sch Gehl, Relator;
Olalr Beehr, Membro· ão Bento do Sul; HelDl BrUSke,
Membro Joinville e Rlilleio lIeblscb. Membro· Mafra,
Rio Negro, Ita'ópo)i , Papaoduva e Monte Castelo."

Oxalá, seja ö inauguração de amanhã, mOlivo
de in piração ao sr, Governador, mandando executar
em demora as obras complemenlares dessa impor·
tlinte rodovia.

Rubens de Arruda
Ramos
Peleceu em data de 16

do correnre, após pertinaz
enferrnldade o íomeüste
Rubens de Arruda Ramos,
diretor do n08SO colega
"O estado" de Floria
nópolis.
A noticia de seu pasee

menro, só conhecrde díee
depois, repercutiu doloro
samente nos meios lerne
líettcos e culturais de Sta.
Catarina, representando a

perda de uma das vivas
Inteligência da atual gera,
çäo de intelectuais cetarí
nenses.

Aos colegas de "O Es·
tado", deselemos enviar
as expressões de nosso

pesar pelo infausto acon

iectmemo, extensivo aos
inúmeros ferntllares do
seudoso lorneltsre Ruben
de Arruda Ramos.

Colégio São Luís tem nova direção

Em data de 21 do cor·

reDt"', verificaram-se diver,
sas solenidades DO vizi
nho município, objetivando
comemorar condignamente
o transcurso do 6.0 ano

de fundação qo Município
de Pomerode.
Em programa finamente

elaborado e, contanào·com
a colaboração do Munici
pio de Jar guá do Sul, ti
vemos às 8 horas do dia
21 de janeiro de 1965', em

Pomerode, homenagem ao

dia do Munidpio pela Fan·
farra do Ginásio Blumenau
e pela Banäa Lyra de Po
mero(1e, ocasião em que
foram hasteadvs os pavi
lhões da Nação e do Es
tado no Edificio da Pre
teitura.
Logo em seguida, veri

fjcou se solene sessão f!a
Câmara Municipal do prQ

gressista Município de Po
merode, dividido em duas

pattes, dando s_e a primei
ra parle. na Camara �u
nicipal própriamente dilO,
onde foi inaugurado o Re
trato do Desembargador
Marcfljo João da Silva Me.

deiros, e ii segunda parle,
ainda em sessão solene

Com o ínícío do ano de 1985,
verllicaram·se dlvenas alte
raçOes no DOSSO principal es
tabelecimento de ensino,ditado
pelo altos interesses da Pro
vincla Marista de Santa Cata
rina. atualmen�e com séde.em
nossa cidade.
Tão logo soubemos das

mencionadas alteraçOes, por
genUlesa do Prof. Paulo Mo·
reW, realizamos vlslta ao sr.
Diretor do Estabelecimento
SAo Luis, onde fomos apresen
tados ao Rev. Irmão Feliciano
Gregório, natural de Caxias
do :Sul, Estado do Rio Grande
do SUl, sendo o novel diretor
do Colégio S40 Luís formado
pela Universidade Católica de
Porto Alegre, em filosofia e

pela Universidade de S. M.arta.
em Direito. O Rev. Irm40 Fe,
liciano Gregorio já milita 31
anos no magistério e já ocu·

pou cargos Importantes, entre
êles se destacando o de Dire·
tor de Colégios e Escolas de
COIl1ércio de Caçador, em Sb. Deu zero ao filho do juizCatarina, 811.0' Gabriel e Sta.

e perdeu o emprêa-oMaria, no Rio Grande do Sul, õ

assumindo agore., em nossa São Paulo - Comissãocidade a direção do Ginásio .

A b é'e Escola Técnica S40 Luis. espeCIal da ssem I 18

Através de longa palestra Legislativa de Säo Paulo
no Clube Ponierode, onde ção popular e contem os Vogel, da familia Konderl com o Rev. Irm40 Gregório, vai pedir antorização 80-
foram entregues os Titu- seguintes dizeres: "Aqui, Fleischmann e o deputado tomamos conhec1mentode seu comandante do segundoI d C'd d- B é h

-

40 t A Enke entusiasmo pelo nosso esta- - .os e I a aos enem - a anos encon raram-se rno.
belecimento de ensino estan- exérCIto para OUVIr o

rilos "Pós Morte" aos Washington Luiz e Victor De Jaraguá do Sul, além do disposto a desenvoÍver um CeI. Ambrósio, coman.
aos saudosos industriais Konder". liA história é do represenranfe do Pre amplo movimento, de que se dante do 170 RegimentoHans Her st Schmidt e feira de monumentos � feito, anolamos a.s seguin. destacam o desenvolvimento de Cava]aria em Pirassu-
H W f I d t· I " E t t I'd d Irma-o do ensino comercial, de que O Iermann eege, a an o sen lmen os. s e monu- es. p,ersona I a,�s:. é um entusiasta, o preparo ounga. spar amentaresna oportunidade o dr. Deo mento Iraduz o senlimento Fehclan,o .Gregorlo, diretor de vestibulandos e aumento desejam informações do
baldino Andrade e (lS re· de gratidão do Povo de do Colegto S. Luís, Inno-, do internato. CeI. Ambrósio a respeitopresenlantes das familias Domerode e Jôraguá do cendo Silva, chefe da Es- Por intermédio do diretor do· caso do professor de
homenageadas. Sul aos seus maiores, dos tação de Jaraguá da Rêde que óra assumiu o Colégio matemática afastado do

h d v,
-

P
, � São Luis, vimos de saber quePe.las 10,30 oras, em quais foi Victor Konder. e �açao araGa ,-,anta

o seu antecessor, o Rev. Ir- Ingtituto de Educação de
presença de grande massa As Prefeiluras Municipais Calarlna, os vereadores mão Luis (AveliDo Spada), vai Saota Rita do Passa
popular, no Alto da Serra, de Doanerode e Jaraguá Eugênio Vitor Schmöckel, iniciar o seu curso de direito Quatro, por haver dado
na divisa dos

municíPiosl guá
do Sul, sendo Prefei- João Lúcio da Costa e no Rio Grande do Sul, velho

nota zero ao filho do
V· B O sonho do emérito educador,de Pomerode com Jaraguá tos Arnoldo Hass e Ro Ictor auer, o sr. cta· bein como assumirá a direção JUIZ da Comarca. Odo Sul, procede·u·se à re land Dornbuschmandaram, cilio Pedro Ramos, Presi- do Escolasticado dos Irmãos b a r u I h o em torno

colocaçjjo de um bronze em nome do povo, reco- dente d� Direrório Munic�· Maristas por Santa Catarina e daquele zero foi tamanho
em um marco ali existen- locar esta placa. Divisa pai da U·D N de Jaragua, Rio Grande do Sul, em Santa

que até intervenl"ão26 d M .',.,
P L G' Maria, o que vale dizer que .. .

yIe" desde 19 e que as os UDlClplOS de orne

10
sr. ourenço resslDger, estã. nas suas m40s o último militar fOI solICItada.

forças revolucionárias de rode e Jaraguá do Sul, em reDresentante da Associa-
1930. arrancaram. Na 21- t -65". ção Rural de Jaraguá e o

oportunidade falaram, em Às 12,30 horas verificou· sr Anilon Haertel, repre- Cartas e Consultas
nome do ::>refeito de Jara- se almoço de confraterni- sentante do Agente dos
guá, o vereador Clemen- zação no Clube Pomerode Correios e Telegrafos de
ceau do Amaral e' por às Autoridades de Dome Jarôguá do Sul.
parte do Prefeito de Po rode e Jaraguá do Sul e ItCorreio do Povo", as

merode, o vereador Cid convidados em homena socia-se às manifestações,
Manoel Cardoso, notan gem ao dia do município notadamente os que des
do-se a ausência do Se composfa de 140 talhere�, tacaram as personalidad�s
nador Dr. Antonio. Carlos falando na opflrtunidade o do Desembargador Marcí·
Konder Reis, jústificado dr. Deob�ldino de Andra Jio João da ilva Medei
posteriormente por fami de, Assesor do sr. Prefeito ros e dos �tos comple
liares. Arnoldo Hass, o Desem- mentares às familias de
A colocação do bronze bargador Marcíllo João da Hermann Weege e Hans

deu se de viva manifes a· Silva Medeiros, o sr. Arno Hernst Schmidl.

retoque nos futuros mestres
de escola.
Dir·se-la. entäo, que deveria

haver um movimento ense
jando uma homenagem e ob·
jetivando uma despedida ao
kev Irmão Luis. A re posta
nos foi dada pelo Rev. Irm40
Feliciano Gregorio e nem é
desejada pelo caro AveliDo
Spada. pordue êle retornará
reruIarmente à Jaraguà do
Sul, onde participa do COn8e
lho Provincial dos Irm40s
Maristas.
Ao registrarmol'l OB aconte

cimentos, desej& o "Correio
do Povo" ao Rev. Irm40 Luis
todas as felicidades nas 80as
novas funções e n88 metas a

que se propoz vencer, ao
mesmo tempo que apresenta
mOl ao Rev. irm40 Feliciano
Gregorio, os nossos votos de
bOas vindas e agradável per
manência entre nós.

A Comissão de Estradas, do 20 Encontro Norte
Oatarinense dds Associações Comerciais e Illdus
triais, tendo em vista a :natéria submetida à sua

apreciação e

CONSIDERANDO, que o temário apenas con.

signou as ESlradas BR·59 e Dona Francí8ca,

As festividades do 6.° Ano de Fundação de Pomerode

CONSULTANTE F, R., esta: "Apenas uma

pequena consulta para desfazer dÚvidéls. Goslaria que
informas�e por esla secção se a Lei que instituiu o

t3° salário, {ambem estende a Direlores der S. As o

mesmo direilo na sua percepção"
RESPOSTA: A,Lei no. 4090, de 13762 é

clara e não comporta duas interpretações. O artigo
10. responde à 8Ull dúvida: Arl. 10 - No mês de
dezembro de cada ano, a· todo empregado (o grifo
é no�so) será paga, pelo empregador., uma gralifi
caçãQ salarial independente da remuneração � que
fizer jús. Salisfeito? Volre, -querendo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORRflO 00 POUO
"

Aurea Möller Grubb I, Oficial
do Regi-t-o Civil do 1.° Dis·
trito ca Comarca de Jaraguá
do Su, Est a do Je Santa

.

at arina, Brasil.
Fa2 sabe � que comparece
ram no cartório exibindo os

docume ntos ex g.dos pela lei
afim de se habilitarem para

.

casar· se:

(Fundação: fJrtur müller - 1919)
-

Emprêsa jornalistiea
"Correio do Povo" Ltda.

- 1964 •

Diretor
E.ugênlo Vitor Schtnãcket

Frutllcmu e Orn,mentals

Laranjeiras, Pecegueiros,
K{lkiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias" Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc.

PEQAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Se/dei
- CORUPA' -

-

ASSINAi"IRA:
Anual •• • Cr$ 650,00
Semestral. •

• Cr$ 3�0,00
Avutso. . . . Cr$ 30,00

BNDBRÊÇO:

�Caixa Postal, 19
Avenida Mal. Deodoro, 210
jaragu' do Sul - S. Catarina

,

rBguá o Sul, domícilta
da e residente em esta
eldade, filha de Guílher
m Mohr e de Maria Nu
nes Mohr.

Edital n. 5.873 de 18 1·65

Altino Mateus de Souza
e 'I'erestnha Bísoní

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja

Edital n, 5.869 da 14-1-65 raguä do Sul, domiciliado
e residente em Itapocu-Alfonso l\farquardt e zinho, neste distrito, fi.Ladí Mathias lho de Felícío Mateus e
de Lídia da Silva.

Ele, brasileiro, soltetro,
comerciante, natural de
Jaraguá do Sul, dcmící

Edital n. 6870 de 16 1·65 Uado e residente em esta ------------------;--
cidade, filho de Antonio
Klein e de Helena Bim
der Klein.

Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
eacrí- operario, natural de Ja· doméstica. natural de Ja

raguä do ul, domíctlra- raguá do Sul, domicilia
do e residente em Três da e residente em esta
Rios do ul, ne te dis- cidade. filha de Mauricio
trilo filho de Conrado do Góes Filho e de Emi

Elvira Rau, filha do Erdmann e de Edit� Vie- lia Herd! de Góes.
do Sr. Waldemar Rau; brantz Erdmann.

- Erwald Wielke, re- Ela brasileira solteira-
aidente em São Franoisco. domé�Jlica, natural de Ja:

I raguá. do ul domíctlía-
Dia 28. da e residenta em Três

.

Rios do Norte, neste dis.
Alfredo trito, filha de Helmuth

Krueger e de Selma Edital n. 6.875 de !8-1.65
ZiehlsdorH.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, natural de
Piedade, Estado de São
Paulo, domiciliado e re

sidente em esta cidade,
filho de EwaJd BOlis e de
Carolina Hess Boss.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Pomerode, neste Estado,
domiciliada e residente
em Pomerode, á rua Luiz
Abry, neste Estado, filha

-

de Germano Augusto
Carlos Gruetzmacher e

-I�
de Sibila Gruetzmacher.

I E. para que cnc::guc:: ao co

ii 1beci'ment� dt todos, manàei

II passar o preseo e' edital que

Iii será publicado pela impreo·
UI sa e em cartório onde será,

Iii atixado du! ante I) dias. SI
g Üguem soub::r de algum im·
DI

.
pet:iimento acuse-o para O·

II tins legai�.
m AUREA MÜ�l::ER GRUBBA

lEiIEIl!!i!iiilm Ohclal'

Ele, brasíletro, lavra
dor, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e re
sidente em Rio Cêrro I,
neste distrito, filho de
Alfredo Marquardt e de
Elvira Behling Mar·
quardt,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja
raguä do Sul, domiciliada
e residente em Rio Cêr
ro I. neste distrito, filha
de Alvíno Guilherme
Mathia8 e de Tecla Brd
mann Mathias.

_._----_.._-_......_ ......._-_._.._---_..._--_._-_._--_ ...
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Egon Erdmann e

Asta Krueger

,

...1_A_D_/_v_el'_S_ár_i_O_S--, - A menina Cerize;
filhinha do casal Iolanda
Onadir Motta.

Faeem anos hoje: Dia 26:
Dr. Paulo Medeiros, re

sidente em Joinville;
- A sra. Edith Spen

gler, esp.. de Lsvíuos
Spengler;
- Terezinha Paulina

Laube, residente em Es
trada Sohroeder:
- Roselí, filha do Sr.

Willy Wachenhage, resi
dente em Barra do Rio
Oêrro;
- A sra. Ilda Viergutz,

esposa do sr. Victor:
- Leonida, filha

Sr. Erwino Grankow;
- A sra. Gertrudes es

posa de Alfrado Fidler.

A Sra. Ruth, esp de
Renato Camara;
- Heinz Zahler, resi

dente em São Paulo;
- Alídio Kressin. filho

de Rodolfo Kressin. resi
dente em Rio da Luz
Vit6ria;
- Osni MUller,

vão de Policia.

Dia 27;

Foeem anos amanhã:

Edital n. 5.872 de 18 1 65

Sergio Ferreira e

Elenir Maria Mohr

A Sra. Ana Enke esp.
do Sr. AI .. ino Enke;
-. Paulo Donini, resi

dente nesta cidade;
- O Sr. Willy Mahnke,

nesta cidade.

Oelso filho de
Vasel;
- Manoel Moreira. fi

lho do Sr. Duid Moreira,
reaidente em Itapoouzi- Edital D. 5.871 de 16 ' 65
nho;
- Renilda. filha do Norberto Reinoldo Gon-

Sr. Daniel Hamann. çalves e Izaura ZezuinoDia 25:

A sra. Milda, esp. de
Eugenio Nagel;
- Heiuz Edgar, filho

de Gunther Roeder, resi'
dente em CorupA;
- Ildefonso Moreira,

filho de David Moreira
residente em Itapocuzi·
nho.

Dia 29: Ele, bra Heiro, SOlteiro,
meocAnico. natural de Ja
raguá d uI, domiciliado
e rpsidente em e ta ci
dade, filho de Artur Gon.
çalves e de Antônia Gon
çalfes.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Oorupà neste Estado, do
miciliada e residente em
esta cidade, filha de Mar
tinho Zezuino e de Benta
Zdzuino.

A snra. Aurora Ana
eSl). de Alvin Barh·l;
- Sr. José Nilo da

Cunha. residente em Gua
ramirim;
A Sra. Lori Modro re·

sidente em Pomerode.

R"==:::====:::::::=:::=:::'::====:::=;:�
li A representante do II

II Supereoxovais Blumenau �ai
II

H Da. RACHBL LEHMANN, em Jaraguá, Corupá, II
ii Guaramirim, Massaranduba e Estrada Schr�der, li
II precisa vendedor(a}, com ótima comissão. riii li
II Informações à Rua Juscelino IIii Caixa Postal, 90 li.I

'd S I SC I:ii Jaragua o u - liII I
li

. ...1..'\:::::====::::::=::: ...__ ._ ...__ . ._:::;O'

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório,
natural de Rio Negro
Estado do Paraná, domi·
ciliado e residente em
Rio Negrinho, neste Es
tado, filho de pais igno.
rados.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja·

1__I!!I!F�i!i;Ei!i·�1$!!!l.I!ilE!El! .' l'.
' :' ..1_:' .1 ..-!r=::::, .l.....:..!t

.'�!5!iF!iI' ]])Jr. Ml1illJrni�ij laudo (JIe Azeve(JIij m

I II. ··"�11�·8. II
m

. UI

I
III
III
m

marcas,

iiil !l!II!ii!l1i5Fl

Comi escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro

da Fonseca n°. 122, para' melhor servir seus clien tes;
mantêm'est.reito"intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios

de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,
eom séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em

condiQões de, também, aceitar causas para aqJ,lelas Co
sem maiores onus para seus constituintes ..

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, naturaí . de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em

Itapocuzinho, neste dis
tríto, filha de Angelo
Bisoni e de Ema Donati
Bísoní.

Edital n. 5.874 de 18 1-65

Osorio Kleín e

Silvia de Góes

Cópia do Edital do. Re·
gíatec 0ivU de ao Fran
cisco do ui, Estado de
anta Catarina.

Irio Oarlos Piazera e

Gildete Véra Cardoso
Fernandes

Ele, bra Heiro, solteiro,
inctuEltrial natural de
Jaraluá do ui, domici
liado e residente em Ja
raguá do "uJ, fjlho de
ilvio Piazera e de te

rania Ballok.
Ela, brasileira, olteira,

doméstlca, natural de
São Frenci co do ui,
neste Estado, domicilia
da e resideDte em ão
Francisco do Sul, neste

Estado, filha de Damace
no Fernandes e de Vera
Cardoso FerDandes.

Cópia do Edital do Re
gistro Civil de Pomerode
neste Estado.

Edital n. 5 876 de 19 1 65
. Udo BOss e

Darci Gruetzmacher

ri de Fevereiro
dia do Grafico

EDITAL

Piçarras Iate Clube
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, convidamos os senhores

acionistas desta Sociedade pare comparecerem à
Assembléia Geral Bxtreordtnêríe, a reeltzer-se no
dte 31 de Janeiro de 1966, às 16 horas, ao Salão
Teiles, pare delíbererem sõbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1) Eleição da nove Diretoria;
2) Presreção de contas.
3) Modificação da Planta do Piçarras Iate

Clube e mudança do local;
4) Outros essuntos de Interesse social.

Piçar res, 14 de Janeiro de 1966.
Ablello Solaoo de Macedo, Comodoro em exercício.

G E "A B·"rupo scolar bden atista
.Jaraguá do Sul Santa Catarina

A Direção do Grupo Escolar "Abdon Batiste'
comunica aos srs. pais e tnreressados o seguinte:

l.o - Infcio das aulas do Vors Prlmário-
dla 16 de fevereiro às 8 horas. Metrícula nos
dias 8. 9 e 10 de fevereiro.

É necessérto a apresentação do boletim do
ano enrerior Os elunos novos do 1 c. ano deverão
apresentar;

a) - atestado de vacina

b) - certidão de nesctmento que comprove ter
a idade de 7 anos completos.

2°. - Os exames de Admissão para o "Gindslo
Normal" serão realizados nos dias 16 e 17 de
fevereiro às 16 horas.

As inscrições para os mesmos far-se·ão DOS

dias 8, 9 e lOde fevereiro, mediante a apresentação
dos seg:.:ínles documenlos:

a) - C�rridão de nascimento (que prove ter o

candidalo 12 anos complelos)
b) - atesrado de saúde

c) - alestado de vacina

Todos 08 documenJos com as f i rmas
reconhecidas.

3°. - Exames de 211• épocél - dia 17 de
fevereIro às 16 horas.

40. - Matrfcula �ra as duas úllimas séries do
Curso Regional e para as duas p:-imeiras séries do
Curso Ginasial, dias 22 e 23 de fevereiro.

.

Infcio das aulas dos Cursos Ginasial e Regional
d:a to. de março às 16 horas.

�ss��ia�ã� �ural d� Jara�uá do �W
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL

A Associação Rural de Jaraguá do Sul, com
sede nesta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de
Saota 1Jatarioa, pelo presente edital de convoca

ção solicita o comparecimentu de seus distintos
ass�ciados à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
que fará realizar no dia 10 de Fevereiro p. vin
douro em 1 a convocação, às 20 horas. em sua

sede �ocia.l (fundos da Prefeitura Municipal) com
a seguinte

ORDEM 'DO DIA
a) exame, discussão e aprovação das

contas relativas ao periodo de
1-1-1964 a SI-12.;_1964 e atos pra
ticados pela Diretoria no mesmo

periodo administrativo;
b) assuntos da inler.êssa da entidade .

NOTA; Não havendo número legal para o funcio
namento da Assembléia Geral Ordinária,
em 111 convocação, esta instalar·se-á em 28
convocação, com qualquer número de as

sociados, no próximo dia 14-2-1965, às
10 horas, no mesmo local.

Jaraguá do Sul, em 16 de Janeiro de 1965

(asa) JOÃO LUCIO DA COSTA
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ftssembleia Dislrltal das '{eslemanhas de JUDud r=�;:"=w;i�c�I;�'"'��iu;E�HE��"\)
Oonvenclonals, de mets de 100 municípios do ,I M É O I C O IIParaDa e Santa Oerenne estarão reunidos em Ouriti II . . . �

o I'ba, de 4 e 7 de fevereiro, pare um congresso dlstrlra! I Rua Presidente Eptréclo Pessôa N . 704
Id�� Testemunhas de Jeová, que é o último ce uma

II
' (antiga residência de Emanuel Ehlers)

IIsene 11 de reallzedos em todo o Brasil. I Cllntce geral médico· Cirurgia de adultos e/O ponto culminante do conclave será a coníe- I crianças, Partos Dlathermla - Ondas curtas
Irêncta pública, no domingo, às 16 hcres, sõbre 0!1 U1I1'd curtes - Incutorerrnia Btstun-elétrtco EI�. I,

tema: "Paz Entre os Homens de Boa Vontade ou o II tro ceurerlzeção- Rc[:Iios Infra vermelhos e ez ís. IIArmagedon _. Qual ?", �.. _ _._ __. ..•.._._ _.__ . •......- .. r....--dJA cidade de Jaraguá do Sul estará representada
--

---�._-_._._._
_-.-.-_ -._._

=r+':
com cêrca de 8 congressistas. J

��:.::::;:::.:::=!"'..;:::�==c:=:::=::::::::::::!:::::::!==:::==::;�::;::;=::.::::!:::::::::...oo::::;.J( i�

ii }l1}lo IElllCl8l J[AlUfM�NN (I
H M�DICO CIRURG A., II
III, II

li!
Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-

IIsidades de Colônia (Alemanha) e POrto Alegre
ii CIRUROIA - eNHORA - PARTOS - CRIANÇAS e

IIO "Milagre das Fräulein" agita o mundo - II CLINICA OERAL
II

Transformação profunda do panorama feminino "1,1 • 90ga pr4alea em Hospitals ßDtO,�OIl II,Consultório e residência:
:1 III

Tel 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406

I! CON ULTAS:

II'II Pela macha: das 8 1/2 ás 11 horas I
II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/ � horas

IIII Atend chamados tambem à Noite
i---=::::::�·,===:::==::=�=====�::;:::====::::::::::=dJ

t

Um novo 'artigo de exportação:
. "Belézas Alemãs"

Hamburgo {Por Bernd
Leptihn - Impressões da
Alemanha - 'Há alguns
meses a revista amer iea
na "Time" chamou a aten
ção do grande público
para um fsnomeno que
os grandes fotógrafos, os
realizadores de filmas e

os costureiros de todo o

mundo [ä haviam. de co
berto há uns dois a três
anos: o "Milagre das
Fräulein". O artigo pu
blicado no "Time" foi se·

guido de uma série de
publicações nas quae se
afirma que "as mulheres
alemãs são as mais lin
das do mundo". Não ad
mira que as mulheres
alemãs estejam felizes
por se reconhecer final,
mente o seu valor e isto
tanto mais quanto ainda
há pouco uma redactora
inglesa tentara alimentar
a lenda das alemãs iate
ressadas ünicameuie no

g0geroo de sua ca a.

A "Gretohsn' de tran

ças e de "puxo", dr, for
mas avantajadas, psrten
ce ao passado. Em abono
dessa tese pode SA citar
que nada menos de
100.000 soldados ameri·
canos S� entusiaamaram
depois da guerra pela
"FI äulein' casando iom

elas. AR bel Z8� de Mu
nique, Humbur go e Ber
lim tiveram de conquis
Lar a prim iras páginas
ela r(,VI ta publicada
em Rom • Paris. Loodre ,

Nova York e Hollywood,
3S pa arei - d n.ods
lo ,o papéis de relevo
nos filme. até que 00-

mentar i ta . americanos
puderam faJar de "O
mai imponente artigo
de exportação ria Alema
nha Ooidental, que ex

cede o euces o do '\ olk :

wagen e das alsíchas".

�---V END E - 5 E
I Uma propriedade com 1.200 rnorgos - terras

apropriadas pare o placno do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzlvels.
30 rnorgos de arrozeira plantada.
10 mil metros de valas para arrozeiras
Umtl estrada construidi2 dentro do terreno (2.500mls)
250 pés de árvores frutíferas enxertada
1 casa de madeira.
Õ pasto cercado com arame

12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n.O 3 - com mOlor - ólimo estado.
1 Carroça - etc. elC. etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann,
nas LOJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul

Dp. RejnoldoM�
i Escri�óri�::::��:reLurn t
1 II JARAGUÁ DO SUL

����

:::::::::::: :-.::::=:::=:::::::::= ::::::::::::::::::=::::::::::::::: :::::::::::: ::.-::::::::: ::::-.::::�;II I:

II DR. IVO KAUFMANN I!
ii ii
ii !1

ii _- Cirurgião Dentista "ii
!I IIII Consul!ório: - Rua Preso Epilacio Pessoa 139 li
!! II
ii ) I!
ii (em frente da BMPReSUL !!
li I:

II - ApMelhegem mOdernissima � II
II RAIO X - CLINICA - CIRURGIA ii
:! II

�i! PROTBSE - OLINICA INFANTIL IIii li
, M::::::::::=::::::::: ::::::-:::::-::::::::::: :::::: :::::: ::: :::::::::::: ::!".:::::::==:::::: ::.-::::::::: :::::: ::::::

ATENCãO
Por motivos de viagem, encontram-se à venda

2 dormltôrlos, 1 sela de esrar, refrtgeredor; máquina
de costura, enceradeira, fôrno eléirlco, etc.

lntorrneções ne A COMERCIAL, 'Av. Marechal
Deodoro, 130 - Iaregué do Sul.

ACHTUNGl
Abreisehalber sotort zu v�rkaufen 2 Schlafzimmer,

1 Wohnzimmer, Elaschrank, Naehmaschine, Bohner
besen, elekrr. Backofen, U. s. w,

Zu erfragen bei A COMEROIAL, Av. Marechal
Deodoro, 130 - Iaraguä do Sul.

DR. JORN SOELTER
I C/RURe/lio DENTISTfi I

Modemfsstmo "A/ROTOR"

Reduz o tempo de traba lho
e aumenta o conforto do CLIENTE.

OLíNIOA - OIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

c on e u l r ö

r l o : Av. Getulio Vargas, 1�

(Anexo ao Depõstro da Antarctica)
1��""E"'liaa�.m"""3aBD"��"eBS�w

t::=::::::-.::====::....::::::::::::=:::===:::...:::::::::==........�� ......•........,.:••• :••••••••••���.·•••..... i••••• :•••••��••••••• J II ii

II �r. f� rnanuo �. ��rin�mann r li Vende-se pela melhor oferta: II!� CIRURGIA O E TO lAGO - VIA BILlA ;1 II 1 Chevrolet - caminhão 1961 iit :l II 1 Ford - F. 600" 1961 ii

g RE�. I T 'STINOS - Cirurgia de enhoras H ii 1 Camioneta Ford 1941 ii

�
DlagDóstlc Precoce do CAncer Das Senborls B!I 1 Camioneta Chevrolet 1927 II•

(omunice 40••eus �/;entes que .tender. no seu �J 1,111 1 Oaminhão Chevrolet 1947/48 !i
novo cO"Jult6,io • Rue Ar'''",r Müller It' '60 : todos em bom estado I!

tl
(AO LADO DO NOVO HOTEL)

,

iI ;1
ü

Das 9 12 e d 8 16-18 ho ras FONE. 384 II Ct)evyauto S. . I!
.. ;,...••... • .. • .. ·)·':.'· ....... • .... • ...••....·:-'· ......·'.C..... •......·�c .. •....�:�:.:) II Fone 245. SÃO BENTO DO SUL II

II DepA.RTAMENTO oe veíCULOS USADOS II
II Vende - Troca - Facilita IIii I.

�::::--===:�__--._ ===:di
I

I
Dr. Francisco Antonio Píccieae

JH:�.D'1:CO - C.H.ltS. 1'7:

Cirurgia e Clínica de Adultos e Criauçaa
'It?-======:::=====�.Parlo - Doença de enhoras f

HOSPITAL JE Ú DE NAZARÉ - OORUPÃ II Blotec Jaraguá Ltda. fi
Re idência: Dr. Nereu Ramo, 419 ,1,' �O BODS de 8uanço oa arte d c 081r ir 'l'i!1coH IJ lP'A - A].'IIC'XA CJa..XAR. J(NA

:: II
__.... ii

Fábrica de Blocos de Cimento para cons- H

h truções. Se V,S. pretende construir, adquira U
II o matertal desta fábrica que é o maís mo- II

,

Enigma ·do "Máscara de Ferro"!1 deroo, e a constr�::N����Om:�Db::;�� !I
n Informações uom:

LEOPOLDO KARSTEN U'
ii nesta praça ii
�=::..:::--====:::====Jainda hoje continua insoluvel

Dia 19 de novembro

I
mar.::ou mais uma passa
gern da morle do "Más

f cara de Ferro", famoso
prisioneiro do Castelo da
Ilha de Sanla Margarida,
na França, cujo incógnito
se quis preservar ao pon
lO de cobrir lhe péna sem

pre o rosto com u'a màs
cara de ferre, Sua idenfi
dade desafia, alé hoje,
a argúcia dos pesquisa·
dores e parece que jamais
será desv�ndada.

O escritor Alexandre
Dumas nos seus romances
aventa uma hipótese, se

gundo a qual o "Máscara

de Ferro" seria um irmão
gêmeo de LUIZ XIV, assim
tratado para que nunca

pudesse disputar o trono
ao seu irmão e causar

pertubações no reino. Essa
hipóte.se, por mais imagi
nosa que seja e por mais

que �areça juslHicada pe
lo segrêdo que cerCdva a

identidade do prisioneiro,
não é abonada por qual
quer documento ou feste
munho que mereça fé. O
"Mà�cara de Ferro", com

sua mo�te, completou o

enigma até hoje insoluvel.
(AABe)

Negócio Urgente
Vende se por motivo de mudança para o Estado

do Paraná, uma propriedade contendo casa boa,
ranchos, pasto grande, arrozeiras para 60 sacas

de arroz, bananal com 3 mil pés produzíveis, etc.,
tendo o terreno 45 morgons.

Informações com o encarregado
SEVERINO SCHIOCHET - Rua Rio Branco

(ilU88688Ií!111il1a5 II!M EiBJêI811J1ii1...'(jOll! _�k4!l8L: 1IJIiiIE!lB1IJIiiI�

I DePR!??:Repel!���!�� SUL
I

I
fotografias em Geral - fotocopias de Docume.utc,s - I

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

IA pedido. atende a çlomiciUo "tambem
em loo:aUdades Yizinhas

8.!1I1IiiIIlilI ZJIiJIPY'f!!81í!111il1811ifi!iiD1í!II1ilI88@j��1IJIiiI ii �

mayer.

Informações com o sr.

OUo Hiendlmayer, nesta
cidade. I

Moderno Bugalow
Moderno bungalow, de alvenaria no centro da

cidade, nas imediações da Estação Férrea, bem si
tuado, enCOnlré1 pronta venda.

I f 'Alf d S h I C
' CLlte seus males e poupe seun ormações com re o c u z, orupa, bom dinbeiro comprando euCaixa Postal, 13.

Vende-se
Loteamentos aEstrada

Blumenau de proprieda
de da srta. Isolde Hiendlw

,

FARMAGIA NOVA
ie ROBERTO M. HORST

I que dispõe de maior sortimen.
to na praça e oferece seus "arti·

Moderner, massiver Bungalow im Stadtze.ntrum gOE à preços vantajosos
dichl am Bahngof in bester Lage sofort zu verkau· Rua Mal. Deodoro 3 . Jaragua
(en. Zu ufragen bei Alfred Schulz, Corupá, C. P. 13.���

Moderner Bungalow

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'---_o OUE VAI PELO �
A 7 de junho de 1917, 20 delegados, representando 27 clubes, de várias cídauea dos Esta

dos Unidos, reuniram-se na Sala Leste do Hotel
La Salle de Chicago. Apesar da diversidade de
interesses e persoualídades ali presentes, a reu
níão logrou êxito, marcou-se. então. nova reunião
quando os clubes traíram o beneplácito de suas
diretorias para a nova organização.

Realmente assim ocorreu. Nos días 8. 9 e to
de outubro de 1917. em Delles.uo Estadc do Texas,reunírsm.se 46 delegados, representando 25 clubes
com cêrca de 550 sócios. Tudo caminhou bem
até o momento da escôlha do nome de nova enti
dade. Qual seria o nome da nova associação?Melvin Jones tinha a resposta. Investigando ex
tensamente a.heräldíea a Iíteratura e os monumen
tos de todos os povos, sempre encontrou presente a figura imponente do leão. Os imponentes
leões, sentinelas seculares do mundialmente Iamo-
80 Jardim de Versalhes. terão, certamente. ajudado Melvín Jones, na esoôlha do nome. E tava
certo ao pensar que o leão simbolisa o valor e a
fôrça, a fidelidade e a ação e que denominação
alguma poderia servir melhor a nova entidade,
Isce ao propósito imaginado. Assim, quando os
congressistas em plena reunião, luta vam pela per
manência da denominação de seu clube o Circulo
de Negócios de Chicago. promotor da reunião,
deu extraordinário exemplo de despreendiment:
abdicou de seu nome original e conclamou todos
a seguirem sua atitude, escolhendo o nome
LIONS. E tava fundada a AS OCIAÇÁO INTER
NACIONAL DE LIONS CLUBE.

Fato tão importante para a história do leonis·
mo mereceu ser fixado para 8 posteridade. Termi�aãa a Convenção de Dalla • que foi denomina
da a la Convenção do Lions, os membro do Circu
lo de Negócios .etornaram à sl1a cidade e o
Museu de Arte de Chicago, ostentando à 8ua
entrada o simbolo da nova aSSOCiação, serviu de
cenário para o histórico flagrante. Ainda hoje,
passados 46 anos, quem visita Chicago, pode
contemplar de perto o monumento que 10 pir u
8queles fund8dores. Lá estão, em plena Avenida
MIchigan, os leões do Museu de rle, uma das
fontes inspirador8s do inolvidável Melvin Jone .

Na convençäo de DaUas, em 1917, foram aproo
vados os estatutos e Melvin Jones foi eleito se
cretário-tesoureiro da Associação.

Chicago - grandiosa e pujante foi escolhida
como cidade sede da A 80ciação Internacional de
Lions Clubes

O Código de Ética do Leão, cujo texto sim
ples, direto, inequívoco e que soa co.mo oração.
foi adotado na Convenção de ST. LoUls, em agO's
to de 19Us.

No ano seguinte, 1919, a Convenção de Chi
cago aprovou os "Objetivos dos Lions Clubes"
que �m seU8 6 parágrafos fixam as flnali�ades
da Associação no que toca aos problemas mter-

- nacionais os nacionais, assim como as necessida-
1es da c�munidade e as relações entre os sócios.

O "slogan" do Lions. resultante do a�róstico
do próprio nome foi criado por Halsted RItter em
alocuçãO' perante o plenario de Convenção Inter
nacional quandO' afirmou que a Liberdade e a

Inteligancta, eram a Segurança da Nossa Nação
_ Liberty, Intelligence, Our Na�!on:s Safety. Em
portlJgês foi adotado do "Slogan LIberdade, Inte
ligência, Urdem, Nacionalidade, Serviço. As côres
do Lions, aprovadas na Convenção de Da1las,
são O' púrpura, representando a magestade, a re

aleza a lealdade e a integridade, e o amarelo· ou
ro s1�bolo da sinceridade, da liberdade. Da pure
za: da generosidade e da caridade.. .

O emblema do Lions InternaCIonal é mundI-
almente conhecido.

'Quem hoje o vê, multicolorido, com seu L
dourado sôbre 6) fundo circular púrpura ostentan·
dO' de calja lado um perfil estilizado de uma ca

beça de leão, fixando direções opostas, CDm _a pa
lavra Lions em caracteres grandes. na secçao su

p,erior do circulo e a palavra INTERNACI.ONA�
na secção inferiO'r do mesm{), por certo no Imagl
nará que o emblema leonistico demorou 3 an08

para surgir definitivamente.
_

É UMA HONRA SER LEAO
Capitulo final na próxima ediçäo

Snr. Comerciante e

Industrial: Pr'estjgÍe
a tua cláS8f.l, inscre
vendo·te na Associa
ção C (> m e l' c i ai J)

Industriar de Jarao
guâ do Sul.

Df. Waldemiro
Estará ausente

'até 31-1-1965

ROTARY"
Reunião de 15 1· 65: A reunião semanal do

N.ó 2311 Rotary Otub de Jaraguá do Sul do dia 15 do cor
rente, esteve excepcionalmente movimentada, não
obstante as ausências de rotarianos. em temporada

It S
.

I E I M ti Síl de praia.aperuna octa n ace a ar· I va Na oportunidade, jantaram com os rotarianosA cidade de Itaperuna, Em data de 26 do CDr na qualidade de convidados os Senhores LevínoO.no E tado do Rio de rente, deverá dar-se o Silva, de São Paulo, o senher E'gon Sasse, indusJaneiro. tevp como palco enlace matrimonial da trial destacado na praça e o Senhor Nelson Lehum invulgar aoontecimsn- Sen ríta Mal'ly Mattar, mann, Agente Fiscal do Estado de Santa Catarina.to sociat, que movimentou filha da Sra. Vva. Jor-'
.

a sociedade Itaperunense geta Mattar com o sr. O sr. Eggon .:r.>ão da Silva, usando da pala-
em direção da acolhedora Eugênio José da Silva, vra, diss� que estava acerta_da.a vin� para Jara
Fazenda Bô� Fortuna. íncustríal estabelecido guá do Sul, dos AgAntes Fiseaís ne ,nendas Inter-
O acontecimento social nesta praça. filho do nas, srs. Drs. Eugênio Doil:! VIeira e Jo�o !alesteve lugar no dia a de sr. Emílio da Silva e de de Carvalho, lotados. em JOlDvl11e, com a finalidade

Janairo de 1965. na bala Da. Madalena· da Silva de uma palestra elucidativa, em face das Davas
mansão do sr. Adelino O äto civil dar-se á leis sôbre Impõsto da Consuma e Sêlo, iniciativa
Bastos Filho e de sua as 10 horas do dia 26 da Associação Comercial e Industrial da Jaraguã,
consorte Da. Luiza Maria do corrente na resídên- da q -al faz parts, realizando-se o encontro no Ha
Bastos. onde a bela Se ela da noivà à Rua Do- jara Tênis Clube, às 20 horas do dia 19 do correu
nhorinha Maria Geslaine mingas da Nova, nesta t�.: O rotariano. Eggon t�ceu �inda consideraçõesBastos se aniversanava e, cidade, tendo como pa sobre o den?mlOado projeto RIO. Negro. qu� estu
além de festejar a con- drínhos, por parte da da ? aprO!elti:tmento d� .

potencial energético da
olusão do Curso de Fi- noiva o ar. Samir Mattar bacia do rIO que faz divisa com o Paraná, deven
Iosofia com distinta apro- e Sra. Vva. Jorgeta Mat- do as tnstalacõea serem conctuidas entre 1970 e
vação, surpreendia os tar e por parte do noivo 1980, possibilitando amplas reservas de energiaoonvivas oom o contrato o sr. Eggon João da Silva para os dois Estados da Federação.
de casamento com o [o- e Da. Laura Dooini da O Sr. Mario Souza, em interessante palestra,vem Dr. Francisco Zebral, Silva.. . . des tacou o assunto Irequêlclll de uma carta do Rotaryengenheiro ß economi ta, A certruöuí relígtose Club d e 'I'erasina, I ndo, a eguir a relação dosde trddioional íamilia de d�r-8a á na Igr�ja Ma-

rotai ianos de f equênoia 100%. durante o períodoLafaiete, Estado de Minss triz, pelas � 1 horas e de Julho a Dezembro da 1964 e que foram osGerai. será perantntado por seguintes: Dietrich, Kaufmann, MarIo, Heusí,Além de nosso diretor parte da noiva pelo s� Vlolor. Schmöckel e Getúlio.e de Da. Brunhilde Mahn- Jorge Mattar e DtS. GUI'
ke Sehmöck}, anotamos zela Czerniewicz Mattar
ainda o R guinte eon- e por parte do noivo, o
vidado : Rubens Garcia sr. EmUio da Silva- Jor. COMPARTILHANDO ROTARYSn tos e familia, Jo é e 08. Oniloa Cardo da

. .
. It •Tlbúreio G. Basto eilva.

.

Disse o presldent� Oharhe:
_
DeSelO' que todosfamilia, Antooio Ros i "O t,reiö dO' P V", an· 1 �os . em. n08sas comuDidades, naçoê8 e no mundoBIl tos, e p .a Lids Ma- tecipadamente. apr senta lDtelr�, Igualemos os nossos esforços à

. n�cessida·chado Ba tos e filbos ao di tintos noivos e des. E qu� apesar de aumentarmos dIAriamente.Ro ali e A tonio Ro i, re pectivos familiares. 08 n.ossas fIleirAS, devem, porém, aumentar num
Edgard Medeiros. ellpOS3 ens cumprimento • com �Itmo acelerado e para tal, cada clube dev�rá faze.re fllbos Ormina Lucia e VOIOS de per nes relicl- l�g":8sar representantes de �elo menos tre� classl-
doutorando Edgar ledei· dade . flcaçoes totalmen�e no.va�, neste ano. rotáriO. Não
ro Filho. Dr. Auto de q�e 8 preocupaç80 prlDOIp�1 do pre Idente Petten-Oliv lfa Pinto e famiJia Jaqueliot Maria Quadros glll, S�la o aumento n.umetlco de Rolary. mas simDr. Everardo Trava os No dia 16 do corrente, com V.'Slss �o fortaleCImento de �otary, I�v�ndo..oe f· milis. OUo unfl e pelos 17 horos, no Ho a maIOr _num�r� de r�pre8entaQoes profiSSionaiS,famihá. Dßpulado Kiffer pilai ão José, o dislinto estend .noo ua lDflu�nOla a maIOres área.s, paraNeto e pô 8. Dr. H rol ca ai Anlooio Quadros _ q.ue o Ideal. de servir re�Jmente compartilhando,do Ba to e f milia Adi Narr Adelolde Wolf Qua VIvendo assIm cRda vez mais ROlary. Inegavelmente.NaCif e e pô 'a, r.' Her- dros, foi brindodo com �otary é boi.e! uma poderosa fôrça de eompanhei·bert B fitOS B rco , o !la cimenlo de uma ga-

cismo e tendida em todo o m�ndO'. Levá-las. a
Ita Buonomo Gic I a laOle menina que os feli. novaR CIdades é uma oport�Dldade de am�harB sto, rta. ozete a- zes papais vão bafisar eS�(j fôrça e e tá. em cada r_otanano, no seu esforçO'Clf e Elizabetb Fr itas. com o .. ugeslivo nome de e IOt re e H maior exte�çao «le Rot�ry.

,Paulo odrigu' e fami- Jaqueline Maria. .

Vivamos RO',�ary, pOlS, companheiros. Compar-lia, Marília e Vânia Ba "Correio do Povo", apre. tllbamo Rotar y.
_

.

oto , irmãs da noiva e a enIo ao ca ai Quadro (Rolary Club de Iratl - Distrito 463, n. 47)prima. 1 e idenle na Gua- o eus ('umprimenlos.nabara Srta. arita Ba -

tos, sc. Y II nes LomE'u
Braga. r. P trõuio Sran
dão e o dr. toe s 1 a·

cia de Freitas.
"Correio· do Povo",

apresenta aos distinto

PRECISAMOS VIVER ROTARY.
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Lema do Ano: "Pela cooperação á União.

ctivos pai, o u mai
cumprimento •

perene

ESOOLA TÉCNIOA DE COMÉROIO "SÃO Luís"

Inscrições para o 1°. ano - em�,196��
Continuam abert�s as inscrições para a matrícula no

10. Ano de Contabilidade; é um esfôrço da Direção da Escola,
no sentido de oferecer oportunidade a todos os estudantes,
ingressarem de imediato, no 20 Ciclo de Ensino Secundário......
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: Conclusão do Curso Secundá-

rio em nível de 10. Ciclo.
MAIS INFORMAÇOES: Na Secretaria da Escola eu pelo

telefone 227.
Jaraguá do Sul, janeiro de 1965.

Pela Dire�ão:
Irmão Feliciano Gregó1'io - Diretor

Brnnbilde Malmke S[bmõ[kel
Transcorre no próximo

dia 25 mais uma dafa na
falicra da distinla sra.
BruDhilde Mahnke
S c h m ö c k e I, espõsa do
sr. Eugênio Vilor Scbmö
ekel, diretor deste semario.
"Correio do Povo" cum·

cumprimenfa à . dislinta
anivl>rsariaote com votos
de perenes felicidades.

Ptrsy Norman Joesting
o lar feliz do distinto

Casal Ernesto Jürgen
JOt\sting e Da. Elvira
Gaulke Joesting, fiCOU
enriqueoido em data de
20 de correme, com o
nascimento de um robus'
to menino, que os papais
irão batizar com o suges·
tivo nome de Psrsy Nor
man JÓersting.
São av6s pa1er.nos, O'

sr. Ernst oachim Joes
tillg e Da. \fllrin JOElsting
e lllat 'I nos (\ sr. VlCtO
G}\ulkp e Da. Adelia
ZHlm',lln G, pike.
"CorTeio cto Pl'�O",

�t1mpl'in P .t o nlstinto
oasal e O� av6s. cpm um'
cumprimento todo' espe-

.

cial ao menino.
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