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Viuva bate
recorde
mundial de
"Twist"

Conforme notícia
procedente da Ingla
tsrra, CathieConnolly,

lmpresso na : uma operáriaescocesa
Soe/.tI.tI. GráFlc. Avenida LttliJ. de 25 arios, viuva e

I===============,==============�==========�:===I mãe de 3 filhos, acaba
Ano XLV JARAGUA DO SU de, bater o recorde

. L (Santa Oatarina) Sábado 6 de Fevereiro de 1965 N° 2314.. mundial
.

de. "twist",
dançando 101 horas
consecutivas, supe
rando em uma hora o

recorde anterior. Este
certame, foi realizado
no Teatro de Tyl
desley, na presença
de um grande número
de- observadores.

-

(AABe)

Mooteue C Dialos
Tendo em vi ta às dis. Após 'lembrar o inte·

posicõe da Lei Orgânica em laaes e rêsse de seu predeces·
dos Municlpios, reuniu 8e sor, Pio XII, O Papa

S d I·
a CAmara Municipal de

rrltcltum� Paulo VI, ao receber os
ena or r I neu Jaraguá do uI. terça b U membros do Conselho A Refinaria de PetrÓ-

feira última, dia 2 de f� Diretor do Instituto In- leOt União, h>calizada em

B h é vereir de 1965, a que O l'd d
.

t CapuaV8. nas proximida.
orn ausen compareceram tôdos 08

I er ? movunen o ternacional para a uni- des de São Paulo, come
titulares.. de renov.açao e prova- ficação:'-do' Direito Pri- morou 10 an88 de ativi-

favorav'el Na oportunidad� ele vél candidato da UpN vado, com sede em dades, ,A data poderiaao geu se a �ova Mês8, que à sucessão estadual, no Roma disse "A unifi. passar desapercebida não
ficou constitu1da dos se últimos dias de Janeiro, cação 'doDireito Privado fosse o falo. de aquela

mandato • tampalWo' guintes: Pre8idente - Lo estabeleceu contatos em .,

Ih d empresa prlyada ser,

reno Marcatto 6 votos; �on�titul, aos o os. a uma organização modelo,
1 voto para João Carao Lages c?m os dep�ta- Igreja, uma tarefa Im- cujos operários tem um

BRASILI A, Falando so e 4 votos em branco. dos Ladir Cherubl:D� e portante, desejável, exi a�t? 'tlnso d.e responsa,
aos jornalistas, ao Para Vice· Prellid�nte: La€rte. Ramos Vieira, gI'da pela sOCl'edaode mo. blhdade, EVidentemente,
chegar a Brasilia. o s&- J K C d 6 d d Ó
nador Irineu Bornhausen

000 ar oso votos; t elementos de proa da dema. "Afirmou tam-
em se trat�n? e p�tr '

voto para Loreno Mar renovaça-o Após as. .

b leo, a ReflDarla de Ca-
declarou se favoravel à catto e 4 votos t'm bran .: .

tém que aprecia so re- plJaVB tem 8ido alvo de-
adoção do "mandato tam- co. Para 10 Secretário: conversaçoes que gIra- mO(lo os e�forços reali- muitos "interesses", es
pão", atraves- de eleição Henrique Wolf 5 votos; ra.m em t.o_rno da J;?ró· zados por êstes homens pecialmente no Governo
para governadores por 1 t J

-

C d tid d J d á
dois terços, nas Assem.

vo o para oao ardoso Xlma reumao O par o, para resol'Yer os proble- e. ango, qu�n o a m .

e 5 votos em branco. marcada para 20 de fe- mas que lhes sa-o apre- qUlDa comuDlsta forçoubléias Legislativas. O Para 20 Secretário: Wa) vereiro em Florianópo- d fi l'
de todos os lados par!lpronunciamento foi rece· do Krutzich 7 votos e 4 . .,

senta os, e na IZOU arrombar aquela orgaDl-bido com reserva pelos votos em branco. 11s, o econ��lsta Nil�n afirmando "
... as nor· zação, Greves se suce·

membros da bancada da Como S6 observa a Be.nder, vlaJand.O po.r mas, que vós tentais diam c.om fre.quencht, sobU,DN qu� se encontram f Cbancada da UON abst�- VIa terres,tre, OI a n· harmonl'zar 'podem pa-
os malS varIados pretex-nesta Capitai. E' possivel . .

I
que a UDN realize reu- �eêse, tded participar dda ciuma onde avistou:se recer talvez abstratas a

t08, espec�a m;s:.e o da

1'-0 a l' sa,. en o fi} verea or com os deputados DIO- f N l' encampaf o. e Izmente,
n a n prox ma semana, Eugênio Vitor Schmö ... um pro ano. a rea I- porém, a Refinaria ven-
de sua bancada, para de- ckel, tipÓS a posse d08 mlc�o Freitas e Alvaro �ade, traduzem-se e� ceu essa crise e, sobre
finir-se sobrb a materia filenos! ullado da pala'vra C�tão. De .passagem p�r dispositivos muito con- visdo a R.evolução. v.oltou
�ea�[s��enot��ia��uO p���� para SItuar o

.
cO'mpúrta. Sao JoaqUIm, o candl- cretos e que dizem res- à_normalIdade. H?Je já

Duneiamentw de Bornhau- md�nLto �al °tI?oSIÇMãO �e.ntrlo dato Nilson Bender que peito estreitamente a
nao se pensa malsá .em

o egIs a IVO UDlClpa. se fazia acompanhar por 01 f '1' greve e seus oper rIOS,
sen fez ver que seria face a um anterior pro- seus aços amllares e livres da pre�säo de co·
conveniente a realização nunciamento do Presi sua esposa e deputado sociais e suas justas lIlubistas, podem traba-
de, eleiç_ões pelas Assem..: dente da Casa, em de Arno E�ke, palestro? exigências." (AASe) lhar tranquilos, engrande·
bléias, principalmeBte zembre de �964. com amIgos e correh-. c&ndo um empreendi·
pelo que representará em Nova reunião es�á ma� gionários. Ainda, em �entQ genuinamente na·

economia, mormente em cada para o prÓXImO' dia Lages fez uma visita • Cl0!lal, que. tem slevado
ano dificil, como o de 8 do corrente, quando '

. . . A·
. mUlto alto. nestes 10 anDs,

1965, em que o "deficit" serão eleitas as várias de cordlahdade ao 10· sSlnem o conceito da indústria
da União é bfl,stante ele- comissõlits, reunião mar· fluente politico Coronel

este 'Jo'rnal brasileira.
vado.' clida para as 20 horas. . Aristiliano Ramos. (Agência Planalto).

Orgê.o de maior penetraçê.o no Interior do nordeste catarinense
I--��--------�--------

Fundação:
Artur Mül'.r

Diretor:

eUOeNIO VITOR SCHMÖCKBL

Diálogo com os
,Comunistas

Nóva Lei
Reslrulurando o

Meio Circulanle
tes prezes e condições:
n08 primviros seis meses,
sem qualquer descontos;
do sétimo a décimo fie

gundo, com de conto de
cinco por conto: do dé·
cimo terceiro ao décimo
quiuto, com desconto de
dsz por csnto; do dêcimo
sexto ao décimo oitavo,
com desconto de vinte
por cento: do décimo
Dono 80 vigé imo pri
miro, cora de conto de
qUA' euta por C nto; do

v'gé1:llmo segundo ao vi
gé imo qua. to, oom des
couro de setenta por
o nto. A cédula qUA não
fôr trocada dentro dEI
dois a008 da data da
publicação da ordem de
r�oolblm ..nlo pt'lrd 'rá to'
tftlmt>nte seu VAlor.

Na Carta de Baudsção
que dirigiu aos fiéis da
Arquidioeel3e de S. Paulo,
Da qual foi empossado
dia 20 de dezembro últi
mo, D. Agnello Rossi
adverte sobre os perigos
da infiltração comunista,
afirmando: "Não nos
iludamos oom as premes
S8S fasoinantes porém
enganadoras dos oomu

nidas, pois sömente nos

podem levar a um depö
tioo capitalismo de Esta
do, sob o proletariado
sem Deus e sem liber
dade. De outra forma,
oomo 8e explica a neces

sidade de os patses co

munistas, ua área que os

separa do mundo livre,
levantarem barreiras de
arame farpado e explosi
vos, constantemente iuar
dadas por sentinelas bem
armados, para imp",dir 8

evasão em mtissa do upa*
raiso dOB trabalhadores"?
Foi isto que eu vi, com
os meus próprios olhos,
ainda hã pouoos dia8. na
fronteira da Alemanha
Oriestal com a Alemanha
Ooidental. Com lágrimas
nos olhos, pela ale«ria e

felioidade de haverem
novamente recobrado a

liberdade, inolusive a de

praticar sua religião, ouvi
RIO '(Agênoia Nacio- do impressoa que, de 81-

F Dal) A neva lei saneio- gum modo, se assemelhemem riedrand, no campo
doa prófugos da zona

nada pelo Presidente da à cédulas de papel-moe-
. . República' 'extingue a das metãlicas. Fioa ve-comu.Dlsta. o depoimento tração do or uaeiro, deno uada também, a circulaunânime �e que todos minada "o 1)\8VO", e e cão de cedulas de papel-abandonariam aquele re- tabelec q

�

gime brutal se a aBs8.1 .

ue a8. mo.e ... as moeda que contenha mar

gsm da fronteira
p
fôsse merälío» do �elo Oll ou- 08 '. ímbolo ,de enho 0U

facultada". No tocante
Iante �r8Y retro corres' quat quer oaraoréres a

ao diálogo oom os csmu- ponder:ao .aos valor ..� de alas estranho.

uisras, afirmou 8Sr' impos- tl,m. dOI, ClOCO. dez, VIO\C. A subsuturcão das moe

aivel, pois o verdadeiro olDqu�ntA, cem, dllze�to d as e eéuula ra m oir
obstáculo é o at-I mo _

e q inh nroa cruzerros, culaoão far s� :1 gradual
"o fenômeno mai grave e�quaDto a céi1ul e- mo. A (é ula de

de nOS80 tampo, maxime
rao de 9�lore d �,OOO. nõvo modêlo se�ão laD'

quando indentificado com
5 O O e 10 00 ruz ei oe. ÇSd86 no meio CIrculante

um regime ecouêmíco De a ôrdo com o uõvo �ã? .loge a a a. d a Moeda
social e político como é e tatuto, fiCOU proibi . IDICI� 8 hbrtoação do

o caso do comuni mo sob qualquer moti o. a papel moe a.

ateu. Para quem ama a cunhagem de moeda co- Ab rá à Juuts Admi'
verdade. adverte o Papa m mar tiV;1 e a circula- Di ir t.iv8 da Oaix 1 d
Paulo VI, a disoussão ê çäo 1114 b ques, v les, AmMllzaÇile ordeuar

semprfi possivel. Mas bilb le t boou, br.od r colhlIDIHllo OI:' cê u188,
quem abu 8 cJialética ou qualquer oulra forma o afundo se os ..guio·
ment� da palavra para
Impôr seus objetivos.
Mas quem abu 8 di I ti·

\oamente da palavra para
impõr seus o jetivos in
ter sseiros não ê o inter
lecutor id6al. Por iSBO
o diálogo com oomunis
mo S0 torna impossivel
Termina na "Igrpj do
Silencio" em que fbmente
falam os sofrimentos
as privações de uma ISO'

oiedade subjugada a avil
tada" (APLA) -

N i I s O n Paulo VI
Ben d e r defende

Direito Privado

Legislativo
Mu icipal

Itajaí volta
à Calma

ITAlAI E FLORIANÓ
POLIS, (Especiai) - Após
resfriar o casco do petro'
leiro "Petrobrás Norte" e

reb('lcá·lo, depois de ter

queimado todo o oleo de
propulsão, o rebocodor
Trideme de.verà seguir pa
rd o Porto do Rio Gronde,
de onde veio para efeluar
a operação salvamenlo,
Por oulro lado a :>etrobás
in-formou que os tres tri

pulantes do petroleiro, que
se encontravam a bordo,
quando ocorreu a eXPlosão
estão hospitalizados e paa
:-ando bem, enquanlo que
Odilio Candido Garcia,
faleéia vitima de sérias
Queimaduras. Não se tem

nolicias ainda dos .Ires
marinheiros 'desapareci dos.

Nal King Cole
recupera-se
HOLLYWOOD, (UDI)

_ Boletim médico expe
dido diZ que o cantor Nat
King Cole está se recupe
rando da operação a que
foi submetido, Os méd,ic08
extralram um dos pulmões
do famoso cantor, éllacado
por !lm tumor canceroso.

Onibus serão
utilizados para
acompanhar
enterro
Foi a proposta feita

pelo sr. JoséRambler,
e que está sendo estu
dada pela Edilidade
de São Bernardo. A
idéia - segundo o

sr. Rambler _. além
da grande vantagem
de proporcionar con

dução aos enlutados
q ue não possuem
condução própria,
acabará com os prê
ços exorbitantes a·

tualmente cobrados
pelos taxis. além de
acabar com as inter
mináveis filas de car

ros, que causam con

gestionamento do
trânsito. (AABe)

10 anos de
.Capuava

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORRE,IO DO POVO

ca

CORRflO DO POUO
"

(fundaçGo: firlurmal/er - 1919)
-

Emprha JornallsUca
"Correio do Povo" Uda.

o 1965 o ,

Diretor
Eugênio Vilar Schmöckel

ASSINÀ'l'I1RA:
I\nual .• CrS 1.850,00Semeatral. • • CrS 950,00AAulso .. o CrS 40,00

BNDBRêço:
Caixa Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragui do Sul o S. Catarina

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseíros, Maoieiras, •.Ja
botioabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc.
PEOAM OATALOGO

ILUSTR.ADO

Leopoldo Seidel '

-- CORUPA' -

,

(j=====:::==:::=========:::==::::::=--::::::�
II SOCI,AIS II
�:::==== ==--=.:::1)

I Anivel'stirios

Fasem anos hoje:'
Gertrudes Bruch

Trapp;
- Jovem Edgar, filho

do sr. Erwino Gramkow;
- O Jovem Arcelino

Píocolí.

Dia 7:

Sra. Claudete residente
em Curitiba;
,- Sra. Selly Lempke,

esposa do sr. Erwino
Lempke em Rio da Luz;
- Sra. Angelina Müller

Petry, residente em Ilha
da Figueira;
'_ Os Gemeos: Reiner

e Renilda Modro.

Dia 8:

Francisco Maier;
- EmiJio Behlíng;
- O s C a r Guilherme

Gneipel, municipio Ot'

Schroeder;
- Lori Lavin;
- Sra. Renata Wun-

derlich, esposa do sr,
Dr. Guida Fieher;
Inês EulaUa, filha do

sr. Paulo Wunderlich.

Dia 9:

Otilia Moser em União
da Vitória;

•

Eugênio Pradi So
brinho;
- A Jovem Valéria

Karsten;
Serafína Pradl Vieira

esposa do, sr. Geraldo
Vieira;
Sra. Noemia Fun k e

Natálicio em São Paulo;

Dia 10:

Alvaro, Filho do
Dr. Alvaro Batalha;
- José Santos;

Dia 11:

Adolfo Emmendoerfer;
- Waly, esposa do sr.

Euclides Bräuer;
- Alberto José, filho

de Faustino Rubini;
- Guilherme Neitzel,

nesta cidade:
_ Ans G. Buchmann

esposa do sr. Harry Buch
mann;
- Geraldo Vieira;

Dia 12:

,Guilherme Emmen,
doerfer;
- Germano Reinke,

residente em Ma@ssran
duba;
- a sra, Joana, eapO a

do sr. Emitio Behling,
residente em Ilha da
Figueira;

- o garoto Osmar,
filho 110 sr. Harry Born
burg, nesta cidade.

�"'S:""EE·i�i..maEi.i"""aE m

DR. JORN SOEtTER
I CIRURGllfo DENTl5Tfi I

Moderníssimo "A/ROTOR"
Reduz o tempo de traba lho

e aumenta o conforto do CLIENTE..

CLíNICA - CIRURGIA''':'' PRÓTESE
RAIOS X

c ans u Ilór i o: Av. Getulio Vargas, 198

(Anexo ao Depósito da Antarçtica J

SABADO, DIA 6·2-1966

Aurea Müller Grubb " Oficial
do Reglsn o Civil do 1.0 Dis,
trito da Comarca de Jaragaá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
aíim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 5882 de 29-1 65

Quiliano Mathes e

Elstua Eberhardt

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Rio
do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente
em Rio da Luz II, neste
distrito, filho de Adolfo
Mathes e de Frida Malhes.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Jaraguä do Sill, domici
liad a e residente em Rio
Cerro, neste distrito. filha
de Erioh Eberhardt e de
Irma Bruoh Eberh rdt.

Edital n. 6883 de 80-1,65

Henrique Paulo Rioardo
e Célili Hilbert

Ele, brasileiro, solteiro,
sr. lavrador, natural de Ara

qUA i, neste Estado,
domioiliado e residente
em Sa ta Oruz, ne te
Estado, filho de Paulo
Pedro Rioardo e de
Marill Rodrigue Rioardo.
Ela, bra ileira, aoltelra,

domé tica, natural de
Jaraguá do Sul, domioi
liada e re idente em

Garibaldi. ne te di trilo.
filha de Antonio Hilbert
e de Catarina Jaeger
Rilb�rt.

Edital n. 588' de 2 2 65

Darci da Silva e
Diroe Funke

Ele, brasileiro, oHeiro,
opel ário, natural de Gua
ramirim, neste Estado,
domioiliado e resid nte
em E trada ova, ne le
distrito, filho de velino
da Silva e de Mari
Vioente de Almenau.
Ela, brasileira, solteira,

domestioa, natural de
JaraguA do Sul, domioi
liada e residente em esta
oidade, à rua Presidente
Epitêcio Pessôo, filha de
Alfredo Funke e de
Paula Renschel Funke.

Edital n. 6885 de 2 2 65

Arno Utpadel e
Irena Siefert

t ?ara que ':Oegue ao co

.Ihecimeuto de Iodos, nlande
OlSSar o pre ente edital que:

�:r� ��Ii�:��rf:l�o��pr��; Ir:I--DR. I-VO- KAU:::FMANN :1:11:atixaào àu. ante I, dias.
,1L uem souber de algun� im ii !!

'I I:peJimeoto acuse-o para o' , -- Cirurgião Dentisla -- li
Hos legai!>. II II
AUREA MÜLLER GRUBBA II Consultório: - Rua Preso E.pitacio Pessoa 139 IIOticial ii riEl b 1 '11 (em freDte da BMPRI!SUL) lie. rasi eiro, solteiro,
�_...:;.._...... .. I!lavrador, natural de Jara

"�Ii _ �p'.,.IIJ.g.m ",oJ.rn;,.;•• - IIguá do Sul, domioiliado Snr. Comerciante e li
e residente em Rio Cêr'

!I RAIO X - CLINICA - CIRURGIA II
�� IIA��:�eOdi����d!:lh� ��!::�ia��m!rcfa�so; II :::=-�_R.OT����=

-

;:���Ic:.� INrANTIL _]de H e d w i g Porath Industrial de Jara-
____________.. lEiillJ Utpadel. guä do Sul é leu

órgão de o I ass e.

Insoreva-te o o m o

assooiapo. para a

defesa de teus in
teresses;j]))Jr. MUlllrmO Barrdo· �e AleVe�O

II II ���
Cure seus males e poupe SfU 1,' JARAGUÁ DO SUL

bFoAm RdMlnbAeirCo IAcomprNanOdoVAI
U

�,_��_,oo(Uo_�"""�....ci(j���"""'�Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro
fi ROBERTO M. BORSTda Fonseca n°, 122, para melhor 'servir, seus clientes; __ ,•••• 9 ".93.ma""4-Am est.reito intercâmbio ]'udiciário com os ex.Escritórl·os to na praça e oferece seus arti-11�
goa à p�eços vantajosos

de 'Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, Rua Mal. Deodoro 3 ' jaraluá
com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em ��-'(J�

condições de, também, *aceitar causas para aquelas Co-

Imarcas, sem maiores onU8 para seus _constituintes.

& ,.I•••E' ,..aa.e .

I

ina 2

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Jar8g11à do Sul, domíci
liada e residente em Rio
da Luz, neste distrito,
filha de Enioo Siefert e
de Elfrida Strebe Siefert.

Edital n. 5886 de 2-2-65
Arno Rowe e

Regina Lenz

Ele, brasileiro, solteiro, '---------------------�
lavrador, natural de
Jaraguä do Sul, domicí
liado e residente em

Jaraguá 84, neste distrito,
filho de AI9im Rowe e
de Elsa Klein Rowe.
Ela, brasileira, solteira,

doméatioa, natural de
Jaraguá do Sul, domioi
liada e reaidente em
Jar aguä 84, nesta distrito,
filha de Alfredo Lenz e
de Frieda Baerwaldt
Lenz.

Dr. Francisco Antonio Piccion:--]
M�.D"[CO "., C.R.M. 1.'Z'

Cirurgia e Olínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JE8ÚS DE NAZAR� - CORUPÁ
,

Residência: Dr. Nereu Ramos, '19
c o H.UP.1 - 8Ji111,.J!If"rA CJiIII,.rARINA.

IF:::::::::::::==::::::':::='i::::::t:=;===:::====�
II ]J)lo lERHClBI J[ÁlUJFMANN II
" MÉDICO CIBUBGIA.O IIII Formado pelas Faculdades de Medicina 'das Univer-

II '
sidades de Colónia (Alémanha) e POrto Alegre II

III
CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CIUANCAB B

IICLINICA OERAL
l

III I 90ga prátlu em 888pltals BBtOPfII IIIConsultório e residência:
Edital n. 5887. de 3-2 65 ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 040n IIArtur Demaechi e.

1'1
CONSULTAS:

II,Maria Olga Würges Pela rnanhã: das 8 1/2 ás 11 horas
Eie. brasileiro, solteiro,

II
Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas

IIoHpint iro, natural de
Jaraguä do Sul, domíoi- i Atende chamados tambem à Noite I
liado e residente em Barra �::::::=:======::-- J)da Rio Oêrro, neste dis
tr ito, filbo dA João De-
mar chi e de Ema D mar- ' "' c .:'. -:>��'.4 i!w 4.:� �2'•••••••••• !'

�bkla, �r� ileira, soheira, f� �r f� r na n UD � � � r'l n � m an n �línduarrläria, natural de f� :
Jaraguä do Sul, domioi-

�: I.!liada e residente em : :
Franoisco de Paula, neste : CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILlA-
di trito, filha de Reinaldo � RES, INTESTINOS - Círurgía de Senhoras
Würge. e de Virgihna �. DI.p6stleo Pnceee do ebeer .•1. S.u.ruKlein WürgetI. �

f; (o...nte« .01 ,••, .11.nt•• que .t."J.,. "0 I••

Edital n, i 888. de 3 2 65 l= "ovo (0".u/t6,lo • Ru. Art"ur Müll., It' '60

Lidio Lopes e 1 (AO LADO 00 NOVO HOTEL 1
,

Zulmar Moreira da Silva � Das 9 12 e das 16-18 horas - FONE, 384 �••••••••••• -oe •.:>. e.e •••••",••• ."."."'••': -ee.�,.,. -ee ..... -;:"••••••\••". _.e .....•, ...•vv./.öe-,EI • hrö ii iro, solteiro,
operá. ia. natural de Jara
guê do Sul. domioili do
A r iciente em Nereu tF=-=--=:::==::..=- --- "Ramos, ne te di t,ito,

III DR WALDEMIRO MAZURECHEN IIfilho de joão TE'odoro •

Lopes e de

venerandal'l M É O I C O II
aJixtro Borges. RUlI Presidente Ep1táclo Pe sôa No. 104, IIEla, b a ii ira, solteira.

(anUga residência de Emanuel Ehlera) IIdo é lios, natural de" IJaraguá do Sul, domici II Clinlca geral médico - Cirurgia de adultos e IIliada e re ide te em esta II crianças· Partos - Didlhermia - Ondas curtas e ,IIoidade, filha de latildell' Ullrd curtas· Iooutotermia' Bisturi-elétrico-Elec-
Moreira da Silva. I Iro caarerização - Ral solnfra vermelhos e azuis. II

�::.=;:======- J)

Dp. ReinoldoM�
� ADVOGADO, II

Escritório ao lado da Prefeitura

__Ci

FOTO PIAZERA
DBI'RONTB Á PRBI'BITUAA - JARAOUÁ DO SUL

.
, ,

fotografias em Geral - fotocopias de Doeumeat..a -

filmes e Material foto _; Aparelhos e AceelÓrios
Anunciem

I � A pedido. atend" a domicillo • tambem
,

em localidade. riIiDhaa
neste Jornal �,,_,, @j__ • _
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OORREIO DO POVO SAB�DO, DIA 6-2-1965

Mais uma dos Mac'umbeiros 0---=-=---0----------0
EDITAL �E JURI1'---

- ---

-------�--I' �

"Pa I·-de-San to" 3J·udou· a II"� Vende-se Otima Chacara !', o Doutor Edward Fernandes, Juiz Substítuto,
• em exercício do cargo de Juiz de Direito daII Em condíçõea a combinar, vendese II Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa

faml·lt·a matar o pobre ',', ��on��� ::�n��rCcOa �� �gl, mÓ:1fam�h���: ,", Catarina, Braeil, na forma da Lei, etc.a
"

. quadrados, com duae casas de moradia,
I'

FAZ SABER aos que o presente edital virem
. , engênho de farinha movido com energia o� dele con.hecimento tivere�, com o prázo d�

I·
,

. II elétrica, I pastagens cercadas, bõa agua, II trínta (30) días, que havendo Sido desígnade os dias
. avrador· Estavam em transe u terras de planta. Ótima instalação para II vinte e c neo (25) e vinte e seis (26) de fe,:erelro•

" lavoura e ga doI e i t e i r o _ Distante "pl vindouro, às onze (11)· horas, para realtzar-se

'I 3 quiló�etros do' centro de Sio -Franeísco I'
a primeira (1.11) sessão periódica do Tribunal do

S -,

brc M Ih 'do Sul. Juri desta Comarca, foram sorteados de conter-essao. maca ra, com u e- U 'f midade com aleí, os [urados que terão. de ser-

d d d ·

r
U Tratar com o Dr. Murlllo Azevedo em II vir na referida sessão e que são 08 aegutntes : -res ançan o e spld a s e I' Jaraguä do Sul.. Em São Francisco do " 1 - Victor Zimmermann; 2 - Ângelo Piazera; 3 -

. ,SUl, com Alvaro Taucredo Dippold, Rua Paullno Pedrí: 4 - Jörn soetter: 5 - Orlandorolando pelo mato - fanatis- I Rafaél Pardlnho, n" 159.
. II Bernardino d� Bílva; 6 - Samir 'Mattar; 7 - Joa-U 'l quim Píazera; 8 - Gerson B. Ferreira; 9 - Eugê-

mo ou loucura coletiva 'I 0==;=======0==========. nio José ,da Silva; 10 7" Cláudio Tomazz�lli;11 - João Romário MoreIra; 12 - Nelson Dríea
r=:::::::::===::""::::::=:::=:::=::::::=�=-':::::":::::::�=:::::::::� sen; 13 - Rolando Jahnke, 14 - Faustino Gírolla;
II

1115
- João Eíssler, 16 - Gerd Edgar Baumer:

Iii Ve n des e pela m'elhor oferta' 17 � Lourenço Erschlng: 18 - Augusto Schmidt;

II 1 Cbe:rolet _ caminhão 1961 'II �921AA:����:�::�::::r:Oa�ad:·:: ::.i;::U:�11 1 Ford - F. 600" 1961 II convida a comparecer na sala das audiêncías
II 1 Oamioneta Ford 1941 II dêste Juizo, no Forum, noe dias e hora supra

ii 1 Oamioneta Ohevrolet 1927 II referidos, sob pena de multa.

I 1 Oaminhão Ohevrolet 1947/48 Faz saber maís, que na referida sessão há

1,1 II de ser julgado, o acusado MARTINHO ZEZUINO
todos em bom estado e o acusado EUCLIDES SCHWASE e outros

II II
cujos prccessos se prepararem até a referida data.

e "'evyau to S A E, para que chege ao conhecimento de todos,I. · · manda passar o presente edital, que será alixado

1'1 Fone 245 SÃO BENTO DO SUL II no lugar de costume, às portas do Forum. Dado

DePARTAMeNTO ne veíCULOS USAO s
EI passadc nesta cidade t, JajragUjá dOd Sul, adosIII II
vinte e cinco dtas do m s e ane ro o ano e

Vende - Troca _ Facilita I mil novecentos e sessenta e cinco. Eu, Amadeu
l . ..).1 Mahfud, Escrívão, o subscrevi.
-.::=-===:::========:::==�

(as) EDWARD FERNANDES
Juiz ubtituto, em exercício

BELO HORIZONTE, 26 vizinho do lavrador,
- B á r b a r o crime de chegou ao quarto, onde
morte ocorreu em São eBinho» já agonisava com
João àe Nepomuceno, a língua oeslocada e disse
quando numa sessão de que estava tudo certo. O
macumba, foi cbacinado veJbo começou a sangrar
o lavrador conhecido e o Paí-de-Santo ordenou
como eBinho». A Sec re- novos etrabalbos», parataría de Segurança Pú- estancar o sangue. Um
blíca designou os inves rosarío foi costurado na
tígadores Aloisio Vale e língua de eBinho», segui.José Labanca, da Dele- do de gritos macabros
gacís de Segurança Pes dos presentes. Como o
soal, para funcionar no sangue continuasse a

inquérito. correr, os fanáticos usa-
Diversas pessoas estão ram dois torquinetes de

envolvidas no trucida- madeira, no nariz do le
mento da vitima, que vrador. O macumbeiro
participava de uma aes- vendo o insucesso do seu
são espirita. Uma filhalf'tratamento» fugiu del
de «B i n h o », momento xando«Blnho» morto, em

. antes da chegada do uma clima. Uma jovem.
Pai-de-Santo, conseguíra filha de «Binho:t pessou
colocar tõda a famílía a dominar a fam11ia e (f====:::======,
em transe. Os pais, duas ordenou que 80a mãe e II Blotee Jaragua' Ltda IIfilbas e alguns convida- duas irmãs se desptaaem, •

dos. A filha do lavrador para bailar pelos campo ;t 50 10 S de �ulln" n� !a Ie de pI' IIiniciou o batuque dizendo da fazenda, peja madru II U U � V I uf ..DOS r Ir
que seu pai era portador gada. O Aspetáculo durou ;1

'de vários males ns 11n- várias horas, com as mu II'
Fábrica de Blocos de Cimento para oons- IIgua e garganta. Havia Iberes DUSS, dançand e I truções. e V.. pret nde construir, adquira Hrecebido oetermínação rolando no mato. A Iou- f
o matertal d ta fábrica que é �8i8 mo- H

do seu «guías, de que cura só terminou às 18 II derno, e a coo truç o aHá maie barato. ii WASHINGTON, (U PI)
um bezouro estava encra- horas do dia seguinte, .

F A ('.1 O MODRO K :1 - O prêmio No b el do
va�o na garganta do seu quando a .POl1cia prendeo II Informações uom.

LEO OLDO KARSTEN J
Paz .e Ifder negro norte

pai, provocando sériö OIS fanátICOS e tõda a I � omerlcono reverendo Mar-
inf1amaçAo. A fam1lia familia, como respons(l- \6

ne ta praça lin LUlher King e oUlros
tôda passou a puchar a veis pl'la m o r t e de :::--:...--===:::==== 300 manifeslanles de cor,
I1ngua do velbo. O ma· eBinho». foram detidos na locallda.
cumbeiro, Pai-de-Santo, (f::!=-=====-===--� de de Selma, no Alabama

It A representanle do
• �

King ytllva o frenle dos
mdO festanles, que fazem

II SUperenlOY81S Blume08U II ���:.�� :�r·Vi;orimd·�j·l�
Terreno com 2 casas, rancbo etc. na I' Da. RACHEL LEHMANN, em J.lIraguá, Corupá, II

.

es t r a d a Jaraguá - Oorupá perto da IIII Guaramirlm, Massarctnduba e Estrada Schr<Eder,

II:: NOtfCiaSnodbe.. rStoã8n.PafUuloO�eponte «Grubba». preciso vendedor(a), com ófimo comissão.
K ... K

Tratar com GOSCH IRMÃOS S.A. Informações à Rua Juscelino Ce Ca' dII Caixa PoslaI, 90 II ntro tannense e

I Jaraguá do Sul - SC I São Paulo
� :::. ---=------:::--::-.:===:J foi eleita, para reger os

destinos do Cenlro Cata
rinense de São Paulo, no

biênio 1966 1966, a se-

guin"� diretoria:
Presidente: Luiz Espin

doIa (re·eleito); vice: VascO
furlan; 1.0 secretário: Sal
vino fonseca; 2.°: Henry
Kaesemodel; �.o tesoureiro:
Miguel P. de Souza; 2 o:
Alberto f. Ma(..edo; dire
tflres -sociais: Lauro Vieira,
Celso Koerich e José Ra
mos da Costa.

Detido reverendo
Luther King

do voto pera os negros.
O pastor negou-se a aca·

tar ordem policial para dis
solver a manifeslação, de·
clarando que os negros
gozam do direilo constitu
cional de se dirigirem
ao edificio da Corte efei
toraI. Os manifestantes fo
ram detidos por lerem red

lizado a marcha sem avi
so prévio.VENDE-SE

"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo

Noya Diretoria do

Clube dos Beneficiários,
do SESI

VENDE-SE

Os cabelos já não se Para manter o batom
usam armados e de�fia· brUhante e por mais
dos como na temporada tempo, habitua-se a em
finda, portanto. retome POöf os lábi08 ante8 de
.rgentemente o bábito de epa.lhá lo. Comprima

II
escová-los todos os dias, depois, levemente um

.1
para que tenham a fie· pedaço de papel contra --------�
xibilidade e macieza que os mesmos e aplique no-
necessitarão para os va camada de batom. 't 'ende senovos -penteados., As mãos tornam-semais Y I -

Se VOCQ tem olheira�, claras quando você se
disfarce-as com um pou acostuma la'Yá las em

quinho de creme 80b OI' água fria ou morna com
olhos, passando 8 8eguir sabonete de·amêndoas ou
uma base um pouco mais neutro. Uma leve massa
clara que a usada no gem com creme, diária
rosto todo. Depois é 'só mente, e exe'rcicios com

espalhar cuidadosamente os dedos imitando 08
o pó de ·arroz. movimentos de uma

E, por falar em olhos, pianista manterão sua
lembre se que êles ga- flexibilidade e elegânoia.f _.nham muito em expres- E, lembre-se: as mall'

_--------_'são se você passar um ohas de nicotina des8pa
pouquinbo de sombra co recem completamente
lorida da metad� da pál com o llS0 constante da
pebra superior, para pedra.põme. (AABe)
fora, na linha da fronte..

Uma casa de malerial
no centro dd cidade eo

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

Rosalina Werner ou nesta

redação. V d.

en e·-seJaraguá do Sul, 22 de
Julho de 1 �64.

Presidente de honra, Dr.
Renato Ramos da Silva;
Pre�idente, Udo Henoing;
Vice Presidente, Amandio
B. Lopes; 1 Secretário,
Vitorino P�:Jis; 2. Secre
táriQ, Mário Bassani; 1.
Tesoureiro, Domingos Cor·
reia; 2. Tesoureiro, António
José foggiallo; Orador,
Viro Stahelin; Diretor So
cial, Agenor .dos Santos.
Conselho fiscal: J o ã o
Ramthum, Waldemar Maba
e Getúlio VOi�J.
Assembléi4 Geral Ordi·

nária 1'ealisada em 31 de
jilneiro, onde foi -eleita a

diretoria acima.

Vende se por motivo de mudança para o Estado
do Paraná, uma propriedade contendo casa boa,

. ranchos, pastó grande, arrozeiras para 60 sacas

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

Aaauntos femininos
Negócio Urgente

Pequenos Truques para
a Mulher ser mais' bela

Informações com o encarregado
SEVERINO SOHIOCHET Rua Rio Branco

Uma propriedade com 1.200 morios - terras

apropriadas para o plafÍlio do arroz - c6ntendo
o seguinte:'
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada:
tO mil melros de valas para arrozeiras.
Umö eslrada construidö denlrO do terreno_(2.500mts)
250 pés de árvor.es frulíferas enxertadas.
1 casa de madeira.
ã paslo cercado com arame.

t2 mil' pés de aipim.
1 Baledelra 0.° 3 - com motor - ótimo estado.
.1 Carroça - etc� ele. etc.

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

I

Loteamentos a &trada
Blumenau de proprieda
de da srta. Isolde Hiendl�
mayer.
Informat;ões com o sr.

Otto Hiendlmayer, nesta
cidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DO POVOe
Reunião de 29,01 65: O ROlar y Club de,A.NO .XLV - JARAOUl DO SUL (�UNTÂ CATARINA)

.

SÁBADO 6 DB PBVBRBIRO DB 1965 N.O 2.014 leregué do Sul teve uma concorrida reunião, no�����!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!������!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!- último dia 29 de Janeiro de 1965. Na oportunidade,
além do Jantar de confraternização, usaram da palavra
o sr. Mario Souza pera tratar de interessante matéria
do Clube, o er. Dletrlch Hufenuessler apresentando
uma feliz tradução da vida de Paul· Harris, o er.
Murillo ßarreto de Azevedo, lembrando a morte do
estadista Winston Churchill e o sr. Dorval Marceuo,
abordando eseunto relativo a companheirismo.

Atendendo a solicitação, foi realizada fértil coleta
entre os rotarianos, que assim puderam auxiliar a·
f'emüte ßenke, fd,ce acontecírnenro luruoso.

De acôrdo com a convocação anrerlor, o Pre
sidente, sr, Rodolfo Hutenueesler, determinou a eleiçäo
do nõvo Conselho Diretor do Rorary Club de
Jaraguá do ôul.. a ser empossado no mês de Julho
de 1965, verencendc-se vencedora a seguinte chepa:

Presidente - Mario Souza
Vlce-Presldenre - Loreno Marcettö
1 ° ôecrerérto - Getúlio ßerreto de Azevedo
20 Secretário - Ivo Ewald
10 Tesoureiro - Osmar Zimmermann
20 Tesoureiro - Dalmonir Pii'lzera
Protocolo - Eugênio Vitor ôchmöckel
Diretor "A" - Rodolfo Hufenuessler
Diretor "B" - Eggon João da Silva
Diretor "C" - Dorval Mercetto .

Diretor "D" -- Victor Zimmermann
Ao final da reunião, o sr. Presidente agradeceu

a presença de rôdos, saudando na oportunidade o
nõvo Conselho Diretor.

60.° ANIVERSARIO DE ROTARY
A 23 de fevereiro de 1965, verificar-se-á a pas

sagem do 60.0 ano de fundação de Rotary, efemeride
que será comemorada .condígnemente pelos 11 886
ROlory Clubs, que congregam cerca de 560000 rora
rtenos em t 27 países e regiões geográficas.

HA CASA DA AMIZADE"
Que fazem as "Casas da Amizade"? Tranqui

lamente re pondemos ; algo sublime. Tão sublime
que é quase divino.

Qual pirilampo em noite escura, leva a luz onda
há treva; color onda há frio; alimento onde há fome
e liguo onda há sêde.

Dir e ia que o Senhor, na sue sabedoria infi
nlre, semeou luzes no coração da mulher, porque luz
é ernôr que resplende em rórmll de caridade.

Essa emente encontrou condíçõzs propícíaa.
Mulüplicou se. E agora é distribuída. em nome

da "Case da Amizade."
Amizede expressão profunda. Irnpossfvel de

deflní lll, porém, sentimos seus maravilhosos efeitos.
Para evitar essa chama é necessário que respon

damos ao apêlo lançado pelo ex-presidente de R. I.
Nitlsh Laharry: "Deve se começar lllimenfaDdo a
centelha in.erior em si mesmo"

Que fÔlça extraordinária possui êste apêlo. Não
á facll agir, bem o sabemos, �m lutar conosco

se não cumprirem me�mo E a majs dura das lutas, enlrefanto devemos
'. .

I
iniciôr essa lUla, sem mêdo do exame interior queOs correlores de Sl!guros sera mdl� po�srve .

por vêzes DOS apavora.profissionai , que sempre Cumprrdll In tegr�lmen.te Procuremos agir com pensamentos positivosse dedicaram somen.e ao li lei rertrlda, 5era mais
Que possuímos ou que desejamos possuir: confiançaramo. terão nova fase em uma prova do pulso firme e esperança num mundo melhor. Então seremossua vida de trabalho: EIS com que vem sendo go- como as senhoras de rotarianos, - instrumentos deque os preceitos inseridos ve�nado este país hoje nlls feliCidade nCl mundo.na Lei o 4594 de 29 12 64, mao� honradas do bravo (Folbll da Casa da Amizade, nO 41 - Irati)sancionada pelo presiden- marechal Castelo Brllnco, .

te Castelo Branco, serão que se propõe a punir se- --------------------
cumpridos rigorosameule, veramente aqueles que
segundo lI8 afirmações do prOcurarem boicotar o im
Departamento Nacional de pério da lei.
Seguros Privados e Ca
pilalização.
Note se que de acordo O F d Acom o que d'spõe o arliiO r. ernao o •25 'da referida Lei, a Com-

panhia que oferecer qual· Springmann
.

1 - Ambos os presi- 10 - I\mbas as espôsasquer vanlagem aos segu- dentes Lincoln e Kennedy dos presidentes perderamrados, a. titulo de comis- Ausente até o estavam liga40s à proda· filhos por morle na Casasão, inspeção ou outro mação dos Direitos C ívicos Branca.meio, assim como os pró- dia 8 de março (questão brancos e prelos) 11 - O secretário de
prlos corretores, e que não 2 - Lincoln foi eleito Lincoln cujo' nome era
cumprirem o artigo 14 da _---------. em 1860e Kennedy em 1960 Kennedy, aconselhou o aLei, que obriga a aceitação 3 - Ambos foram assa- não ir ao teatro.de seguros somente atra' Snr. Clmerciante e ssinados numa sexta-feira 12 - O secretário dev�s de correlores e/ou pre- Industrial: Na salva- e na presença das espôsas I Kennidy

de nome Lincoln,postos registrados, terão 4 _ Ambos foram assas aconselhou-o a não ir a
uma multa de 26% do guarda dos teus sinados pelas costas eDellas.premio da apólice. A interesses, inscreva-

na cabeça 13 - John Wilkes BOQthreincidencia nas infrações te na Associação 6 _ Seus sucessores, malou Lincoln num teatroimplicará inclusive na sus Comercial e lndus- ambos chamados johnson, e fugiu para um armazempensão das atividades. trial de Jaraguá do
eram democralas do sul 14 - Oswald matou

O cumprimento integral Sul.
.

e Senadores Kennedy de um armazem
da lei permilirá as Com· 6 - Andrew Jàhnson e fugiu para um teatro.
panhia�:ás Agencias lega. .

=========,; nasceu em 1808; Lindon 15 - Os nomes de liD-
lizadas de Corretagens e Johnson em 1908 coln e Kennedy, cODtem
aos Corretores, uma nova

.

SE VOO� Jara- 7 - John Wilkes Booth cada um, sete letras.
aurora, pois agora pode- guaense (i MÚSICO, matador de Lincoln nas· 16 � Os nomes de An-
rão realmente receber o não'deixe de inscre· ceu em 1839; Lee Oswald drew Johnson e Lindon
lucro do seu trabalho e do ver se na Sociedade em 1939. . Johnson &ontem cadll um
risco essumido. Observe- de Cultur a Artistica. 8 - Boolh � Oswald 13 letras
se que anleriormente era Ela n e o es s i t a do (oram assassinados Gntes t 1 - Os nomes de
com'um os segurados re concurso de todos do julgamenlo John Wilkes Booth e Lee
ceberem "bonificações In- para projetar a cul- 9 - Booth e Oswald Harves Oswald . �ootém
c1usive diretamente das tura de nossa terra. eram suUstas e favoráveis cada um quinze leIras.
Companhias, Agora não às idéias antipopulares.

CORREIO uColuoa, ROTARY"

São duas palavras que encerram uma doutrina - o Leonísmo - o Leonismo que não tem
pa�ti?o político, que não manítesta preferênciareligiosa por êste ou aquêle credo, que não abrigapreconceitos anti-sociais.

.
� pois um movimento que não pactua com

sectarismos de espécie alguma. Inculca, isto sim,
em seus membros, o interêsse pelas causas cíví
cas, estimula a fé religiosa, índependeutemente de
preferência de culto, e cultiva o respeito à pessoahumana.

O Lions Clube tem por objetivo determinar
as necessidades da comunidade e desenvolver os
meios adequados para satt fazê las, seja através
do esfôrço de seus membros, seja mediante a
cooperação com outras entidades ídõneas e auto
rizadas.

O Leonismo é um meio prático e eficaz i)ara
se unirem o esfôrço e a capacidade empreendedora de uma comunidade. É um movimento de
extraordínärío vigor exercendo, pelo seu conteúdo
e pelas possibilidades de mobilizaçäo de recur os,
enorme influência no progresso oe um munícípíoou de uma nação. Dêle emanam Idéias de com
preensão, amizade e paz entre os povo, de
emancipação social, material e cultural do homem.
A comunhão de idéias e de ídeais pos ibiUta a todos
os leões entenderem se com seus semelhantes diodos os quadrantes do gtõbo. Dessa comunhão
nasce o fruto da copartícípação de todos Das ate
grias, n08 triunfos, nas lutas, pr pícíando o confôrto
de todos os instantes, o estimulo de todos os dias,
a esperança de tOdas as horas e a lembrançaafetuosa de todoe os momentos. Ne sa comunhão
se cristaliza a famUia leo!listica, fonte perene de
espiritualidade e de renovação, mesclada com a
projeção da personalidade humana.

Essa comunhão que nos une e irmana faz
com que remontemos no tempo e no e Wlço ao
fundador do Leonismo, para eopÍl:Hmos dê� a luz
do entendimento do homem, a fervorosa fé do
companheiro e a profunda humanidade do leão
Melvin Jones.

Era o que desejava dizer neste curto espaçQde tempo a mim reservado, conclamaodo a todos
8 terçar armas em prol dos ideais leoni tiC08,
acima de quaisquer incomprensões, acima de
eventuais dissenções, pois, como homens temos
um nODle honrado a conservar, como leõe8 temos
um clube que servir, como companheiros temos
um lema que cumprir: Nós servimos.

Companheiros que hoje ingressais em nosso
clube. ioiciai a joroada do nosso Leonismo, com
o esquecimento de incompatibilidades sepultadas
no passado, com o ingresso no Lions concretizado
no prt3sente li com a viseira de leais compinheiros
dirigida para o futuro, em cuj!i poeirenta rota,
unidos, dentro de um espirito de compreensão
mútua, dentro de. uma colaboraçAo reciproca,
unidos, repito, estenderemos' a esteira do oosso
lema: Nós, ontem servimos - Hoje, vós iniciais
8 servir - Juntos, serviremos �manhã.
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II GIRAN}O)}E ]BAlltE II
II Grito deCarnaval II
11 do C[)[JlffiE AG1[J� VmU»E II
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i! Sábado, 13 de fevereiro de 1965 II
1:1'

no Salão BOA ESPERANQA.
IIAbrilhantado pelo JAZ Z E L IT E.

IIII IIA dir toria do Clube Agua Verde,

II
convida todos OB seus associados e

11simpatizantes em geral para o mesr:fio. 1
II MESAS 8 rl:!serva; no próprio Salão. II
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Palestra proferida pelo CL Antonio (ICO)Zimmermann em 2�/1/65.
,

É oom 8atisfação que neste momento me
dirijo a vós, a fim de vos dizer algo a respeitodo Lecnísmo. À satisfação. junto minhas exousas
antecípaues por não dispor daqueles predicadosque me credenciariam a apresentar um trabalhode fôlego sôbre o tema que me propus a apresentar nesta reunião - o lema dos leões:

"NÓS SERVIMOS:'�

Lei dos Corretore de eguros
Companhias serão punidas:'

Linha jaraguá - Curitiba
A partir do dia t. do camente por ferrovia, U·

corrente, a cidade de Je- gando de 8a maneira as
raguä do ui, a vê be· cidade e localidades de
n !iciada p r uma nova Jaraguá do Sul, Retorci
linha de pli a iro ín- da, C rupä, äo Bento
tere t dual, ligando a do "uI, Agud s do ul e
no a idade com a ea Oxford
pítal do Paranä, - Cu A empresa conceseto-
ritiba, ViR ä B nto d nária dispõe de conto ..
ul. táveí onibu, com dois
A n va linha d oníbu horário diários, de Ja·

à cargo de emprê a com raguä do Sul à Curitiba
séde em äo Bent do e de Curitiba à Jaraguäui, v m d ben ficiar do ul. respectivam nte
uma im n 8 zona d ao- na p rte da manhã e da
tb. Catarina e d PársDá, tarde.
até agora ervida prAU

COINCID�NCIAS:
LINCOLN E KENNEDY

,PARIS, - Vários rela
tórios de jornadas médicas
em Dacar afirma:n que a

maioria dos amendoins
contém uma substância
provocadora do câncer,

�

chamada C1f1atoxina"que é
segregada por um môto e

cujo poder cancertgeno é
900 vêzes maior que o da
gema do ôvo.
A ação especifica dessa

substância sôbre O' figado
varia segundo os animais,
pols destrói em um ou

dois dias o fig.do de um

pato jovem e provoca nas
ratas a formação de tumô
res.

A aflatoxína, afualmente
experiementada em ma

cacos, é, �egundo os rela
tórios, a responsável pelo
câDcer primitivo do câncer
do fígado - excepcio.nal
na Europa, mas frequente
nas regiões tropicais, prin
cipaJmente na Africa, onde
se consome muito amen·
dolm.

Médicos Dizem Que
_.../

Amendoim Causa o Câncer
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