
HORA DE VERÃO:
Até 31 de ,Março

A meia noite do próxi
mo dia iH, tôdos os relö
gtos deverão ser adianta
dos em uma bora. O
Presidente da Rapublloa
assinou decreto insti
tuindo o "Horário de
Verão" em todo o terri
tório nacional à partir
do dia 31 de janeiro até
o dia 31 de março.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Fundação:
Ârtur Müller

Diretor:
BuoêNIO VITOR SCHMÖCKBL

Impreeso na:

Soeletltule GrM/e. A�énlcJ. LtdlJ,

. "-

Morre Winston Churchill AsatividadesdoDep.CarneirodeLoyola
o Último dos "Três Grandes"
Com Ele Desaparece Um Episódio Da História
Dos Homens, Para Ficar Com Letras de Fôgo

Um Capítulo da História Do Mundo
Por J. DE CASTILHO PINTO

Jornalista emérito, poltneo atiJado, perlamemer
dos Comuns, Lord do Almirantado Britânico durante
a primeira grande guerra.

Democrata ne acepção do têrmo, amigo extre
mado da humanidade, patriota como poucos, desem
penhou as mats altas corníesões e foi chefe do
govêrno inglês durante a segunda grande gu�rrl!,
quando então cçmendou em rerre, mar e er a gigan
tesca berelhe da Inglaterra centre o nazismo.

Quem conhece l! hislóriil dessa segunda confia
graçáo armada, sabe que de uma Inglaterra pratica
mente batida pela fôrças neztsrse, êsse "Leão Britânico"
transformou a imlnenre derrote tnglêse na gloriosa
vitória que foi terminar dentro do reduto inimigo -

Berlim.
Quando assumiu o comando da batalha da velha

Albion, disse êle meís ou menos Isto l!OS seus com-
patriotas - por hora eu só vos prometo sengue, À margem das in3ugu É d A bl

r •

dsuor e lágrimas, mas não nos entregaremos, lutare-.. •

•

cos a ssem ela a FARESCmos aqui e além-mar e ainda bateremos o inimigo raçoes gQVermst scomum.
. o dta 12 do corrente närío que aprovou una repercus ão favoravelE assim foi. 02 uma Inglaterra às portas de ,Os Crl11C?8 com 8U

rt' lizou e o c' pital d nímlmente, oróposíçäo entre 08 presentes aodebácle, dia e noite sob ameaça de inva äo; debatxo tiradas e pirltu a t do imp rtauce 8 00 sentido de que seja importante conclave,de pesadíssimo bombardeio aéreo e das bombas V-2; pra acompanham embléí na F d r çäo telegrafado ao Mini�troda especialmente por partede tropêço em rropêço nos escaldantes areeis elrtce- v rnante • qu od d A ctaçõe Agricultura e à Carteira das regiões de Lagesnos, o "Leão Brilânico" não se entregou e acabou põ Inaugurar óbra e tarioa a qu Agrícula do Banco do e Rio Fortuna.batendo "totalmenre as fôrças do nazismo Com eíeuo, grand s al rd .

I compar ceu
'

Bra il S. A., DO sentídoquem não se lembre de Cellé e o canal da Mancha
I

A im t mb m ac n ..

t d d� alertar os setorescoalhados de tropas de ínvesäo nazi t ? u m nê t cu,. Ó" O
r. re�pon ávei pela! sae ecorda de Lonare , Conwentrye Potsmou,h semI-I verDad r t ve ti dI fra agricolas, sugerindodestruídas? Quem não tem lembrançc de Tobruck e 23 24 n r iäo nl.l"te

ao govêrno a necessiEI Alameín, dn Normândia e finalmenle de Berlim? do E lado . otr outras. dade de amparar e gaA influência de sua figura Imponenle, dlS SUl! inaugul" u a trad ä da
rantir prêçoi minimoiinteligência fulgurante e sobretudo da sua fibra de Bento Corupá. ., Ha
p ra 08 produtos 'agrobatalhador inigualável, pesou decisivamente DOS re ui· do � IverDant Clft rio n pec1lários.tados e desfecho fmal desso mesma conflagração. e deu se, vi JHr guá

Winston Churchlll, pela sua atuClção denlro e d ui c ntansm D A proposicl1o, subme
fora de sua pátria foi �m produlo incomum do gênero qu , quando cht'g'lu II tida à apreciaçãt> pelo
humano, foi desses homens que apontam umd vez proximjdade� de a i pr �idente da Faresc,
em cada século e decerto por iSlo seu destino esteve do uI, Dll te luuicipio, plt'- Gal. Vei�a Lima, teve
sempre ligado aos interêsses da humilnidade. Vem t ria encontrado uma
daí, justificada angústia do mundo nestes últimos placa. lerhbraod nlh\
dias pelo eslado de Winston Churchill, ansiedöde já prome a eleitoral
agora transformada no mais sentido dos pesares pelo A placa continha os
desenlace do "Leão Britânico" que perdeu a sua 8sguiotp· di Zt' r : -

última batalha - a batalha contra a morr.�. "Vlva Ceisl Ramos I grlde
Morre Winston Churchill o último dos "Três cemos a luz aqui Ilislalada I"

Grandes". Com êle desapare�e um episódio da his- Lóg sbaixo, atava
tória dos homens, para ficar co!" letras de fôgo um pendurada uma lIMPARI.A
capílulo da histórilS do mundo. A ODEROUtE.

..

Ano XLV JARAGuA DO SUL (Santa Oatarina) Sábado 30 de Janeiro de 1965 N.O 2.313

•

Para orientação dos In
rereesedos, cumpre nos in
formar que temos em n08-
o poder oficio n. 4M/64,
de 29-10.64, do Deputado
Loyole, em que comunica
à Empresa Sul Bresiletre
de Eletricidade S. A. (Of.
432) ter l! CELESO (Of
431/64) recebido evtsos n.

749/64 e 751/64 do Minis

Vimos de ser procura
dos retrerades vezes pare
seber por nosso intermé
dio, o que é feito das pro
paladas verbas destacadas
em 1964, pelo Deputado
Lauro Carneiro de Loyole,
no que se retere a exren
são de Itnhes de energia
elétrica pere: várias zonas
de nosso munterpro.

providenciar as referidas
obras, não havendo perigo
de serem desviadas as
vultuosee quantias, pois
que, o Govêrno Pederel,
exlge a prestação de con
tas e oe relerõríoe à res

peito, desfazendo se, pols.
a onda, segundo a qual,
oe dinheiros assim rece
bidos leriam levado outro
endereço.

Cumpre-nos, pois, res

pender aos nOS80S Inter
locutores que as eomes

já foram recebidas pelas
entidedes, as quais, em

consequência, deverão

Levamos o assunto, há
já bastante ternpo ao ativo
perlemenrer, 'que nos for
neceu, ínclus ve. 08 núme
ro dos oficios e as or
dens dadas dO Banco do
Brasil, por onde ocorreram
rers pagamentos. iôdo
êles rec bido pela pa,
res interes adas ne ln re

Qão e na extensão de li
nhe de energia eléu+ce Oep. Carneiro de loyola

tério de Minas e Energia
Elétrica, deterrntnando o

Banco do Brasif S, A. o

pagamento das dotações
de Cr$ 10 milhões de cru
zelros, pare a linha de
trenerntssão pare RIBEI·
RÄO CAVALO, em Nereu
Ramos e Cr$ 10 milhões
de cruzelros pare a linha
de trensmteaäo de ITA
POOUZINHO,

Vale ressaltar, que o

Deputado Lauro Carneiro
de Loyole, conseguiu tí rar
as duas dotaçöes do "Pla
no de Economia", resta
belecendo o velor integral
e o seu pegamento.

R�std aguardar um pou
co ainda, para então, in

vestigar es causas da de
mora Inlustificade.

Cumprínreutos ao

sr. João Lúcio da Costa
por mais essa medida
que visa amparar a8

classes da agricultura
e pecuária, especiahneD
te Da esente coojun
tora, quando se nos

apreseDtam perspectivas
de grandes safras em

tôdos os setores da la
voura e da pecuária,

Jovem ciclista perde a vida em

lamentável acidente de trânsito

Diziamos, ,diás, dd pos-
sibilidade do chofer do L

.

1 t·caminh�o assassino não egls alVO
ter notado' o

.

chóque q.ue .Jaraguaensearrancou a VIda oie um JO-· .

vem cheio de esperanças Dia 2 de fevereiro d-e
Demandava Vila Nova e plçlDos no futuro. t:ntre 1965 deverão reinicia.vse.

c ciclista Alfredo �, mentes, n�llta altura dos as atividades da CânMra
em companhia do� acontecimentos referido Municipal de Jara(uá do
nhado de nom� Marcelino chofer já deve ter tido no -Sul, com a eleição do
ReiS', quando, em sentido tfcil!S da ocorrência e de- Pr&sidente para o e�erconlrário, surgiu o cami- veria ter procurado _as au- cicio de 1965 e demais
nhão em relativa v�locida toridades de direito para membros da Mêsa.
de. Os ciclistas procura os necessários esclareci
ram desvi.lir·se à tempo mentos, amenizando assil!l..
do veículo, entretanto, o .

I I b'l'd d SE VOO� Jera-l'ovem Alfredo Ribeiro não sua eventuo cu pli I I a e ! .r. Q

no desastre. Não se apre· I guaense é MÚSIGO,foi feliz no intento, sofren senta.nco à policia, deixa não deixe de iDsere-do violenlo impacto con -

S
.

d d.

d i. entrever sua conciencia ver se. na 00l� � etra
_

a carrocerIa
.

o cam
pesada. Assim acontecen- de Oultma Ar\lstloa.nhao, sendo proJelado ao
do cumpre às autoridades Ela B e e e 8 s i t a dosÓlo

..
e tendo morte quas,e' de;envolverllllltQJJo esforço

�oncurso
de todos

que IDstantanelJ.
. para idenlificá-10 e' pren- ,ara projetar a oul-

Não se sabe se o moto- de lo, para que' responda tura de Dossa terra.
rista leve ciência do fate, pelo crime cometido.

o AOIDENTE

pois como já informamos,
iS batida verificou-se laIe
ralm�nte_ O certo é que
prosseguiu Vlarem, dei
xando a vilima estendida
no �610 Pouco maos tarde,
o corpo do infeliz Alfredo
Rib2iro foi recolhid.o e

transportado para o oecro

tério do Hospilal "São
José" tendo sido levado a

sepultura.

DEDO. NO' 00001 Heriberlo Hülse e

Danle de Palia
na CaixaEconoDlica

Segunda feira, por volta
das 19,30 horas, na eslra
da que lIga Joir.vllie a Ia
raguá do Sul, localIdade
denominada Lagoa Ver
melha, ocorreu lamentav L
acidente de transilo, no

qual perdeu li vidd ..m jo
vem de 24- anos, violenta
mente �olhido pela carro

c�riél de um caminhão não
ideolificado até o presenle
momenlo. Presume se po
rém, que se trata de um

FORD fi 600 ou Chevro-
let Brasil.

.

o nosso amigo de pas
sagem por uma "c e r t a
c i d Cl d e", falou assim,
_ "Aquela" cidade conta
com poucos, mas bons Verificou-se em dias função que o atual Dele
..Hoteis, mas não ha-de da semana passada a gado da União ocuparaser por isso�que se há de anunciada posse da. sr. até o fim de ieu gavêrno.cobrar um preço.exagerado He!'iberto Hülse, como Em seguida falou o
pelos s�us serviços. Num membro e Diretor-Presi- Dr. Dante de Patta quedos Holeis "daquela cida-. dente do Conselho Admi� em emocionadas palav:rasde" só ,se consegue per- i nistrativo da Caixa Eco- agradeceu a honrosa
noire pagando diária .com-I nOlinica Federal de SaDta preferência de seu nome
pl�ta

.

Ora, eu �ue�la só Catarina, em áto realizado para tão elevada função.
perno�tar e s�gulr ':Iagem na Delegacia Fiscal do Sobresl!laiti na ceremô
n� dia �egl:llDte cedo, e Tesouro Nacional, Eng. Dia o fäto de ambos 08
nao era Justo que pa�asse Heitor Ferrari, soleDida· empossados terem apre!ambém o. c�fé, almoço_ e de a que comparec'eram sentado declaraç8.o de
JantlS, refelçoes que nao autoridadell federais. e. bens, o que fei vivamenteiria fazer

..
Se � hot�I�lro estaduais, civis, militares aplaudido pelos preseno"daquela CIdade reflellsse e grande número de ami- teso ,

melhor no assunto,. co�- gOB e correlegionári08 "Correio do Povo", ao
cluiria

.

que um. t?l crltérto lotando completamente registrar 8 grato aconte
assusta os vlaJãI�tes _

e
as dependências daquela cimento, congratula-seacaba. �an<do preJUlzo, nao repartição. Lembruu o com o· 'ex-governado!'

aos viajantes mas a� hote- sr. Heriberto Hülse em Heriberto Hülse e o dr.
lei ro _por falta de �lJente�. sua oraçãa o fAto de, DaDte de Patta, auguranVamos arrumar ISS o? quando governador do do a ambos uma profícuaVamos colabo,rar ur:" pouco ERtado, ter dado pORse gestão dentro do bom
mais com os VIaJantes, ao Eng. Heitor Ferrari senso e da bonradez que
ess� classe tr�balhadora para exercer as bonrosss sempre tem sido o traço
e 'Iao nos�a amiga? funções de Secretário de JIÍarcante . desses dois

D. N. D. Viação e Obras Públicas, bomens públicos.

A VITIMA

Trata-se, como mencio
namos liahas acima, de
Alfredo Ribeiro, de apenas
24 anos de idade, sOH�iro,
oatura( de Santa Oatario�,
residente na Estrada do
Sul, filho do sr_ Tiburcl0
Ribei e de dna_ Armin
do M. Ribeiro Era operá
rio da Oompanhia Antar
tica Paulista_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO SABADO, DIA 30-1-1965

c::::::-c::::::::-c:::::::a..."c:::::::ac:::::::ac::::::- Aeg •. stro C .'v.'' Ela, brasíle ira, 80ltei

MI' I DAS ra, balconista, natural
\..;I Aurea Müller Grubb ',Oficial de Mas8aranduba, neste

do Registro Civil do I.· Dis· Estado, domiciliada e
trito ea Comarca de Jaraguá residente em Jaraguá
do Sul, Estado Je Santa Esquerdo, neste distrito

Catarina, Brasil. filha de Ladislau Micha·
Faz saber que comparece- llik e de Ana Mtchalak.
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

Ele, brasileiro, solteiro,

(======:::!::====:::======c==:::==� t���:,a���te n:!�::�� d�a
II S O C I A· I S II miciliado e resídente

,

I em Floríanöpolls, nesta
u

) Estado, filho de Flavio�:.::===--= =====d) Tavares da Cunha Mello

I rer, esposa do sr. Augusto e de Djaura Fonseca
Anlve,.s�rlos Maurer; Tavares. .

Faustino Zapella, Ela, brasileira, solteira,
filho do sr. Pedro Zapel doméstica, natural de

Eaeem anos amanhã: Ia, residente em Ilha da Jaraguá do Sul, domtel-

Figueira; líada e resideote à rua
_ Gertrudes Piaoetzni; Artur Möller, nesta ci
_ o sr. Oswaldo Hausi: dade, filha de Bernardo
- sra. F e 1 i o f tas Werner Grubba Juní«r

Mahnke. e se Aurea MUller
Grubba.

Edital o· 5878 de 21 1-65
Miltoo Maiochi e

Angela Per ira

Ele, bra ileiro, olt í
ro. banoäno, natural de
Itoupava, ne t E rad ,

domícílted re id nte
em esta otdade, filho

'terezioha, filha do Ar. de Alberto Mb! ln e
Altooso Nicoluzzi; de Berta M j chi.
- o sr. E u g ê o i o Ela, bra ileira, olt ira,

Strebe, nesta cidane ; domé tiea, natural da
- Iraoema Lemke, fi J ioville, ne te lado

lha do sr. Alwioo Lemke. filha de J li os id oeo
residente em Rio da Luz; Pereira e de R 8a P r i
- EdelmRr, filho do ra.

Ir. Bertoldo Max Doering,
oesta oidade.

�:::===::::::-.::=::=.::===�

II
A

r'PS'�p����;�Yais Blumenau �IIL
O I

ii �. RACHEL LEHMANN, em JlIragllá, Corupá, I'II Guaramirim, Massaranduba e Eslrada Schrreder, I
II precisa vendedor(a), com ótima comissão. III!I! Informações à Rua Juscelino .

II,'I Caixa Postal, 90
I larafuá do Sul - SC I

I�
!l!EEi I_a._511111E1_m

\6---------=-- ...------.j}

(f'
- -_-::====-�--�.=----

�
DR. tc�u�c;�o D��5�"1T E R

h··-=== ====
fi

ii Blótec Jaraguá Ltda. � Moderníssimo "A/ROTOR" I:II! DR. IVO KAUFMANN .1':::.'50 d d
Reduz o tempo de traba lho ,1,1, BOIS e DUIAeR na Hrle e CBD:lrlir III e aumenla o conforlO do CLIENTE.

II
- Cirurgião Dentist. - ii

II . n
'ii Fábrica de Blocos de Cimento para coos- II CLíNIOA - CIRURGIA - PRÓ.TESE ·1 Consullório: - Rua Preso Epilacio Pesso� 139 li
H truçõe8. Se V.S. pretende construir, adquir,a U RAIOS X ii Ir
H o matertal desta fábrica que é o mais mo. II II (em frente di! EMPIU!SUL) li
II derno, e a construção sairá mais .barato. II C o o • u I ró r i o.· Av. GOlulio V"'raas, t 98 I ii '&'6 J I' II'I II

.. ... .. e I
- "p.'. .gem IIIOgern uI.a -

I'
U _ .- FRANCISCO MODROCK :: I l!

II Informaçoes com..
LEOPOLDO KARSTEN III

(Anuo ao Depósiro da AntarclicaJ !I RAIO X - ClINICA - CIRURGIA !,iII . ..1 .. '1:, PROTESE - CLlNICA INFANTIL '1':nesta praça .' II
l\ JJ I !!
� .=_===_ ••••�.-=====:::===--====="" --:--�=::::l==:::============

ta

CORHflO DO POUO
"

(Fundaç6o: /irturmüller - 1819)
--

Empr@1I lornaUstlca
"Correio do POYO" Ltda.

o 1965 • Laranjeiras, Peoegueiros,
Diretor Kakiseiros, Maoieiras, J a-Eug8nlo Vitor Schmõckel boticabeiras, eto. Roseiras

ASSINA1'URA: Dahlias, Oamélías, Ooní-
f\nual . • . • Cr$ 1850,00 feras, Palmeiras, eto., etc.
S.mestral. . . Cr$ 950,00 PEOAM OATALOGOAAulse ..• Cr$ 40,00 ILUSTRADO

ENDEnêço: Leopoldo Se/c{el
Caixa Postal, 19

f\venlda Mal. Deodoro, 210 - ,CORUPA' -

Jaragu' do Sul . S. Catarina
__________________� �c=>�c=>

Fratllera. e Ornament.,.

A sre. Lídia, esposa do
sr. Jorge Ersching, oesta
oidade;
- Luiz G. Bringheu.

Dia 5:

Iria Satler ;
- o sr. Guilherme

Rolando Joeuch,

Dia 1°:

Dia 4:
Alberto Murara. resi

dente em Nereu Ramos:
A n n a Barbara

Buohmann;
- Erica Erdmann;
- sra. A I i e e Pedri

Rocha:
- Hiltrudes V o i g l

Doster.
- o menino Samir,

filho do sr. Onadir MoUa.

Dia 2:

Os seohores L i n o,
M ê r i o e Fraooil!co
Vo i g t;
- Dulce Sa tier;
- sra. Franoilc'1 Mau-

casar, se:

Edital n- 5877 de 21-1·65

Raul Tavares da Cunha
Mello e Dorotí

. Vitoria Grubba.

Edital n° 5880 de 23-1-65

Walter Perreíra de
Souza e

Allda Baumann

Ele, brasileiro, solteí
ro, mecäuíco, natural
de Bom 'R e t í r o,
Estado de Silo Paulo,
domiciliado e residente
em à rua B 0°171 Vila
Granada, Estado de São
Paulo, filho de João Par
reira de Souza e de Ana
Maria Parreira de Souza.
Ela, brasileira, solteira

doméstica, natural de
Jaragué do Sul, domici
liada e residente em

Gaeibaldí, oeste dístrtto,
filha de Roberto Bau
maon e de Guilhermina
Marquardt Baumann.

Edital n� 5881 de 26 1 65

Sebasttão Bockor e
Amantína Scheuer

Ele, bara ileiro, soltei
r, lavrador, neturst
d Jaraguá do Sul, do
mtclltado e resid ote
em Jaragoà E quer
do o ste di trtto, filho
de Ja é B ckor e de
li abeta Erhradt a ckor.
Ela b 8 ii ira, ulteíra,

domé ucs. natural de
Jar8�uá do Sul, domici
liada reetdeute em Jara
guá t:s4, ne te di trito
filha de José Scheuer
e d Ao f aus t e i o
cbeu r.

!- pala que: _h tfUC"O '1.1'

i e�lIl1lrll"'l" JUS.II,a. I

o Issar o prc:. elllc t'dllal quo
.cra ubl! aüo ela impren
a e em artóri olllL ",er;

ahuoo oUI am I � di . �

Jlguc.-m out-.�r de.- algun In'

pethmrul tu e-o oara O·

!:io le!!,i.
AUREA MC LLER 'HUBBA

Oticial

PAgina 2

Fraocisco Redmer ki e

Apolonia Micha)ak

EJe, bra Heiro, olteí
ro, lavrador oatural öe
Barra Velha. D t
Estado, domiciliado e

residente elll Jstsguá
E querdo. oeste di trito
filho de Funci co Red
merfki e Maria Red·
mereki.

•

.

7' de Fevereiro
äia do Grâficó

�f··4••'"="�.�"'..•.."!')��.�.::w;:ft••• .t.J�.·••·.,;!)..i ::••••••••"!}�••••••••"' �
: ' . R

� �r, rHnan�O �, ��rin�mann :
. .

: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA·
•

� RES, INTESTINOS - Cirurgia de Benhoraa
Dlagnóstlco Precoce do ClBcer nas S.lhorl.

Comunica ao••eu. cliente. que .tenJer. no .eu

novo coftlu/t6rlo • Rua Artltur Müller II' 160
(AO LApO DO NOVO HOTEL) : •

:
Das 912 e das 16-18,horas - FONE, 384 �

�c::·+··".:}:-:..··:��r·.··,l·*·t:.: ..··zy.,..·.··.··.. ·�·l·zy�· ..··.··c,.......:.:u�

'F==::::::==c:::=t::::======-====--===�
� DIR. IE�llC1HI (AUfMIANN II
H . MÊDIUO UIBUBGIA.� fiII, Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- I

I sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II
II CUIUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS I!!

111U CLINICA aeRA'L

'Iill I 9aga pr4dea eil a.lp,taIa Bare"o IIIConsultório e residência:

'III
'

nTel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406
U

ii"
CONSULTAS:

I',u Pela' manha: das 8 1/2 ás 11 horas

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas 1'1ii Atende chamados tambem à Noite
1.6====----=- J)

(f'::-::"'''':::::====-== ,

II DR. WALDEMIRO MAZURECHEN li
II

MÉDICO

I'!II RUll Presldente Epítéclo P�sô� No. 704
I

�
(anUga resldêacla de Emanuel Ehlers)

IIICliDic� geral médico - Cirurgi� de adulros e

11'.1
crianças - Parlos - Di�lhermia - Ondas curtas e

IIUllr" curl�s - lodutotcrmia Bisturi-elétrico-Elec-
II Iro caulerização - Ra! �olnfra vermelhos e az.uis. II
�-:..=:::====----::I)

Dr• Francisco ADtODio PiccioDI
��D�CO - C.R.::&I. 1.'r

Cirurgia e Clínioa de Adult€)8 e CrisnQas
Partos - Doenças de Senhoras

HOSP1TAL JESÚS DE N.AZAR:m - CORUPÁ
Residência: Dr. Nereo Ramoa, 419

c o H.upA - 8AN�A CA�AH.I]!IIlA

Vende-se

Jl))Jr. MUlllrmO Barreto �Wleve�o i
. � •••••••• i ICom escritório nésta cidade à Av. Mareohal Deodoro

da Fonseca nO. 122, p�ra ,melhor Iilervir seus ·olien.tes,· I��� "-_"" IIBI_",'�_�_."",__"I@

I·
� 8_ .-

mantêm est.reito intercâmbio ]'udiciário com os ex-Escritórios Cure leUI males e peupe 6fU II '
,

.

bOIl! dinheiro c:omprando ea II FOT'O PIAZERAde Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ FARMAGIA NOVA I. ,.' DBf'RONTI!! i PIltBf'I!!ITURA - JARAOUÁ DO SUL
com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em II. BO�EBT8 M: BOIST

I
folografi.. em Geral - fotocopias lIe Documeatbs _

condiQõßs de, também, acWtar. causlilS para aquelai Co-

I
a que àlspoe de mal.r lortlmen- filmes e Material feto - ApareUlos e AC8IIBÓri06to Ra praça e oferece seus artl-

marcas, sem maiores onlfs para seus constituinte!!!.
.

gos � 'preços vantalo5Gs A pedido. otel\de a domic111o • lambem
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragua em lccalidade. 'riaiaha. -

._ •���� ,, 8 -__ d ] _�

...

•

Loteamentos aEliitrada
Blumenau de proprieda
de da srta. Isolde Hiendlw
mayer .

Informações com o !Ir.

OUo HiendllDsyer, nesta
cidade.

Dr. Reinoldo lIu••�a':

====11=ADVOGADO ii
Esoritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL
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II v end e - s e pela melhor oferta: II,II 1 Chevrolet - caminhão 1961 II
ii 1 Ford - F. 600" 1961 II
II 1 Camioneta Ford 1941 II
II 1 Camioneta Chevrolet 1927 I! R' It d p.".' dII 1 Caminhão Chevrolet 1947/48 li esu a os nmanos o

�I�I' tedos em bom estado 1,1:;
.

Censo de 1963
C "'evyau to S A Segundo uma agênciaI II • •

II
not ciosa da Tchecoslo

II
-

O A "Dirsccion General trangeiros, 128400 resi

'!I Fone 245 SAO' BENTO D SUL II de- Estadistica y Censos" dem em Montividéu, e váquia. foi encontrada
I deutro de UIDa batata,
II

DEPARTAMeNTO DE VEíCULOS USADOS III do Uruguai acaba de di- 38.000 no interior.
uma aliança 'que ha9ia

ii
V d Toca Fácilita li vulgar' dados primários As principais colônias

sido perdida 'por um De acôrdo com o queli e n e - r -

� colhidos durante a reali estrangeiras são as se prescreve a Lei nr. 4,594II,
,. lavrador há cêrca de

t\.... --...;_ --------------:::!) .zação do IV Censo de guintes: espanhola, 10 anos quando prepa
de 29 de dezembro de

....-====----- --.----------------

Populat>!o e II de Habi· 58900 pessoas', italiana,'
-

1964, e Rssinada peloY rava sua horta. A

1
tação de 1963. 29800; argentina, 21.700,

descoberta' fantãstioa, foi Presidente Castelo Bran�
De conformidade com e, brasileira, 14.400.

. feita, pela espôsa do co, funcionários públicos,
ditas informações,. a po- Dos estrangeiros reSI-

lavrador. No cortar uma autárticos, bancários e

I pulação do Uruguai a!. dentes no interior do pais, batata, senliu algo duro, securitários e suas espô·
üanca a, 2.592.600 habl- a�h�m,se oCuPraodaSecUeãm e deparou com a aliança, sas,' não poderão mais
tantes, dos quaIS 1.291.700 atlVldades· .ag p

.

-

que reconh-eceu oomo a exercer a Corretagem
são homens e 1.300.900 ria� as segUIntes na�}l�· de seu espôso devido à de Seguros.
mulheres. nahdades: .2.4�0 br.asllel rava ão de seu nome A citada Lei criou uma

(> número. de estran· ros; 2.300 It�ban�8� 1.500 �a 'a�te interna do anel. série de responsabilida.-gtHrOs reSIdentes no europeus Ol'lentals, 1 400 (AlBe) de,s e obrigações ao re.
pais é de 166.400 e o to- argentinos; �.200 sspa-
tal dos cidadãos natura- nhóis', 800 alemães, e 500 gulamentar a profissão

de Corretor de Seguros,lizados soma 46.900. Do europeus ocidentais.
dando o máximo de

IilencioDado total de es- Sore Comerciante
.

e importancia ao profissi-
·Industrial: Prestigíe onal técnico evitando

assim que' pessoas es

tranhas concorressem

com armas, mais pode
rosas que as da técnica.
Parabéns, portanto, aos

corretores autênticos.

OORRE,IO DO POVO

"O B O' lo
do

Centenário
O bolo do' IV Oente

närio do Rio de Janeiro,
segundo anunciou na
Guanabara o panifioador
Antonio Ferreira de
Araujo, pesará 1.200 kilos,
tendo 16 metros de base
e 6 de altura. Um total
de 24 mil pessoas poderão
eomêIo. .

O bolo será colooado
sobre uma estrutura da
madeira oapaz de supor
tar peso superior a 5
toneladas e terä no topo
o símbolo do IV Cente
nário, em diversas cores.
Milhares de crianças, dos
di,ersos orfanatos da
cidade, participarão da
solenidade, no dia lOde
março, e comerão o, bolo
depois de ser cortado
pelo governador Carlos
Lacerda ao soar de
"Parabéns a Você", com
aoompanhamento de gran
de orquestra.

Os Ingredientes
Depois de referir-se a

outros bolos e dizer que
"foi, entre outras eoisas,
por causa de um bolo
que Maria Anton eta
perdeu :1 cabeça" o er.

Antonio de Araujo passou
a falar dos ingredientes
que serão utilizados na

confecção do bolo do IV
Oentenärío, ouja receita
exigirá: 250 quilos de
farinha ; 250 quilos de
açuoar, 12,5 quilos de
fermento em pó, 100 qui
los de manteiga, 100
quilos de leite, 5 quilos
de essencias, de 1.800
limões, 10 quilos de malte,
56 quilos de frutas seC8S,
12 quilos de rum, 4.000
ovos, 6 quilos de mel,
i quiloa de sal, 200 quilos
de glacê oolortdo.
Na preparação do belo,

estão trabalhando oeroa

de 60 teonicos, inolusive
engenheiros especialistas
no calculo de resístenoia
dos materiais, a fim de
que a construção do bolo
seja firme. Os oustos
ainda não estão inteira
mente calculados, mas,
no minirno. lerão gastos
mais de 20 milhões de
cruzeiros. O bolo (lerá
f ito e coaido fora do
M a r a c a D ã em 1 200
pedaço separados que
serão [untados e çontel
tados já no ginásio.

VENDE-SE
Terreno com 2 casas rancho etc. na

e 8 t r a d a Jaraguá -- Corupá perto da
ponte «Grubba ».

Tratar com GOSCH IRMÃOS S. A.

VENDE-SE
Uma propriedade com 1.200 morgo's � temls

apropriadas para o plafHio do arroz - contendo

o segui�te:
Um bananal com lÓ.OOO pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil metros de valas para arrozeiras.
Umö estrada construidtl dentro do terreno (2.500mts)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 caséI de madeira.
3 pasto cercado com arame.

.

.

12 mil pés d.e aipim.
1 Batedeira n.O 3 - com motor - óti�o estado.
1 Carroça - etc. etc. etc.

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

it=====;====·�=======�=ii 8lß�fcato dos lrobalhodores �as loduSlrlqs I
II Vende-se Otlma- Ch'acara II �

do Mobildrio
II Em condições a combinar" vende se II
II em São Francisco do Sul, ótima chacara II
" colonial, com cerca de 50 m 11 met r os"
" quadrados, com duas cessa- de moradia,

"engênho de farinha movido com energia

',', elétrica, paatsgens cercadas, bOa, agua, ',',terras de planta. Ötíma ínatalação para

II lavoura, e ga doi e i t e i r o. - Distante II
II

3 quilómetros do centro de Silo Francisco II
II

do Sul. ·u· Em cumprimento as disposições vigentes, damos

" Tratar com o Dr. Murillo Azevedo. em "
clencia á V. ôte. que nas eleições realizadas no dia

Jaraguä do Sul. Em São Francisco do "22 de Novembro de 1964," neste Sindicato foram
II Sul, com Alvaro Taucredo Díppold, Rua II eleíroe os. membros da Diretoria que f�cou assim

II Rafaél Pardinho, n" 159. U . constltutda

10'---------0----------11� ..., ...., ,- � ö

SABADO, DIA 30-1-1965

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

DeleD�ci8 HUliliar de Policia
(AVISO)

P6gina 3
•

Avisa se aos Intereaeadoe, na obtenção das
carteiras de motori la , que &. comís äo examína- o

dora, estará nesta cidade, no dia 4 do mês vio
douro.

Para melhore escl r cimentoa, queiram Re

apresentar com antec êocia ne ta Delegacta.
Jaraguá do ui. 28 d j neíro de 1 65.

O�II MOllER. Escrlvão de Polícla.

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
da CnDstruçã do Mobilário
Editai de Convocaç;ão
Pelo presente edual, r cem convocados lodo os

essoctedo dêsie mdrcaio, oere uma as ernblére
geral ordinária. dia 31 de lenetro de 1965. às 9 (nove)
horas. em sua sede social. à Rua Mal. FlOriMO Pei
XOIO n.O 43. para dehb rerem o eguinte:

1 - Aprovação da propo Ia orçamenlária refe
rente o uercrcio financeiro de 1965

.2 - Reaju te da� mensalidades.
3 - A unlos de inrerê e da CldSS"e.

Jaraguá do Sul, 25 de janeiro de 1965.

(waldo Alberto rel'" Presidenle

Sede - Rua Mal. Ploriano Peixoto, 43 - JARAOUÂ DO SUL

Jaraguá do Sul, 15 de Novembro de 1965

CIRCULAR No ./65
Ilmo. Sr.
Eugenio Vitor ôchmöckel
Diretor do Jornal Correio do Povo
lesla

U-RUGUAI

PARA DIRETORIA
Presldente - Ewaldo Alberto ::>etry
Secretario - Antonio João Radrke
Tesoureiro - Alexandre Pansteio

PARA SUPLENTBS
João Jorge' de Oliveira
Carlos Borges
José João Iunkes
PARA O CONSELHO FISCAL
Inaclo Pangratz
Oltrnplo FlIiundes
Herculano J. B. Schmitz

SUPLENTES
Alfredo Kernehen
Alfonso Verediaoo
Pedro Pangratz

Representantes Junto do Conselho da FederaçãoPara

Ewaldo A. Petry
Antonio J. Radlke
Alfredo Kernehen

SUPLENTES

João Jorge de Oliveira
Olimpio Fagundes
Alexandre Pensreín

Os membros acima, foram empossadoe no dia
20 de Dezembro de 1964 e regerão os destinos da
Entidade até o dia 22 de Dezembro de 1966.

Ao inteiro dispor de V. Sia. subscrevemo-nos
com toda e consideração e apreço.

EWIIIIG A. Pltry

A L1enda do Fosforo
� bastante comum a

uperstição de se evitar
aceoder com um fo foro
ómente, a tres oigarros
Duma roda. Ao coutrarto
do Que se afirma, esta
crendioe não floresceu,
como S8 diz de um ta'
oricante de fosforos, que
não quiz ga tar verbas
imsnsas com publicidade.
Esta jatatura na8ceu

durante o temDo da guer�
rlt Transvaliana. Os sol
dad08 ingleses descobri
ram, durante essa pen
dencia balica que o ter
ceiro dentro os beneficia
dos com o mf'smo fosforo

recebia invariavelmente
a morte. Eis aqui como
ocoriam os estranhos fa
tos Que deixaram a todos
meditativos ; durante a

noite, os buers observa
vam nos campos inimigos
uma luz vacihnte, e ad
viuhavam que alguns ho
menS se' escondiam atrás

daquele reflexo. O tempo
de ajustar o fuzil, apon'
tar, de acô�do com a in
dicação da flama mate
maticllmente correspondia
ao que o terceiro soldado
acendeSi8 o seu oigarro,
aSdim era alvejado.

Plantando dá ..•• Funcionários públiços
não podem exercer

_

as.

funçõe� de' Corretores

de Seguros

"Correio do Povo"
um . jor:na1 a

serviço do povo

'a' tua olasse, insore
vendo·te na Assooia-

A n l-em ção Come�cial e.nu c
- Industrial. de Jara-

J 1 guã do Sul.
neste orria .__ ..........----:
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CORREIO DO POVO-
Reunião de 22.01.1965: Esteve concorrida a.

!!!!.\N!!!!O!!!!!!!!!!X!!!!LV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JA!!!!R!!!!A!!!!O!!!!U!!!!l!!!!!!D!!!!!O!!!!!S!!!!!U!!!!!L!!!!!!�(S!!!!!A!!!!!N!!!!!T!!!!!A�C;A�T�A�R;IN�A�)�!!!!!!!!!!!!!!!!�S;Á;8A;;!D;;0�3�0�D;B�J�A.;N;B�IR;;0�D;B�19�6;;5����N�.o�2�3;1;3 reuni ão semanal do Ro re ry CIub de Jeraguá do Sul,
durante a qual usaram da palavra os srs. Afonso

F::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t::::::::::\ �s��r61���ê��raS��f�r?��:1 a� s��resm;:,��h:��íC�:Y��
O QUE' VAI PELO LIONS I') tr ID> ß �Tll\\1E lThßlllIEi,II Estado de São Paulo e da utilidade que representa

III \Ur. ll\&1� 1lJ) Jl))B\
I �v��:m�i�:;lb�iÇ��e�i��e ��p::�ean��re�e�ue::t��I�a�

------'

G de Ccmcvnl I alto lnrerêsee que contêm.

OAPiTULO FINAL II rifo e arnava i! o sr, Mario Sousa lembrou a próxima passagem
.

I'
do 60.0 ano de fundação do Rotary International, que

Numerosas reuniões de comissões especialí- II � trll1YID>lE A\ rTTY A\ \tYIEID>1T1\IE I, se dará no dle 23 de fevereiro de 1965, comentando,
zadas, consultas a artistas consumados pintores ii WUJ \U 'U llJ) .&\lJJ lU.& VI lß.llJI ainda, a carta do Governador.

.

[oalhelros, desenhtstes, trouxeram tal m'ovjmenta: II Il O Governador do Distrito 465. er. Osvaldo Heust,
.

esc à escolha que a mesma se tornou dííícil. Em II

(I....
II por sua vez, Mudou o sr. Eugênio José da Silva e

1920. finalmente. Maurice Blink apresentou a ii II, transmitiu .es felicitações doe companheiros, em vir-
Melvin Jenes, um desenho do emblema que mera- ii rude de seu enlece matrimonial, ocorrido DO dia 26
ceu �o fundador o seguinte comentário: "êste ii

'" H do corrente.
emblema representa um LeAo olhando o passado, í '11' O Presidente do Rotary Club de leregué do Sul,
orgulhoso do serviço realizado, e outro, confiante, III anunciou a eleição do nôvo Conselho Diretor, que
contemplando o futuro. a procura de oportunidade I Säbade, 13 de levereire de '1965 II'

se verificou em data de ontem, e da qual daremos
para prestar nôvo serviço". Em 19M. inaugurou-se II maiores nonctes nas pröxímas .edições.
na Avenida North Michigan de Chicago a casa de II no Salão BOA ESPERANÇA I! ROTARY DE HOJEtodos os le�es do mundo. Cinco andares em que '

tudo .é leontsmo. Desde o primitivo escritório de l ii Abrílnantado pelo JAZ Z E L I T E. II
Até 18 de dezembro de 1964, havia 1 U�85 RotaryMelvín Jones até as salas da Diretorle Internacio �I liII

Clubs e cêrca de 5.60.000 roterlenos em 127 peíeee
nal, passando pelos vários Departamentos que ii A diretoria do Clube Agua Verde, 11 e regiões geogreflces. 90 novos clubes foram orga-
centralizam o leonismo em todo o mundo. Esta é II convida todos os eus' as ociados e ntzedos desde 1.0 de julho de 1964 em 28 peíees.
a nossa casa �m 'Chicago. É fácil imaginar a satís- I simpatizantes em geral para o mesmo. II 60.0 ANIVERSARIO DE ROTARYfação de Melvín Jones ao assistir a inauguração II I
da Sede Internacional, o primeiro passo para o II

- - -

IIseu sonho ainda não realizado: a cidade Ltons. MESAS a reservar no próprio Salão.

'fSonáho que a própria memória de Melvln Jones \\. .. --.----.- __ . JIar com que se torne uma realidade em futuro
,,-- ----- -- - --------- ----:::;

não remoto. Durante maís de quatro (4) décadas, O· t °b"d O P d tAt fM�lvin Jones foi sempre amävel anfitrião de t do IS ri UI or OS ro U OS n arc Ica
os leões que visitaram seu escritóri , na ede
InternacionaL Rodeado de lembrança que lhe ram
enviadas e do mais moderno mobiliário, M Ivín
Jo�es conse�vou o "bureau" onde redigira 08 pT-i
melros convítes para fundação da entidade. R sa
e Melvin Jones formavam um casal constantem nte
presente a tôdas a reuniões leoní tica , como
estimulo vivo aos Leões e D madora do mundo.
Foi uma festa memorável 8 d lube de Ode a,
no Texas, quando o casal festt'j u � IJ 40 o anív r
sário de matrimônio, no dia 29 de juob de 1949.
Emoção incontida sentiu. novam ate Melvin J o ,

quando em 21 de junh ele 1956, a Providência
Divina se lhe deparou. nova e dedicada c mpa
nheira, J;.ilian Radiga�,. que o ac mpanh u sempl'
em ua Incessante atIvIdade 1 () 1 tica. Carta ano

qu� pas�8. novo� clubes, novas pátrias de Lt>õ s,
malS amIgos, maIs serviços à coletividade. hioago,
41.11 Convenção Interoacional, em 1958 De filam
em pedestal de flôreR os 4 últimos C mpanh ir s
que viveram Lions desde o seu nascedouro. Melvin
Jones, Maurice Btink, George Aigner Maury Wall
bruno Essa é a Hi tória do Lioo. A hi tória do
homens que um dia acreditaram oa po ibilidade
de viverem irmllDados na paz e na h8rmonia
"e praticaram a amizade como um fim e não com�
um meio", qUE1 "tiveram sempre presente os seu
deveres de cidadãos para com sua localidade. seu
Estado e seu pats, ajudando o próximo, consolando
o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o neces·
sitado." Essa é a história do Lions. De tudo isso
entretanto. um fato se destaca da nevoa histórica:
como a luz de um farol: é que Melvin Jonet! foi
o fundador do leonismo internacional, assim como
o �estor de seu plano de desenvolvimento, de seus

propósitos e guia do seu futuro. (_jomo afirmou
Kettering, "nenhuma obra que se tenha construido.
se elevou jamais até" os céu.�, sem que um homem
sonbasse que êle devia tocá los. sem que alguns
cressem que assim podia ser .feito, e sem que um
homem se propuzesse que assim devia ser feito".
Melvin. Jones. vivt>rá eternamente como "imbulo
da grande associação que fundou, ·e através de
cujo plano de Serviço desinteressado se multipli
cará BU8 influência benfazeja em pról da humani
darte, até o final dos tempos!

Foi entregue ao mite de velocidade.
tráfego, recentßmen- A "Estrada do Sol"
'te, a "Estrada do Sol" é a obra rodoviaria
que liga Milão a Sa- de maior vulto que
'lermo. O primeiro se fez na Italia até
ministro italiano Aldo hoje. e .se constitui
Moro, foi quem pre- nU�la. outra. atr�ção
sidiu a inauguração turIstlCa deVIdo a be
desta superestrada leza de seu percurso
que liga o norte ao através dos Apeninos,
sul da • ltalia numa além' de facilitar so

extensão de cerca de hremódo .

o trafpgo
800 quilometros, em I comercial em regiões'
qúatro pista8� sem li- antes isúladas.(AABe) •• _

Itália:

a

inaugurada
"Estrada dö 501"

de pe ô , entre êle
e (je tacando h m O de

negöcto ..
, e tiveram par ROTARY EM AÇÃOucrp od cio ac ntt' i·. " ..

m u o sen o lb rvl- Muuos Rotary Clubs es tao euxiltendo oe seus

do uu;a bem pr p rada

I
sócios a cumprirem com as suas obrigações. provi-

p de cascudo, que denc�ando d� modo que os" sócios possem dar ínfor-
�l v a carg do r maçaes" aos Jovens que esrao prestes a escolher uma
Iibio Müller. II' profrs eo.

Q'

qu lud io iC8 8
O ROlary Club de MORBl.J. Australia, em cole-

dir-eç
-

(I öra Da m (I
•

II boreçäo com a escola local patrocinou uma reunräo
ar. Walter Jan sen Ju- ôbre carreiras durante a comemoração da Semaue

pr piciará DOV da Educação. Mais de 160 estudantes e seus pais
increm ot n ouviram palestras de comerciantes, induslriais e 'pro-
o. pr dUlO ri sionai� sôbre as suas profissões. .

�

p la Antar Mal1'\ de 300 estudantes e 30 orientadores sobre
carreirllS compareceram à Conferência sôbre Carreiras
patroc'nada pelo Rotary Club de Asansol, fnd!a.

Agradecimento
Profuodament'l oon ternS! o oomunioa

mo a to o o no.o par Olf' amigo
oonheoido o tal 'impolo de uo 80 quérido
pai. a\1ô. e e pô o.

Erich Enke,
ocorrido n di:! 24 d i .neiro, oom a idade
de 68 aoos e 5 ffit'SE' .

A familia e lutadA vpm pxteroar por
este meio o seus � incAl'o agradecimpu'o�
8 toda as pe :Olj vizinha. que auxiliaram
no doloroso tran e qUA pas al'am, a sim 0010

agradecem a todas 8S pps OIlS q 'e acompa
nbaram o falecido até sua ultima morada.

AgradfceOl fm e pecial ao dr. Erí h
Kaufmann pldos serviços prestados. e ao
Revdo. Pastor Gehring. pelas palavras con·
boladorlls p oferidas no Lar e no Cemitério.

O falecido deixo� sua espôsa, á filhos
e 4 netos'.

A familia enlutada

t Danksagung
Tief Betruebt Teilen wir allen unsere

-Verwandten. Freunden und Bekannten den
Tod Unseres Lieben Vater, Gattin, Grossvater

Erich Enke
mit der am 24, Januar ini 'Alter von 68
Jahren und 5 Monate.

, Dje Trau.erden Familien sprechen auf
diesen Wege allen Nachbarn, die ihnen hil
freich zur Seite stenden und in der Schei"
destunde, staerkten, ihren herzlichsten Dank
aus. Desgleichen danken sie allen denen,
die Blumen, Beleidschreih{ln und Kraenze
sandten und den Lieben Verstorbenen zur
seiner letzten Ruhestatt geleiteten Sie dan
ken aucb Herrn Pastor Gehriog fuer die
trostreichen Worte im Hause und am Grabe.
DIE TRAUE-RDEN· HINTERBLIEBENEN

'�Coluna. ROTARY"

O Presidente Charles W. Peuengill, no correnre
mês, está enviando mensegene aos rotarianos sõbre
a passagem do 60.0 aniversário de Rotary, a ocorrer
no dia 23 de fevereiro de 1965.

A mensagem. segundo Informações, seré publi
cada em português, inglês, espanhol. francês e japonês
e oe clubes que receberem material em inglês rece
berão alnde uma gravação sôbre o as unto.

\

LEMA DO ANO: 'Pela cooperação à UlJião".
.

Voluntários Alemães irão

para a América do Sul
enviar. a partir de 1966,
cada ano cerca de 1.000
voluntários a países sul
americanos. asiáticos e

africanos. Os voluntários
jovens técnicos, ar tesãos
e as. istentes ociais, as·

sumirão o compromisso
de trablllhar9m volunlá
riamente Dum país em

desenvolvimeuto ,durante
dois anos. Contam em

média 25 anos de idade.

Bonn (Impressões da
A emanba) - O S f\7jço
d& Voluotários enviará,
pm 1965, cerca dd 400 a

500 �oluuláriôs para vá
rios paí es em desenvbl
vimento. Anunciou-se re
c ntemeute que se con

e derà certa priorioade
8 projl-tos no Brasil. no

Ohile e no Pt'lrú. O Ser
viÇJ de .Volun'ários Ale
mães. fundado em 1963
a t xpmplo rio "Peace-

" .

corps amerICano, e que
aproveihltá 8 s experien
cia� coibidas por organi·
zações particulares ale
mãs no seu trabalho no

estrangeiro. espera poder

f

A seleção obedêce aos

mais rigorosos critérios
e é seguida de um curso

preparatório. Até agora
já se apresentaram mais
de 7,000 voluntários-

Vende-se - SOCIAL - .

Uma casa de maferial
no centro dd cidade eo

lado do Banco do Brasil
S.A.
Informações com a sra

Rosalina Werner ou nesta

redação.
Jaraguá do Sul. 22 de

}ulho de 1964.

Acha-se em festa o lar
do c a s 8 I, sr. e sra.

Emanuel Pôr'to Machado,
com o na�cimento de um

robusto garôto, ocorddo
em Curitiba, onde resi
dem. no dia l8 de
dezembro p. pdo., - que
na pia batismal receberá
o nome de' EMANUEL
PORTO MACHADO
FILHO.

Ao senhor Pôrto Ma:
chado que é nosso
cola boi'ador e sócio da
METALÚRGICA JOÃO
WIEST S/A., e sua

consorte, 8S feliQitações-
do C O R R E IODO
POVO.

Soro Comerciante e
Industrial: Na salva
guarda dos teus
ihteresses, inscreva
te na Associação
Comercial e Indus
trial de Jaraguá do
Sul.
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