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Agentes do Serviço I

Secreto do Exercito, Cl'

pedido do presídente
' do

Inquerifo do ITEB, estão
à procura do sr. jMiguel
Arraes em rodo país, a

'fim de que o ex-governa-; .

dor de Pernambuco, preste:
novo depoimento relativo
a faros, novos ocorridos
após sua libertação.

Orgão de maior penetração no interior nordeste catarinense,

Fundação:
,

'

Artur Müller

- Diretor :
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ENbACE MAIO'CHI-BARTEL
Homenageado ",0 Estado" - A questão dos onibus no Município Em data de hoje verifi-I níntado pelo sr. Moacir

. .' car-seä um grande acon-. Borba e Senhora, porA Câmara Municipal de suspensão da linha regu vtsre a urgência na solu- J�ragua do �ul" tendo em tecimento social no ví- parte da noiva e szHar-Jaraguá do ôul.. reuntuse lar de onibus, pela con ção do problema, pnnci- vrsra as raz?�s expendl- zlnho município de Gua- ry Shmelzer e Senhora,2a.-feira última, dia 17 do cessionária. palrnenre da I i [J h a de das em plenar!o. pelo ,ve. ramirim, quando se ve por 'parte do noivo.
c o.r r é n t e, entre outros A quesrêo relative à onibus que conduz eeco reado� EugeOlo Vlt?r rificará o consórcio de A benção nupcial ve�tomou conhecimento da suspensão da linha de lares para a séde do Sc�m!>�kel, em seesao dois [ovens da,s socíeda- rítícar-se.ä na Igreja Bomreclamação dos -moradores onibus parél Rib. Grande municipio e que, por di. ordinérta de 17 do cor- des Guaramirense e Ja- Jesus em Guaramirimda localidade de Ribeirão do Norte já foi comuni- versas vêzes Interrompeu, rente, secundado pelo ve-

raguaense,
,

'

pelo Rev. Frei Silvio, d�Grande do Norte, os queís cada ao Prefeito o qual, a sua circulação, em vrsre reador C1e�lenceau do O [ovem técnico con- Santo Amaro da Impera,ficaram s e rn condução por sua vez dirigiu se à do máu estado das estra- Amaral e .ôílve, yem de tabíltsta e diretor da im. triz e terá como testereguler com a séde do euroridade estadual. das, provocando preluizos apresentar a V. Sta., ao.s portante firma sediada munhas, por partemunicípio, em virtude da Assim mesmo, tendo em aos estudantes, a presl- Senhores R��orreres, Gré- em Itapocuztnho-Manoel da noiva o sr. Clêniodêncre do legíslettvo ficou fiCUS � Auxtltares, os seus F. da Costa S. A. Ind. e Veiga e Senhora e por- de entrar em contácto cumprn.nenlos pela ,passa oem , sr. Osníldo -Bar- parte do noivo o sr. o.FRUTOS POSITIVOS, DA REVOLUÇAO (II) Cn·Oa· mrl·aa .edmo Pst�srval'çcoonpcU,ebslsl'ciOo·, gern, die 13 ,de m�lo, do tel, filho do distinto restildo Tomazelli e Se-
... 500 a�� de eXlst�ncla dê�se casal Adolfo e Rosa- nhora.

, ,. U 'I'd d I I' I afim de que restabeleça prestigioso órgão de Im: linda Bartel. levará ao Após a ceremônia re-Baixa de varias It I a es - nc nSlVe no menor espaço de tempo prensa, acompanhado �o� altar a gentil senho- llglosa, os noivos recep-A AI' I" a normalidade daquele votos de que connnut rita Aurea Maiochi filha oíonaräo os convidadosgeneros Imen lCIOS Indlspensével tráfego. como até ag.ora, trilhando dileta do estimado 'casal no Clube Recreativo Gua-
Por J. DB CASTILHO PINTO O vereador Eugênio o lergo caminho do es- Genuíno e Rosa Maiochi ramirense.Vitor Schmöckel, usou da c�arecimenlo e de or!enra. completand;, assim, � "Correio do Povo", almepalavra pera homenegeer çao do grande publico sonho de dois jovens ena- ja aos noivos tôdas as

um dos mals antigos barriga. verde, o. qual vê morados. felicidades, extensivo aosjornais de Senta Cerzinne. nas paginas dfar:as do O äto civil será pera- respctivos pais.- O Estado, que se edita Vibrante e simpético órgão
_

em Florianópolis e que a noticioso tlorienopolltano,
13 do corrente, completou o engrandecimento da Homenagem' ao Padre Champagnato seu cinquenrenário. O própria imprensa cererl-
plenáriO aprovou, uoâni· nense e brasileira. Na !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!�
memente. o envio do se- oportunid,ade, reiteramos Func/ac/or c/i' Cohgr�gaçlo c/os Irmlos Marist••
guinre oficio: "Bxmo. Sr. proteslosde elevada estima
Dltelor d'O ESlado· Floria- e dislinla consideração.
nópolis, Senhor Diretor: Cordialmente. Ass. Presi
A Câmara Municipal de dente da Câmara.

Publicando hoje O nosso segundo artigo desta
série, sob f) título acima, começamos, por dizer que
söhre a baixa' que se vem verificando nos diversos
tipos de mercadorias, há três correntes de opiniões.

Uma drz que e redução é consequência do fim
da inflação; ouire.: do desejo do comerciantes em

goserem de urna vasta série de vanlagens promelida.s
pelo govêrno da União aos que baixarem ou estabi
lizarem seus prêços, e urna terceira correnie afirmando
que :s�o decorre da contensão do crédno. por parle
do govêroo, crédilos bancários de que antes gosavam
as firmas comerciais, e cuja supressão, já agoré!,
obriga os comerciantes a venderem seus arrigos de
qualquer maneira, mas nunca com preJuizos, com o

fim de apurar d i n h e i r o para solverem seus

compromissos. BI ft N C ft
::>ede ser que urna dessas hipóteses ou mesmo

rôdas três eSlejam certas. Mas para muita gente a

causa da baixa eSfá na redução da margem de lucro
dos comerciantes, que por esta ou· aquel!l razão
vinham majocando desregradamente o preço das
mercadorias.' Note se, por exemplo, o caso do Refri· Em expectativa a socieda�e Jara�uaense di�ngerador Gelomatic e da máqnina de costura Crosle�, te da aproximação do grandiOSO balle na Soc!ede que falamos em nosso primeiro �rtigo, O Refn- dade de Desportos Acarai, com a orquestra vla
gerador, de Cr$ 675,000 baixou para M5000 e a

nense Isvan Waishsus, a realizar se no dia 13 de
máquina de coslura de 140000 para 55.000, te�do junho. A Diretoria do clube espera a cooperação
sofrido uma baixa da ordem de DO· 60%, respectiva dos seus associados.
mente. E naturalmente, o. comerciante vendendo esses xx
artigos por êste prêço reduzido, já está tendo o seu Transcorreu dia 15 p.p. o aniversário da jovem
lucro, pois é óbvio que não iria vendê lo com Carla Schreiner. As felicitações de Radar Social.
prejuizo., xx

Sejéi como fôr, o f�t? é q�� reduç�es dl', prêço Domingo, dia 23, Tarde Dançante t;l0 C.A. Baep�n.eslão ocorrendo' em varias ulJhdades mcluslve no dí com inicio às 15 haras, orgaDJzado espeCial·
rflmo de confecções, outros tipos de. roupa�, calçados" m�nte para a juventude com o obejetivo de ofe
elC, A.ssim é .que em CUrlllba conjunlOS de calça e recer-Ihe uma tarde agradável.
paletó para homem,' da afamada marca Ot�oni, de xx
Cr$ 38.500 balxdr'oO! pard � I. 800; cal�â� OllúDl, adullo, De regresso à nossa cidade o jovem Dougla,sde 9.500 para 4.900' camisas SOClí'l.lS brancas de Stange, após ter permaneci<lo longo tempo na Cl

punho duplo, i de f> 900 para 2.200; melas de espuma, dade maravilhosli., As boas vindas desta coluna.
de 900 para 390; sêda pura, sie 1.100 o metro para x;x
bOO; popeline, de 1.900 para 800; Sura�, de 1.200, Aniversariou dia 19 pp. a gentil srta. Marina
para 800; Amorela, de 1.200 para 700; teCido JK, de Frutuoso. A ela, os cumprimentos desta coluna. I2200 para 1.600; conjunto Ban Lon, de 10000 para xx

7.200; saia plissada de Nicron, de 9.000 para 6.600� As felicitações de Radar Socia� ao .JovemE certos tipos de calçados, de Cr$ 15,000 para 8000, Manfredo Albus pelo transcurso de seu amversá-
oulros ,de H ,000 para ,5800; de 8.000 para 3.800,. rio dia 19 p.p.

.

(No próximo .numero o 3!' e último artigo da série)
.

xx
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"Rico, simpático e feliz -;- Ralf.
"Acorrentados" com Milton e Neuza.
"Mbldosamente ingênua" - Helena.
"Nunca é tarde par� amar" -, Adolfo.

no "'Quo vadis?" com Carla.
no '�Amor a alta velocidade" com Aroldo.

"Tempêro do amor" - Luiz e Terezinha.
"Sentlação no circo" - Lauro.

.

"Assalto ao Banco" •.. do Brasil - atrizes Jara-
guaens6s. '"

Atenção noivas e donas de casa: tudo para o

seu enxoval oferece os "Superenxovais Blumenau",
que a partir de ,5 de junho terá nová tabela' de
prêços, Aproveite; a�é o dia 4, procurando a

agente autorizada, 'Tereza. Maria Bianchini.
. .

-'XX-
Pensam'anto da semana; I'A principal fôrQa ,

da mulher consiste em superar a dificuldade de
obedecer" (Arist6teles)·

Grandes fsstividades assinalarão a passagem
do 10.0 Aniversário da solene Beatificação do
Fundador da Congregação dos Irmãos Maristas,
aqui estabelecidos dss,de 1940 dirigindo o então
Grupo Escolar São Luis. hoje Ginásio. e Escola
de Comércio "São Luís".

O Padre Fundador dos Irmãc,s Maristas foi
Beatifil}ado no dia 29 de. maio de 1955, em Roma,
numa solenidade assistida por centenas de Irmãos
Maristas entre os quais estava o atual Diretor
do n06SO Ginásio.

Para comemorar efeméride tão' significativa,
8 Direção do Ginásio São Luis, a Associaçso de
Pais e Mestres, a Associação dos Ex·Alunos Ma·
ristas e o Grêmio Estudantil estão elaborando um
variado programa de festejos:

I - Missa Festiva no dia 29, sábado.
II - Homenagem Pública ao Padre Champa

goat, dia 29;
III- - Abertura da parte espoJ;'pva (Torneios

de Futebol de Salão) dia 27 pela manhã.
Torneios de Frit. de Campo dia 27 à tarde;

IV - Torneio de Pin.Pong e de Basquete,
dia 28 à tarde;

V _ Torneio de Volei, dia 29 à tarde;
VI - Festa popular, a cargo, dos. Finalistas

de 1965, dia 29 à noite;
VlI - Concurso I1tero·cultural alusivo ao Padre

·Champagnat, dia 29 pela manhã;
VIII - Montagem de um mostruário comemora

tivo ao Fundador dos Irmãos Maristas;
IX - Lançamento da Campanha "Pro Salão de

Esportes'.';
X _ Entrega dos Prêmios e encerr�mento dos

festejos, dia 29, à no�te. ,

Alem do programa acima, no decorrer da se

mana, haverá manifestações, aulas especiais, feste
jos internos e. comemoraçõe�' diversas a cargo das'
entidades do Ginásio São Luis.

. .

Jaraguá do Sul, 23 de maio de 1965
Orônica fornecida pela Direcão do Ginásio

......_---_.�-_ _---:::=::::::::::::::::::::::.:::;;::::::::::::::::::::===::::....
ff'

..----�------- ii
ii II Depois de ter voltado do Rio de Janeir?, o

:1 Grande e Tradicional fi Ralf só tem se dedica�o ao trabalho. Que é ISSO,
U ( li Ralf? Pensando em casar?

i,i:l! FESTAP.Op�LAR 1,.11, A Vani disse meiOXZ�ngada: "Chega de onda,
serião ·eu fico brava", Não sabia, Vani, que onda

II Nossa Sra� do Caravággio Ilsó a de mar?
_ XX __

li'li; E�J RETORCIDA "1.1:.,· f

O João (polaco) anda
.

.com �utta. sor�e
bingo ... cuidado, João, felIz �o Jogo, lDfehz

ii I! amor

illl Dia 30 de Maio, de 1965.' II
. . .

- xx·_
_.

"Poraue será que o Raul anda desaparecidoII As 9,30 Missa Solene, cantada pelo II ultimamente? Dizem que êle vai muito a ltoupava.
II côro "Santa ,Cecília" de São Bento 'po Su1. . t,1 Que há por lá? ,

II '
j "

- XX-

/11,' Haverá completo serviço de Bar e II Há "�lguém" qu� não s�i mais �e casa; vive
, " fazendo trICÔ. Pode dizer qJ}em, é, elda?

II :Restaurante; II' Film� ;,!-. cartaz: .

\I.,
CONVIDA SE 'O POVO EM GERAI II "Jornada inesquecível" com Ademar � ,Leopold9.II '"

-

/,
'

"

_' ,

di
J

�', II "Papai precisa casar" com Manfredo.

�"::::::::::�::::::::':===::::::::==::::::::._:::::::::::::::=:::::::::=::::.::;=::::::=:J �'Só r�sta uma lágri�a" - Lilibne,

/
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OoaREIO DO POVO

, r

c::><=wc::::a�c:::::>c:::::;",o::::::. Registro ,CivilMUD A S Aurea Müller Grubba, Oficial-

do Registro Civil do L0 DisFrut1feriJs e Orn.,..nbis trito ela Comarca de Jaragoá
do Su, Estado Je Santa

Cat arina, Brasil.
Faz sabe r q ue comparece
rem no cartório exibindo os
documentos exigidos peja lei
atim de se babilit;rem para

CI

CORRflO DO POUO
"

(fundação: !'frturmaller - 1919)
--

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda,

, 1965 •

Diretor ,

Eugênio Vitor, Schmöckel

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc.

\

ASSINA1'URA:
flnual .. Cr$ 1.850,00Semestral. . . Cr$ 950,00'AAulso . . . Cr$ 4U,OO PEQAM OATA�OGO

ILUSTRADO
BNDBReÇO:

Caixa Postal, 19
flvenlda Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul ' S. Catarina
� �J <=>c=><=>���<=>

Leopoldo Seidel
- OORUPA' -

&:--_.._-----...._-_._--------_.__....__._....__._-

.�It -------------------------···--"\1
II. SOCIAIS �u
--:c:- _.__ . ..).1�_...._- --

---_..._-:;:::::,1

Dia 25:

Derallee da C o s t a
Vieira, em Guaramtrím;
- o sr. Leonardo

Kreutzfeld em Jareguä
zinho;

Aniversários

Aniversariou día 19 pI
passado, a sra. M a r i a,
esposa do sr. Hermínio
Anacleto, residente nesta
cidade.

Fazem anos hoje: .

Dia 26:

WanderMeier, restden
te em Barra do Rio
Oerro; ,

- o garotinho Aristi
des Adular Moretti Junior
residente nésta cidade;

Augusto Tomelím;
- o sr. Willy Wacher,

hage, em Barra da Rio
Cerro;
- snra. Silvia BIosfeld

esposa de Hingo Bloaleld;
- Waldemiro, filho do

sr. Guerino Ponticelli,
em Garibaldí;

I o sr. CHio Ni c o li n i
- a srta. Sílvía Ivone nesta cidade;Kaesemodel, protessora _ a sra. lreoe Lafio,da Escola Jaraguá, filha em Nereu Ramos:de Hildegard e Ottomar

_ Maria Iris fÚha deKaesemodel, n/ cidade; Luiz' Prestini;
,

- Lourdes Liermann,Fazem anos amanhã: filha de t:rwino Liermann
em Joinville;
a sra. vva. Elza Harbs,

residente nésta Qidade;
- Aurea Luzia dQS

Santos, em Itapocuzinhe;

Dia 27:

Dia 24:

Dia 28:

Braulio. filho de Eric9
Bruhns, em Joinville;
- sra. Ingeburg Ha·

dlich;
- sra. Adele Tod t

Klitzke, reiidente em
Estrada Nova;
- o sr. Augusto To

melim, em Itapocuzinho;

Francisco
Curitiba;
- a sra. Frida Mey,

esposa do sr. LeopoldO
Mey, residente em Join·
ville;

SABADO. DIA 22·6,1965

casar-se :

�0ern'â··��inn"r� CIRURGIA DO EBTOMAGO - V�AS BILIA-
;

�� RES; INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras,

� Diagnóstico Precoce do CAncer nal Senhoril

Comunica .01 seus clientes que atencler. no .eu

�f� no". '(ons.lt6rio ii Rua Artltur Müller n' 160 Êf: (AO LADO DO NOVO HOTEL) :

l� Das 9·12 e 'das 15-18 horas - FONE, 384 �
;' :_. e.e.", �� �r e.e ehe .:;':" e.e e.e�{!... e.e e.e�:, ••e e.e .e.r. e.e e.e e.e�r !-.c: 1��

Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro,
leíturíata, natural de Ja, cobrador, natural de Luiz 'F=::::;:;==::::::==C:::::C=:::::::::::::::::::::=--==::::::-:)-=:::"�raguá do Sul, domiciliado Alves, neste Estado, do-

ii 11'1\ lO) lE1Q> TrIf"IBI rrr i\l[JfM " NN IIe residente em Barra do miciliado e residente em II 11J7 Jßo JßltIU 11\\.& .lVlt.8U�t� IIRio Cêrro, neste distrito, esta cidade, filho de I
.a Ifilho da Valetim Staats e Antonio Schelemberg e III M.BDI�O CIBUBGI5.. IIde Wsnda Ehlert Staats de Maria Sehelernberg. Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- IIEla"braiileira, solteira, Ela, brasileira, solteira, 'I

sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre IIdoméstica, natural de doméstica, na tu r a 1 de II IIJoínville, neste Estado, Blumeneu. neste Estado, II CIRUROIA - SBNHOIUS - PARTOS - CRIANCA.S B IIIIdomiciliada e residente domiciliada e residente II
CLI/I{ICA OERALem esta cidade. filha de im esta cidade. II IA Ifrede. Krause e de

'I looga prlltte. Im Bospltala Borop1'ul IIHermioia Krause. Edital n. 5.959 de 19565 I Consultório e residência: li
Ed i t a I de Proclamas

Nel on Fallgarer e
iI Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 IIBenare Viergutz '," /

I .recebido do Cartório de
ITimbó. Ele, brasileiro, solteíro, II • CONSULTAS:

III auxiliar-mecânico. natu-
II ,Pela manha: das 8 1/2 ás 11 horasEdital n: 5956 de 12 5 65 ral de Jaraguá do Sul. 'I Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 boras IIOrlldo Rosé e domiciliado e residente ii

.

i'iEllonor Pellio
em " ta cidade, filho de II Atende chamados tambem à Noite II

Ele, brasileiro, solteiro, Alfredo FlallgateBr e de �::::.-::.-:::======:.:======d)lavrador, natural de Ja Wanda E vir-a olduau
raguá do Sul domioiliadc Fallgater.
e residente em Barra do Ela, brasileira, solteira,
Rio Cêrro, ne te di tríto, doméstica, natural óe
filho de José Rosa e de Jaraguá do Sul, domicí
Veronica Demarci Ro á. Irada e resideute em

Ela, braeileira, olteira, estlt cidade, fi I h a de
dorné tica, natural de Erwíno Viergutz e de
Timbó, neste I:!.stado. Tecla SeH Vierguts.
domiciliada e residente
em Ttrolvses, oeste E
tado filhtl de Angl"lo
PeUin e de Olga PeHin

Edital n. 5957 de 18 5 65
Alex Lemke e

Dorl1 Ziele

tf':::==:::=::..::::::::::::::========--,
II DR. WALDEMIRO MAZURECI'IEN IIl! CLINICA MÉDICA - CIQU�GIA GERAL li..

II
!I

III li
\1 ULTRA SOM iiII O DAS OURTAi1 ::

ii R. ULTRA VIOLETA n·
II Rua Presidente Epitácio Pesilôa 704 ii
�==:::======_d)

Estrada Gar:ibaldi: neste
distrito, filho de Ervino
Lemke e de Adele Spre-
demann Lemke. .

, Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Jaraguä do Sul, domí
ciliada e residente em
Garlbaldí, neste distrito,
filha de Ricartio Ziele e
de Herta Kluge Ziele.

Edital n. 5.958 de 19-5-65
.. .Dosníngos Luçetlí

Schelemberg e

Isaura dos Santos

Edital n. 5 955 de 12-5.65
Udo Staats e

Valerla Nair Krause

I' oara que • ne ue ao "o

ht' iml"lllo c:: todl's. mallcl
tS ar o pr�sellie edital QU
lera publicado p Ia impren·
a e em cartório onde será
aHndo dU! aot. I � dias. '.

liguem soub::r de algum im·

Ele, brasileiro, solteiro. �eJiment.o acuse-o para os

lavrad r, na t u r a 1 de !:ins Ieeais.
Jaraguá do Sul. domiei.' AUREA MO�l:ER GRUSSA
liado e residente em Onclal

Residência: Dr. Nereu Ramos, '19
c o H. uPA... - 8ANrA C.A.rA.H.IN.A

P�A'ina 2

IDr. Frascisce Antonio Piccione
lH:�.D-':co - C_H..�_ 1.'7

. Oirurgia e Clínioa file Adultos e, OrianQaB
Pa rlos - DoenQas de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ

Reduz o tempo de traba 1)10
e aument� o conforto do CLIENTE.

a srta. Ozilda Tereza,
professora, filha do sr.

_.Waldemar Rau; f(::====:::="::::::========-'i)
- Edi Lemke, resi!1

PRECISA-SE IIPedroni, em dente em Rio da Luz; III I!
I i'- Marco José de AI-
! IImeida, em Lapa PIlraná; ii 3 BONS OFIOIAIS PARA PALETÚ II- Sergio Murilo filho II 1 CALOEIRO II

de G�tulio e Walda da II II !- __
Silva. U Paga-se Cr$ 6000 para o paletó li

.

e Cr$ 1.400 a calça. 'I(f'==:::==:::===:::X:':::::==:Z--':::1 ..I) Tratar com OUPRA Alfaiate Modas }!ll' I�EE_W.II A representanle do !! . O R, J O R N SO E LT E RII SUp8rBnmais Blum8nau 11 M�::��:::o��:'::;O�'
II Guaramirim, Massaranduba, � Estrada. SC_hr<Eder, �l DEPRONTf! Á PRePEITURA _ J.\RAoui Elu SUL Ili precisa vendedor(a), com Ollma comlssao. II

I
.

O I f t
.

d D t Ifi . fotog1'lfia6 em era - o ocoplas e ocumen ."8 -

II Informações à Rua Juscelino �! filme! e Material Foto - Aparelhos e AcesSÓriOs

In Caixa Postal, 90 li A pedldo. ateDde a domic�o _ tambem

I ..II Jaraguá do Sul - SC r! em looolldades viziDhae

I Con�ultório: Av. Getuli-o Vargas, 198\!.":::=:::==:::=:::::;:::=:;:::::.-:::::=:::::::c====:::==::::=�.::::&�----I!!II!I-@i l!IB____
(Anexo lia Depósiro da Antarctica)
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OLíNIOA - .OIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

VENDE-SE
DKW·VEIliAG

lB!ElCAJR OIDl VIE1WA\GU]Elr IRiO
É a sua oportunidade d'e adquirir o veículo

de maior categoria.
110.000 mensais

sem juros
Através do Fundo Comum Douat de Veículos - Rérie A

MelhorQs informações:

Lojas DOUAT ao lado do CINE JARAGUÁ

!lma propriedade com 1.200 margas - terras

apropriadas para o plantio do arroz - conlendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 margas de arrozeira planlada.

.

10 mil metros de valas para arrozeiras.

UmlS estrada conslruidli denlro dó lerreno (2.600mls)
250 pés de árvores frulfferas enxertadas.
1 casa de madeira.

.

3 paslo cercado com arame.

12 mil pés de aipim. ,

'1 Batedeira n.O 3 - com mOlar - ótimo e8lado.
t Càrl',oça - ele. ele. etc.

'

I Melhores informações com Vitor ZimmermaDll.

II.:s LOJ:!!> D�_�AT �t f.iI�a� Ja.:a�_uá .do Su� !L- _

Cure leue males e poupe St u

bom aiabeiro comJ)rando n�

I,"'!!!!�������������������
FARMAGIA NOVA

te ROBERTO M. BeRST
J que dispõe de maior 8ortime�.
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. De�dóro 3 ' Jaragu�,
����

snr. Camerciante. e

Industrial: Na' sal,a
guarda dos teus

ioteresses, inscr9va
te na ASßooiaQão
Oomercial 8 Indus
trial da Jaraguá do
Sul.

I
•
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VIDA RELIGIOSAPrezado Agricultor e Amiga Dona de Oása.
, ,Nossa, conversa de hoje será sobre a saúde. Como

O CARDINAL BE S
A

você sabe a saúde é de grande importância para A OBRE O Doutor Raool Albrecht Buendgeas, Juiz denós'. Oom ela, temos tudo: alegria, boa disposição, Direito da' Comarca de JaraguêÍ do Sul, Estêdo dee maior rendimento no trabalho. As vezes, você O C O N C í L I O Santa Oalarina, Brasil, na forma da lei, etc.
.se queixa de fraqueza, cansaço e dores nas pernas, FAZ SABER aos que o presente editaI demas não sabe o motivo disso tudo. Talvez você A convire da Academia perante todo o mundo a citação, com o prazo de trinta (30) dies virem outenha verminose. E o que é Verminose? Vermino- Oetõllca da Baviera, falou unidade dos indivíduos dele conhecimento tiverem, que por parte de JOSese é urna doença causada por vermes. Vermes no mês de janeiro em Mu- batizados, pretendendo se BOAVENTURA, residente e domtcíltedo nesta Cidadesão as lombrigas, bichas. Eles vivem nos íntestinos nique o Oerdlel Bea, ehe- manter a riqueza tradlclo- e Oomarca, foi requerida uma AÇÃO DE USUCAdas pessoas descuidadas, intestinos são as tripas. fe do Secretaríado Geral nal dos diferente credores PIÃO, pera aquisição do domínio do segui�te imóvel:'Os vermes se alimentam do seu sangue causando Apostólico pera a coopere- religiosos. Esta unidade "Um terreno situado ne localidade de Iacú-açú, muassim muito mal a você. Como se criam os ver ção ecumênica. Sua Ernl- exigira, em primeiro lugar, nlcíplo de Guaramirim, com a área de 120.000 m2,mes? Os vermes vivem nos intestinos e põem nêncre apresentou um ba- a realização de uma vida fdzenClo frente na estrada rnnnicipal, medindo 200 meovos. Quando a pessoa com verminose faz suas lanço provisório do Oon- tros; fundos, ne mesma distância; confortando-se comnecessídade, os ovos saem com as 'fez�s. Se a' cílro e focou as grandes crist� e� . a�or frater�al, terras de Ervino Stein; de um lado, medindo 600 mepessoa doente não tem uma privada com Iossa e rrensformeções decisivas prov�ssao livre da fe e

tros, com terras de Leopoldo Duhl e de outro lado,faz as necessidades no mato, espalha os ovos dos na vida religiosa do pre-] perdão dos pecados. Os
na mesma distância com ditas de Leopoldo Duhlvermes pelo chão. Dos ovos nascem bichinhos sen re. O documento ecu �ovos decretos do Conc�lIc, filho." Peitd a luetlílceção, foi a mesma julgadaque se chamam' larvas. A gente não enxerga as mênico do Ooncílto criara Impregnados dêste espírlto, procedente, por sentença. E, pare que chegue aolarvas, porque elas são muito pequeninas. Como uma armosfere crlsrä e não significaram uma al- conhecimento de todos interessados e ninguém aleguevocê pega os vermes? Irerernel entre os membros rereção da dogmática. Im-, ignorância, manda o MM. Juiz de Direito, expedir oQu�ndo a gente nasce não tem vermes. M.as, das Igreias Cristãs. den- ponerle, de fururo, "rreçar presen'':, edital, que ser� a!ixado no local de costu�e,pelo chão estão as larvas, esperando a ocasíão do-lhe o seu fundamenro rnals níudemenre a Itsío- sede dêste Juízo, Edíffclo do Forum e, por cópia,para entrar nos intestinos. As larvas entram pela teológico. Documenteva norrüa do cristão servidor". publicado na forma da lel, Dado e passado Destasola do pé se voce anda descalço. e písa numa . cidade de leregué do Sul, aos vinte dies do mêslarva, ela se agarra na sola do pé, ·fura a pele e

/ de abril de milnovecentos e sessenta e cinco. - Eu,vai até os íutestínos. Chegando nos intestinos
Amadeu Mahfud, Escrivão, o subecreví. - (as) Raoulas larvas crescem e tornamse vermes. Eles se .

A. Buendgens - Juiz de Direito.alimentam com seu sangue, põem ovos e logo 8acie�ode de filirodores Progresso A presente cópia confere com o original; dou fé.voce terá ce�tena8 de ver�es. Mas é fácil com,
Jguá do Sul, 20'1 abril/65.bater 8 vermmose. Não deixe qUtl. os ovos dos Editai de Convocação O Escrivão Amadeu Mahfudvermes se espalham pela sua propriedade. Cons-

trua um privada com Iossa. Faça as 'suas neces
sidades na privada e acostume sua famUia a usá
Ia também. As Iezes com os ovos dos vermes
caem na tosse. Ali dentro as larvas uascem e
morrem. Por isso a privada é muito importante
ns sua propriedade. Ela protege voce e sua fa
mílía centra os vermes,

CELINA MARIA BECKER
Extensíonísta Doméstica Rural da Acaresc

,.r •

Pelo presente edital ficam convidados os srs.
sócios desta sociedade, par a assistirem a Assem-
bléia Geral Ordinária, a reallzar-ae dla 30 de maio, ;r::::::::::::::::::==========:::==--- ncom inicio às 8 horas, em sua séde social, salão j! DR. IVO KAUFMANN liDôríng, afim de deliberarem sobre a seguinte II IIIOrdem do Di�:

IIPrestação de Contas: I -- Cirurgião Dentista II
Eleição da Nova Diretoria; l,i II

i I'A suntos de interesse social. :1 Consultório: _ Rua Preso Epltacio Pessoa 139 iI
Nota: Não havendo número legal de sócios ii ,II• •

l'l Iar-se-ä . II (em frente da BMPRBSUL) IIna primeira couvocaçao ar-se-a a mesma mela
I IIhora após com qualquer número de sócios. II

_ Aparelhagem' moderníssima - II
de Representação Popular

Ass. Oswaldo Iblem, presidente.1I RAIO X - CLINICA - CIRURGIA ii0=========.==========0 II PROTESE - OLINICA INFANTIL li
EDITAL DE OONVOOAQÃO II '," 1'=:::=====-=====

H

I,', Vende-se Otima Chacara II �.�__�������II.
n Em condições a combinar, vende �e II
II em ão Franciscu do uI, ótima chácartl II
I' colonial, com ce-rca de 50 m i I met r o s I'quadrados, com duas casas de moradia,II eogênho de farinha movido com energia II
" elétrica, pastagens eercada8, böa agua, II
II terras de planta. Ótima instalação para "
" lavoura, e g a It o I i t e i r o. - Distante II
II 3 quilómetros do centro de São Francisco. "
II

do Sul. "I
I' Tratar com o Dr, Murillo Azevedo e-m It I

Jar8guá do Sul. Em São Francisco do • r=-=:::========:::=9\II Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua "11' BI t J
'

Ltd iiII RafaélPardinho, nO 159. II jlll O ec �ragua a. IlilWaldo Krutzsch II IIOrllindo Bernardino da Sil9a 0=========0==========0 II 50 Bnus de aVInco na arie de caBstrlir IIH dVENDE SE " Fábrica de Blocos de Cimento para cons- II- ii tru�ões. Se V.S. pretende construir, adquira !iii Y
• !!

;� o matertal desta fábrica que é o malS mo- iiii derno, e a construção sairá mais barato. Uii FRANCISCO MODROCK !i
11 InformaçQes com:

LEOPOLDO KARSTEN -li..

'1ii nesta praça li
I' »�=::::====:"==::;=k_C:::=:#

OORREIO DO POVO SABApe,

Informativo ACARESC

Partido

A Oomissão de reestruturação, de9idamente
credenciada, convoca, na forma do Esttltuto Parti·
dârio todos Otl associados do Partido de Repr�sen'
tação Popular em Jaraguá do Slo1l, para a Oonven·
ção MuniCipal Extraordinària·a realizar-se no dia
23 do corrente às 9 horas no salão Besecke a Rua
Epilácio Pessöa, com a seguinte ORDEM DO DIA:

1.0 - Eleição do Diret6rio Municipal
2. o - Assuntos diverso. de interêsse

Partidârio.

Jaraguã do Sul, 13 de maio de 1965.

A COMISSÃO

Atenção
1.0 demaio - A PARTIR DE � 1.0 demaio

�a-

CASA REAL
iniciarâ a grandiosa e total liquidação do seu vasto estoque dA artigos
domésticos em geral, os quais serão vendid9s com gl'ande redução
nos preços, sendo mellmo vendidos abaixo do custo de fábrica.
Acordeões "TODESOHlNI" 'ci 37 teclas,

80 baixos', 2. regiRtros. . . . de Or$ 180.000 por 155.000
Máquinas de coetura "VIGORELLI" m6veis

imbu Ia cl 5 ga�etas .

I. Bicicletas "MONARK" para Homens e Se-
nhoras em lindas côres. de "

Liquidificadores "wALITA" (último mOdêlo) de "

Batedeiras parfi Bolo "WALITA" . . de "

Baterias" de Aluminio extra forte "ROYAL" de ."

Ferros elétricod das mais afamadas mafeas de "

e centenas de outros artigos de utilidade doméstica
dos com descontos espetaculares.

to 185.000 to 150.000de,
.

118.000.. 92500
54.950.. 45.000
92.650" 65.000
16.500" 12.950
7.000" 5.400
que serão fendi-

Uma 9isita à 'exposição na OASA REAL, eertificará V. Sa. do acima dito.

Em tôda compra de uma máquina de cOitura,
uma Sopeira ou um Prato para Bolo e 12
Ohícaras pàra Oafesinho "Porcelana Schmidt"

GRATIS GRATIS

,.

N. B. -' A "CASA REAL" comunica à sua distinta
clientela, que .continuarâ com a a!!sistência técnica para as máquinas
de costura "VIGORELLI" por intermédio de seu técnico especialisado
o Senhor Dietmar Weege ao lado do Engenho de Arroz "PIWEDO".
Peças' ·e. acess6rios disponhe!.

,.

,

P6gitia 3

EDIT.AL
(AÇÃO DE USUCAPIÃO)

Dp. Reinbldo Mupara

II ADVOGAD!JL_
ESCritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Vendewse uma propriedade contendo uma
casa de material e uma caS8 de madeira, situado,
à Rua Epitácio Pessô8, 497 em Jaraguá do Sul,

Informações com Dr. Piccioni, em Corupa.

Por prêço de ocasião,
vende se uma proprieda
de com 11 ms. de frente
por t 29 de fundos, com
uma casa de madeira,
tipo bugalow, no centro
de Guaramirim.

Tratar na Rua 28 de
Agôsto, 518, . em Guara
mirim.

- 'CentroVende-se
Correio do Povo.

um Jornal a serviço
do Povo

.aai�iSiiiE!II;t iiIii!l:' !lEEiiliilEl
.

•

iI Jl})r. - Ml1ll11rmO Barreto �e Azeve�o -

I � ••••G••• �.
I Com escritório néstll cidade à· Av. Marechal Deodoro

m �aa!��S:�:r�;� :::�r�:���i��::á��r:!:n �:ue�_���;i���;� "1I de Advogacia ·DR. HERCILIO' ALEXANDRE DA IJUZ,
.

com séde em Joinville e Sã? Francisco, do Sul; está. em

iii condiQões de, também, aceItar causas para. aquelas Co- Ii 'marcas, sem maiores onus para seus eonstit�inteS., I___lIIIEI II II H �i ;I H .... : i!EililllBl_IIII_,a;.-----
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Um ex-bolstsra da Fundação Ro.ál'Ía, assim se
•

expressou: "O meu ano no exterior sob oe auspícios
dél Fundação Rofárla foi uma das melhores expe
riências da minha vida. .Sou profundemenre grato
não, somente ao programa de bôlses, mas também a,

todos oe indivíduos que deram de s], a fim de que
estudantes como eu pudessem estudar! um ano em

-ourro país".
.

, Em nossa coluna de 9 do correnre abordamos Ed J f' D tdI' mê H' d
a eleição do novo Governador do Distrito' L 10 ocor-

er o re erro a o pe o japon s ara a

rida na Convenção Distrital reeltzeda :

na Cid�de de
[oinvllle, nos dles 30 de Abril; 1 e 2 'de Maio, quan
do por; unânlmídade foi eleito pera Governador do
Distrilo L-l0.de Líons Internacional,o CL. ALGEMIRO
MANIQUE BARRêTO, pertencente ao Líons Clube
de Críctume. '

Nesta oportunidade, numa homenagem do Lions Desta forma, não poderia nos passar desper-
Clube de Jaraguá do Sul, publicaremos a biografia cebido a luta de terça feira última em Nagoia,
do CL ALGEMIRO MANIQUE BARRETO, sua vida Japão, entre Eder Jofre e MaRsalko Harada, pelo
leonística, classificação e atividades particulares. titulo mundial da categoria dos pêsos galos. Neste

ALGEMIRO MANIQUE BARRETO, novo Go- embate o nosso "Galo de Ouro", que há 8 anos
vernador do Distrito L.tO, de Lions Internacional vinha ostentando o t{tulo de campeão mundíalda
cuja posse der-se-é a 1'. de Julho do corrente ano: categoria, clnturrão que arrebatou de Joe Medel,
com mandato até 30-6. t 966, nasceu' no municipío de foi derrotado por pontos. numa luta de 16 rounds.
Criciuna, aos 11 de Julho de 1929, cursando o primá- O desfecho da luta surpreendeu à todos que ví
rio na localidade de São Bento, municipio de Criciuma nham acompanhando os combataa do boxeador
seguindo 'daí para a localidade de Ascurre e poste� brasileiro, embates que terminavam sempre com
riormente pera a cidade de Lorena, .Eeredo de São sua vitória na maioria das vezes por nocaute, pois
Paulo, tendo frequentado o seminário por 4 anos raramente os adversários resistiam mals dti 7 ou

naquelas duas cidades. Casado com D. Zulma Nas- 8 assaltos. E vem dai, a surpresa geral pela der
polmí Barreto, tem 4 leões-mirins a lhes encantar o rota de Eder frente' à Harade, nessa terçaíetra
lar: Zulmar, com 10 anos; Zulnei, 8 anos; ôurene, que passou.
com õ anos e Algernlro, com 3 enos. - Sócio funda
dor do Líons Clube de Oriciurne.. com frequência
100% por cinco anos. 2°. Tesoureiro de seu clube
no ano leonístlco 1959 1960_ Presidente do Clube no

ano 1961-1962, em cujo exerclclo destacam se ínúme
ras campanhas encetadas as queíe foram publicadas
ne revista EL LEON nr. 4, - Presidente de Divisão
no ano 196t -1962, tendo neste exercicio fundado os
clubes de Siderõpolis, Turvo e Imbnube. " Vice (90-
vernador atual da Região L-lO D, vem desenvolveu
do estupendo trabalho .em pró' do engrandecimento
do Leonismo no sul catarinense.

CLASSIFICAÇÃO: Atacadista em tecidos de
lã . como sõclo' proprietário e Diretor Gerente de
sua firma comercial no ramo. Atacado de tecidos de
lã em graúde fase de desenvolvimento ccmercjel,
operando nos Estados sulinos de Santa Catarina'
Paraná e Rio Grande do Sul.

•

ATIVIDADES PARTICULARES: Presidente
Mas quem conhece o pugili mo, sabe que o �==;;i;;'__=;;;;;;;;;============;;;o;;/;i

atual do Comerciário F. c., da cidade de Crlciuma,
clínch, o seja o bloqueio pelo agarramento, é um
meio dE" defesa, uma esquiva até oerto ponto";imprimindo em sua gestão" nove orientação, segu passando desse limite, significa inferioridade e

rança e progresso, tendo ja entrada antecipada para perda de pontos para o boxeador que dele faz
a galeria dos Presidenles laureados, face ao volume E f H
de obras realizadas ná pré1ça de espor!es do clube

uso.' oi desse recurso que arada usou e abu-
sou nos últimos 7 rounda da )uta, sendo que no

s�linop'r �resideDt� da Caixa Escolar da qriança; 110 entrou em clinch 6 vezes, no 130, para evitar
V.lc.e. eSldente dél Guar�a .l}rb�na, cor�oraçao mu o nacaute, cHnchou Dada menos de 11 vezes e

glcl�al encarregada �a 'ylgllancla �a Cidade e Vice- no derradeiro a88alto 5 vezes. A tática posta em

�es!d,ente d� Assocl�çao de P�I� e Mestres do prática por Rarada nos fez lembrar (lS lutadores
GlDaslo Marista da CIdade de enciuma. I Tomi Fa!'r e Estsnislau Loyaza, que lá pelos idos

de 1942.43 usando desse recurso, cODseguiram r6-

sistir por 16 rounds o feDomenal Joe Louis.

Por J. DE CASTILHO PINTO Enquanto dois lnteracr Clubs estavam sendo
, "

, ' organizados na Prançe e outro na / República Fede-
Domo apreciadores de tôdas as mOdalidadesl rel da Alemanha, outro ainda estava sendo formado

de esporte, príncípalmente do boxe. acom.panha· � milha.res de guilômetros de dtsrância no leste, nas

mos sempre o movimento pugílísttco mundtel.
. Ilhas RlU·Kiu. Esses querro clubes organizados du
rante os últimos quatro meses acrescentaram três
pelses à lista, perfazendo um total agora.de 44 países
em que há Inreracr Clubs. Em 720 clubes há 18.000
jovens unldos numa contrererntzeção mundial dedica
da à prestação de serviços e ao desenvolvimento da
compreensão internacional. Para saber o que estão
Iezendo, peçam ao R.1. um exernplar, gratis, das No
ticias do lnteract.

I' •

"
I

---------------------------------------.----------�-----------------------
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ESPOR,T'E'S,.

__._�O QUE VAI PEl� UoNSl CAMPEONATO MUNDIAL DE BOXE

A luta transcorreu equilibrada do começo ao

fim, sendo que os lances cos 3 primeiros roundsl'foram suficientes para se concluír que Jofre tinha
pela frente um adversário de reais possfbilídades. t

No 4° assalto o lutador japonês reaglu espetacu
larmente, criando uma situação dificílima para
Eder, que finalmente foi salvo pelo gongo. Dai
por diante a peleja assumiu lances de grande
agressividade de parte a parte, sendo que tôdos
os estilos de luta empregados por Eder eram

prontamente assimilados por Harads, o que dava
bem a medida de seu valor, No 130 round Jofre
procurou desesperadamente nocautear o lutador
japonês, que foi terrivelmente castigado e esteve
Am vias do nocaute mas atínal conseguiu levar a

luta até o fim do rond.

)lr!lUu' do �ul Dado o uso e abuso dos clinch, por Barada,
U U U U tinhamos a impressão de que isso lhe acarretaria

grlinde perda de pontos, o que viria favorecer

lern nouo Eder Jofre na contagem final, e por larga margem.
Um prédio de aparta-

mentos com 400 andares-

OefeU!ldo de Pollocl°!l
Mas assim não foi, e a vitória ficou com Ma-

dos quais os m,oradores U U salko Barada, que desde terçafeira passada é o

jamais precisarão sair, nôvo campeão mundial de boxe da categoria dos

desde ó nascimento até Em data de t4 do cor- pêsos galos. Fala-se nUIDa revanche para setem-

a morte' é o que prevê rente, assumiu o cargo de bro próximo, mas ainda é coisa incerta. De qual
{) Presidente do Conse· Delegado Auxiliar de Po, quer maneira. não vamos faltar com o nosso amo

lho dos Produtores de lida de jaraguá do Sul" paro, o DOSSO c_onf�rto e incentivo à. '.Eder Jof�e.
Washington, sr. Charles o sr. dr. Josias CavaJcan· que tantas glorIas lá tronxe ao pugIlIsmo naclo

Stock,' que brevemente ti Sena, por áto do Senhor nal.inclnsive um titulo de campeão mundial.

deverá expõr os modelos Governad,ar do Estado.
de suas idéias em Detroit. publicado no DOE de 7

Segundo declarou aos de Mafo, na qualidade de ;;===========

jornais, recentemen�e, delegado de policiade tá. SE vocl!: Jara-
seu edifício é tão auto- categoria. guaense é MÚSICO,
suficiente quanto uma ,O Bél. Josia� Cavalcon· ,não deixe de inscre-
cidade, possuindo lojss ti Send; em' oficio de 15 ver·se na Sociedade
comerciais, teatros, ci- �e 'maio', fez-Ílos a' coslu 'de Cultura Artistica.
nemas, clubes, eBcolas� meira comunicação, que Ela n e c e S s i t a do

fIospitais, etc. O prédio agradecemos, augurando concurso de todos
será servido por eleva- ao mesmo plêno êxito à p,ara projetar a cul-
dores (pressurizados de frente da nossa Delegacia tura de nossa' terra_
'alta velocidade. (AABe) de Polici�.

Um. prédio de
400 andares

Snr� Comerciante e
Industrial: Prestigíe
a tua classe, inscre
Yendo·te na Associa·
ção C o m e r c i a) e

Industria) de Jara
guá do Sul.,

•

UColuna ROTARY"
/

Aprêço de 'um Bolsi�tá .

Interact em 44 Países

"Rotary. en Acción en Kenya"
O Rotary Club de Netrobt, capital da Kênla, é

um verdadeiro clube em ação, com um grande re

gistro de serviços e um grande interêsse em esten
der ROlary a outras comunidades. Desde a BUa tun
dação em t 931, ãsse clube já patrocinou e organizou
quatro novos clubes em Kênia. Leiam a respeito no

número de maio da "Revista Rotaria".

Atenção 111
.

A Comissão Organizadora da C a p e Ia
São J o a é de Itapocuzinho, tem a grata
satisfação de convidar Q povo em geral para
6 Grandiosa Festa que se realizará no päteo
da Indústria Textil Jarita no dia 27 de Maio
- Quinta-.Feira. No local haverá comple
to serviço de bar e cozinhe, não faltando c

saboroso STRUDEL.

Antecipadamente -agradece
A COMISSÃO ORG�NIZADORA

CENTRO
·

CATARINENSE
,

COM NOVA DIRETORIA
,

Em so]eDidade realiza- de Carvalho; Procurador,
da dia 19 de Abril, no Sr. Brilhanye do Amaral
Centro Catarinense, foi Carvalho; Departamento
eleita e empossada a DO· Social, Cultural e recrea
va diretoria que deverá tivo, Srta. lolanda,Appel
reger os destinos da en- Departamento Estudantil
tidade barriga verde, com Sr_' Jasé Félix Pinto; De
mandato de dois anos e partamen�o Médico, Dr.

que ficou assim constitu Lino Lima Lenz;. Depar
ida: - Presidente, Dr. tamento Jurídico, Dr. Zo
Laércio Cunha e Silva l'Ca8tro Campos;Departa
(reeleito); 1.0 Vice·Presi· m_ento de l�prensa, Sr.

dente, Jornalista Roberto VJ�tor MarclO Kond�r;
Mello de Fari'a; 2.° Vice· Conselho Fiàc81. Senador
Presidente Dr. Alvaro

I
Antönio Carlos Konder

Beduchi; Secretário Ge- Reis,. Sr. Gil Theodoro
ra) Sr. Geovah José de de MIranda e, Dr. José'
Fr�itas Amarante; 1.0 Eugênio Müller Filho;
'Secretário, Jornaligta Be- Suplentes, Sr Erwino Kir·
nedito F. Silva; 2 o Secre- schner, Sr. Arthur Polono
tário Sr. Mál'io de Alcân- Russi e Sr. Agamenon
tàra; 1.0 Tesoureiro, Sr. Nocetti.
Telmo da Cunha; 2.0 Te- Ü presidente Dr. Laér-

-

soureiro, Sr. Milton de cio (junha e Silva, cujo
Souza; 1.0 Bibliotecário, mandato findon e que foi
1'en.Acúrcio Martins Rosa reeleito, saudou e deu
2.°' Bibiotecário, Sr. Lá posse à, nova diretoria,
zaro Umbelino de Brito; tendo falado em nome des-
1.0 orado,r, Sr. Nelson ta o nôvo Vice Presiden
Gama do Nascímento; 2,0 te, Dr. Roberto Mello d-e
orador" ',Jornalista I1mar Faria.

,
.

Pr e's t t.g i e um
\ p.roduto

, ,

j a ra 9 u a e n s'e !

CAFÉ" MARCA' j'lJT�E!'
,

,
'

um, prod'uto da firma

'Exij� de seu, fornecedör !

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


