
VICTOR BAUER. a e�peral!.ç���·lde melhores dícs para Jaraguá do-Sul,
,sa�da a brava classe dos ferroviários, 'cuia atuação índormídc tem

.promcvldo o engrandecimento de nossa te,tra�
V-leior Bauer para 'Prefeito - Mocidade - Capacidade e Trabalho

fstfiéria leßzi frie�ric�

Impresso na :

SociecJ"cJe Gráfica A venidll LtcJ".
'

Repercutiu dolorosa-
mente no seio da socie
dade [asaguaense, o pas
samento da Senhora Es
thérla Lenzt Friedrich,
ocorrido ao entardecer de
sábado, -día 7-8 65, depois
de longo sotrímento. A
S"óhora Esthéria Lenzi
Frledrích" era uma das
maís capacitadas protes
soras com que Jaraguá
do Sul podia contar, de
dicando-se com especial
carinho à educação da
população jovem,

O seu enterramento
chegou s cornover tôda
a cidade, ante os gestos'
saudosos dos alunos da
Escola Particular "Jara
guä" e escolares de ou-

Quando nos meados do mês passado viemos tros estabelecimentos de

pera Curulba em goso de férias, unhemos- o propô- ensino.
sito de não voltar é10 "Correio do Povo" antes de O seu falecimento re-

20 de agôsto, pois Queríamos eprovelré-les só para percutiu. também na CA·

passeios e diversões e rever parenres e amigos. Mas mara Municipal, onde OB·

veio o 25 de julho, que assinala em leragué do Sul 'Yereadores João Lúcio
a passagem do "Dia do Colono" e da maior festa da Costa, Francisco Mo

agropecuária do Norte cerertnense, e dado certas clr drock, Alberto -Moretti e

cunsrênctes que êsre ano cercaram a dera, não pude- Eugênio Vitor Schmõ
mos deixar de à ela nos referir. ekel subscritaram um

Hoje de nôvo vamos quebrar aquêle nosso in- pedido de pesar, bem

tuíto de só voltar à êsre semenérlo na segunda quln- como o vereador Aldo
zena dêste mês, pois surgiu um assunto ímportante Prada encaminhou à Mê

aqui em Curitiba e que reputemos de igual imporrân- Ba dos trabalhos, proje
cíe pare Iaragué, pois traia se do rabelamento do to de Ieí, dando a uma

prêço da carne bovina. das ruas desta cidade o

Partindo, pois, pera o assunto, começamos por nome de Professera Es
dizer que existe aqui em Curitiba o Orgão controle- théria Lenzi Friedrich.
dor dos prêços conhecido por SUNAB, e que também "Correio do Povo",

"

J
-

A dif
- .

f id apresenta à familia en-eXISllU em aragua. I erençe e que equi o re en o
lutada os seus 8entiáos'-Orgão funciona de falo, ao passo que em Jaraguá

quando quiz se tornar em realidade, acebou-se ou pêsames.
acabaram com ele. ------�-_.

Para mostrar aos leilores que a SUNAB curltl- R I ESCH - 8O H N E
bana funciona mesmo, vamos transcrever um trecho,
apenas, de nota esternpede es Ia semana num dos em Jaraguá do Sul
grandes jornais desta capital. Eis a nore: ._ "Vigo- O teatro folclore ale
raré a parttr de amanhã -na capitel, .o rebelernento a mão, sob os ausplctos da
comercielização da cerne bovina, cujo. teto foi estabe Embaixada da República
lecido em Cr$ 1.200 pela Superinlendência Nacional Federal da Alemanha, es
do Abestecímenro. A fixação decorre da unlformize- tará em Jaraguá do Sul,
çäo ne venda do boi em pé em tôdo Ó território no próximo dia t 7 de
nacional, Cr$ 9,000 por arroba, como medida pera agôsto _ Terça-feira, apre
impedir a venda do alimento a altos preços. As bá- sentando se no Clube
5es na venda de lipos de inferior qualidade não Allélico Baependi, inicia0"
foram esclarecidos, ficando a crilério dos comerciantes. do.se o espetáculo, poo
Esses no caso de infringirem o limile delerminado tualmente, às 20,15 horas.
pela SUNAB poderão ler seus eslabelecimentos fe· Por êste intermédio con
chados e responder processo por crime contra a vidamos os amantes das
economia popular. Eslá o comércio varejista sendo artes e da cultura genpâ
notificado da decisão do supeiintendenfe Guilherme nica para êsle único es

Borghoff, que prevê a cassação do alvará das casas peláculo da Riesc�.Bühne,
revendedora5 que não se dispuserem a observar os fundada em 1872, sob a
índices baixados pela enlidade fiscalizadora do abas- a aluai dir ão de Roman
lecimento".· - Riesch, aI" esentando a

Ainda com respeito ao comércio da carne, foi
peça humorística TH _'

inaugurado ontem nesla capital um grande açougue MAZ NA BSCADA PARA
da firma Rodolfo Senff, vendendo carne de primei�a, O CÉU - Das froehliche
sem osso ou conlra p�so, por Cr$ 1.20� o quil�.. . Volks5tueck' (THOMAZÉ, meus leilQres )araguaenses, aqUi em Curtrlba AUF DER HIMMELSLEI-
a SUNAß é uma realid�a�e e p�r isso _po�e.se com· TER).

-

,

prar"carne n�ssas condlçoes; cOisa 9.ue nao acontece

I
A Riesch Bühne reedila-

em outras cJ�ades que conhecemos ... , rá um nôvo sucesso em

Curitiba, 11/8/65. sua temporada de 1965. .

Orgão de maior penetração no interior dó nordeste catarinense

Fundação: 'Diretor:

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBLArtur Müller

N.O 2.341Ano XLV,' JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) sábado, 14 de agôsto de 1965

Domingo último verifi
caram se 'as Convenções
Extraordtnérlas da' UDN

, /de Guaramirim e ôchroe
der, a 'que compareceu o

·

cendídato ao Govêrno
do Estado, Senador An
tonto Carlos Konder Reis.
Integraram a comitiva os

deputados estaduais Arno
Enke e Pedro Colln, sendo·

a convenção prestdlda pelo
último. Com um compa

· recírnento em massa de
populares ao Salão Paro
qutal, em Guaremirim, foi
consrtruíde a Mêse dos
trabalhos pelo Senador
Candidato, D'ep,' Pedro
Colin.. Dep, Arno Enke,
Lt,ldgero �epasse" Pre�.
da UDN,� de Schr(\eder, Eieitoral da 17.a Zona, Jaraguâ do Sul, Estado de

OCúlcilio Pedro Ram'os, Santa Catarina, uo uso de suas atdbuições
Preso da UDN Qe Jára'guá
do Sul, Mário Cpmpos,
Pres, do PSp· de, .Guara.. . De acÔrdo com o art. 11, § 3,0 da Lei N.o 4,115
mirim, vereadores 'AdoJfp de 22:.8,62, fixar o ·seg.uiDte horário para a propa-Olinger, Benjamin Deck�r, "-

Alfredo Jacobi,' Eugênio ganda eleitoral gratuita da emissora de rádio local:
Vitor Sch.nöckel, Pedra
f'agundes� Tte. Hugo. Al
ves G?lrcia, Delegad-o' de
Policia, Afonso Wagner.
Preso da UDN de Guara·
'mirim, João Lira, Pres, do'
PTB de Guaramiriril, e o

ex-Prefeilo
.

PáuJino
.

de
Bem.,

.

,'-

, ,
Da�

Na oporlunidade deu se

a escolha do sr.' R-udolfó
Jahq pari!' cimdidalo a

'Prefeito de GUêlramirim,
iutensamenle aplaudid'()
pelos presentes, falando
os vereadores Pedro Fa,' Das 20 às 21 horas - nos dias pares e domingos: Algumas das autorida. nas como autênticos
gllndes e' Eugênio Vilor PSD '_ das 20 as 20,12 horas des que regem 'os desti· transgressores da lei.
Schmôckel, o Dep. Arno PRP - das 20,12 as 20,24 horas nos da cidade estão brin Pedimos encarecidamenle
Enke e finalmen(e o Se· PTB - das 20.24 as 20,36. horas Mndo com, as leis. Pdn· a colabo,raçãp dos inlere's
nador Antonio Carlos, PDC - das 20,a6 as 20,48 horas eipalmente com as leis sados na manutenção de
Konder Reis, que foi vi- UDN _ das 20,48 as 21 horas que foram baillldas depois uma campanha limpa e

vamenle aplaudido na ex' � .

-

�
.

da revolução. Ou aquelas ordeira, que nos comuni-
planélção de seu programa Das 20 as 21 horas - nos dias Impares e sábados. '

autoridades ignoram o nô - quem os' ,casos concrelo s.

para o Govêrnó de Sant.a 'UDN _ das 20 as 20,í2 hOfas ,vo estado de coisas ou NenbuQ1à aUloridade, sob
Catarina. PDC _ das 20.12 as 20,24 horas brincam perigosamel'!te p,rerextc;> plgum, pode usar

Após um lauto almoço PTB - das.20,24 as 20',36 horas . do car'go para, realizar a

no Hotel Butschardl, se· 'P-RP .;;_ das 20,36 as 20,48 horas com üB Beus ,dipasitivos, campanha de qualquer
glliu numerpsa comiliva PSp -:- das 20,48 BS 21 horas o que nps leva a eEjcrever candidalo. Muito menos

nara �chroeder,. detendo· ,estas linhas para \lma acompanhar ps mesmos
,... u Publique-se e Comunique se. A •

�á
.

se o Senador, em Itapo- velada advertentna, J para impreSSIOnar os-me·

'cuzinho, para cumprimen Jaraguá do Sul, em 3 de agôsto de, 1965. que 08 nomes, de mo nOs aVi.sados, do inleri_or.
tar' a �ra. Vva. Alvine G menta; nij,o 'jnteressa pu' As preleções em ftmbienles

u RAOUL ALl3RECHT BUEND ENS, h 'd d f'Heidorn Henschel, que blicar até que com dados fec a os, on e um unclo-

naquela dala completava Juiz Eleitoral d'a" 17.à Zona positivos posBªmos di'stin· nária superior procura in-

90 anos de idade. A fa- "

Jaraguá do Sul - SO gui lüs em nossas pági. cUlir no inferior, as qua·

-JORNAL DEe
ANTONIO CARLOS

KONDER7REIS 'APLAUDIDO EM GUARAMIRIM
E SCHROEDER - RUDOLFO JAHN E LUDGERO
TEPASSE CANDIDATOS DA UDN A PREFE�TOS

COMITIVAS DOS VIZINHOS MUNICÍPIOS
PR;ESTIGtA.RAM OS MAGNOS CONCLAVES DA

ETERNA VIGILÂNCIA
milia Manoel F. da Costa
propiciou uma agradável
acolhida dos tnregremes,
seguindo, depois para
Schroeder, no Salão Bor
cherdr, uma., çompecte
mesa aguardava o candi
dato Konder Reis, esco

lhendo-se, ne oporrunída
de o sr. Ludgere Tepesse
pare candidato a Prefeito
do novel município. Na
opcrtunldede falaram os

vereadores João Lúcio da
COSia, Eugênio Vítor

Schmöckel, o Dep. Arno
Enke e Pedro Colin e,
Senador Antonio Carlos,
que Irnpresstonou a rôdos
pela maneira magnífica de
expôr o seu plano de

govêrno.
Nota'Tnteressente é que

os candidalos a Prefeito
já contem, com o apoio
de outras correntes polí
ricas, o que leva a certesa

de que seus nomes serão
sufragados por larga
margem e Õ de oUlubro.,

Portaria
,

. o Doutor' Raoul Albrecht Buendgens, Juiz

RESOLVE:

Das 14 às 15 hoPas - nos dias. pares e domingos:
PSD -- das 1.4 as 14,12 horas
PRP - das 14,12 as 14,24 horas
PTB - das 14,24 as 14,36 horas
PDO _ das 14,36 as 14,48 horas
UDN _ das 14,48 as 15 horas

14 às 15 horas _:_ nos dias ímpares e sábados:
I

•

UDN - das 13 aR 14,12 horas
PDC - das 14,12 as 14,24 horas
PTB - das 14,24 as 14,36 horas
PRP - das 14,36 as 14,48 horas
PSD - das 14,48 as, 15 horas

A SUNAB CURITIBANA
Aqui o Orgão Controlador' dos
,

Prêços Funciona'MesIDQ
(De Curiliba - Por J DE CASTILHO PINTO)

brincam com as LeisAutoridades' que
!idades de um candidàto,
Illmbém, são proibidos,
devendo ser denunciado
à Justiça Eleiloral, Que tl')
mará as imedialé!s 'provi
dencias para acabar com

os abusos e. as pressões
que se estão verificando
em nosso Município.

Para tôdos os efeHos,
estamos à disposição de

quaisquer pessôas "ara
prestar a' devida assislên
cia, afim de . que possa
exercer o seu direilo de
acabar com as aUlorida'
des que não sabem ou

não querem, deliberada
mente, respe,ilar, a lei.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital n. 6012 de 7 8 65

Celso Salustiano
�edeiros e Ele, brasileiro, solteiro,
Mirian Nart açougueiro, natural de

Jaraguã do Sul, domici·
Ele, brasileiro, solteiro, liado e residende em

operário, natural de Oa- este distrito, filho de
çador, neste Estado, do- Alvino Weise e de Ida
miciliado e residente em Weise.
esta cidade filho de João Ela, brasileira, solteira,
Fr-ancisco Medeiros h de doméstica, n a tu r a 1 Cl e
Mercedas B. Medeiros. Jaraguä do Sul, domioi-
Ela, brasileira, solteira, liada e residente em Ca

industriár ia, natural de nolnhas nesre Estado,
Guaramirirn; neste Esta- filha de Adolfo Botten-

Faeem
_

ano« hoje: Dia 18: do, domiciliada e residen- berg e de .Elisa Botten-
.

dente em esta cidade. berg.
Sr. Estefano Meier, em Sra. Glacy Ribeiro Edital n 6.013 do 7· 8 65 E

Estrada Itapocú,
. Reínke:

para que .:he�ue ao co-

� hecimento e rodos, mande
. _

- M a r i a Catarina Sebastião Geronso Rocha d
Faeem anos amanha: Alperstaedt; e Elvira Rau

passar o presente e ital que
'lerá publicado pela imprei.-

- Amantina Scheuer.
Sra. Maria Vasel; _ srta. E d i I von e

Ele, brasileiro, solteiro, sa e em cartório onde será

_ sra. MarI·a. dos San. motorista, natural da Ja' afixado durante l'i dias. 1).
Reiner, filha do sr. Gre- I b.l.

tOS Zapella; .

R raguá do Sul, domioilia- liguem sou er ue algum im
gorlO einer. ,I: -

_ sr. Erwino Lempke, do a residente em esta peaimento acuse-o para n-

I Iresidente em Rio da Luz Dia 19:
cidade, filho de Anselmo rins lezais. Vende-se'

o Anuncio é a

Vitória;
. Rocha e de Ida BODa AUREA MÜLLER GRUBBA Alma do Negócio

_ João Lauro Joench; Engelberto Freiberger'
Rocha. Oficial Vende-se uma máquina

I
anuncie

neste_1- D.a Elena Borges, B' lí J Iilh
' de Roçar grama.

d J
-

V' '1'
. - rau 10 unge, 1 o .----------.---------. Semanário

. esp. o sr. oao irguio d A J
---------- --------- Informação nesre jornal.

B O á
o sr. rno unge, res. II �. II :....------

o�g::�.r::�uen�ta/����1� I em_Jo�nv��e;otinlio Luiz II O INVERNO ESTA AI U fF=::::!=::::::::::::::::::::::::::::::=:::::':::=:::=-==:::=:::=:::�
la Pavanelo, esposa do Paulo, filho do sr. Her-UI1,1 1':1'11 Blotee Jaragua' Ltda. ::.'.'1::.:sr. José Pavanello. bert P. L. Marschal; I

II RffOHMf 8Uft fiUßDfIRß:
Dia 16: = s�:����8�fa�s�:��;sa II Lembramos a08 srs, proprietários de 1111 50 anos �e Bunnen nu orte �e construir II

do sr. Otto Kuchenbe- II geladeiras que necessitam de reforma, que II II Fábrica de Blocos de Cimento para cons- II
Ira���;lfv��e��nzi� cker, em Estrada ltapocú. U as mesmas po d e r ã o ser reformadas nos II n truções. Se V.S. pretende construir, adquira �i

II meses de inverno. II ::.1, o matertal desta fábrica que é o maís mo- :1:1
- MaUes Beyer; Dia 20'
_ sr. WendelI'n Joa-

-

I' Desmontagem total. llmpeza a [ato de I II derno, e a construção sairá maís barato. II

quim Schmidt;
areia, tintas de primeira qualidade mão de 'II

I f
_ FRANCISCO MODROCK

li

- Ademir Bogo; II obra críterícsa. 'lI;i n ormaçoes com:
- ii

- sra. Elfrida Hof- _ sr, Erwino Gramkow; II II li LEOPOLDO KARSTEN II

fmann, esposa do sr. Egon - sra. Benta Masca- U Oficina de Geiadeiris de Rudl Brllna Fone, 288 II il nesta praça I!
Hoffma�nO; B 1

renhas de Oliveira, espo- II Jaraguá do Sul - SC. II '======:::=::::::==:::=::::-..:::==--===di- sr. ,snildo
. arte; sa do sr. João Batista de

- Ingo Köpp Oliveira, residente em
.=========0==========.

- Guido KöpP Curitiba;
.- sra. Dorothéa Mas

carenhas;
- Elisabet, filha do

Sra. T2cla esp. do sr. sr. Manuel Albino Duarte.

r;::::::::::::==:::=:::===-===::::::=:::::::::::==:::...,,::\

ii PRECISA-SE II
II 3 BONS OFICIAIS PARA PALETÚ I!
h 1 CALOEIRO II

_ Centro II Paga-se Cr$ 6000 para o paletó '11
II e 'Cr$ 1.400 a calça. li

Vende�se uma propriedade contendo uma ii Tratar com DALPRA Alfaiate Modas II �------------------_--:

casa de material e uma casa de madeira, situado t\
_._--._--_-_--__-__

•

_._,-._.-__:::::::: -:-_:::�""::::--.. _.::..::::::".::_.!'"':::::__._=-)) ----- --.--- --.---.-- ----- ------
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ii

g .:� I O R. J <:::> R N SO E L T E R - II Cirurgião Dentisla ii

� �r F� r na nu o �, � n r In n man n !� I I CIRURGIAo DENT/STld '

18 ·Ii Consullório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 II·
f� I P H �� I Moderníssimo "A/ROTOR"'I ii

C CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA·

"1 R
.:' I.I! (em frenle da BMPRBSUL) :i�I.:�

8 eduz o tempo de trabalho III I

P: RES, INTESTINOS :__ Cirurgia de Senhoras � m e aumenta Q conforlo do CLIENTE. I ii - Aparelhagem mocJernissima - II -

f� Diagnóstico Precoce do CAncer nas Senhoras :� i!! .!� II RAIO X - CLINICA - CIRURGIA ii
. .} III OLíNIOA - OIRURGIA - PRÓTESE iii '1 II

� Comunica aos seus clientes que atencJer.i no seu �)
I'" RAIOS X n. ii PROTESE - CLiNICA INFANTIL !I

� ••y. <�':�/��.�,;; :��;; :O�;;'l·' 160 � I Consultório:, Av, O.'ulió Vargas, 19P I �����::::�����-�������
,

L���!��.�v���I_��:::�A���� D� EKKH KAU�ANN �
li MÉDIf;O CIRURGIA.,· II

Proibição I' Formado pelas Faculdades de Medicina- das Univer� II
Pela presente eu abai ii sidades de Colônia (Alem.anha) e- Pôrto Alegre II

xo assinado, proibo ter- !! -CIRURGIA - SBNHORÀS - PARTOS - CRIANÇAS E II
minantemente a entrada ii II

n CLINICA QE,_RAL II
de pessoas em minhas ii li
propriedades, si t o em li .1 önga prátiea cm Hospitais Eutopßos II

Retorcida e Ribeirão Ca- '!II
. II

I Consultorio e rel'idência: li
valo, afim de caçar, pes- !1 II
car e causar outros danos. ii Tel. 24.4 - Rua Pres.· Epitácio Pessõa, 405 II
Não me responsabilizo II CONSULTAS: -

II

pelo que possa ocorrer II II
aos infratores.

. II
.

. Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
Jarsguá do 8ul,- 30 de H Pela ta:de: das 14 1/2 ás J7)i� horas II

Julho de 1965. II Atende chamados tambem à Noite II
Lino Bressani \6--".------..:.----.---- ...----":-------::1/-_....._._----.-----------------

Civilc:::::>Mc:::::::::rUc:::::::::r""'"DO:::::::SAC:::::::OC:::::::OS Aeg i
Aurea Müller Grubb I, Oficial
do Regi�t,o Civil do 1:0 Dis
trito (Ja Comarca de Jaraguá
do Su, Estado Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe r ql]e comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atirn de se habilitarem para

Ela, hrasileira, solteira,
balconista, na t u ra I de

Jaraguä do Sul, domici
liada e residente em es

trada Nova, neste distrito,
filha de Waldemar Rau e

de Terezia Wolf Rau.

Edital de Proclamas
recebido do Cartório de
Oanoinhas, nl Estado.

Edital n. 6014 de 10 8·65
. Ingo Weise e

Luzia Bottenberg .

.

ro"

C�RRflO 00 POUO
II

----------------�(fundação: flrtur müller - 1919)

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

• 1965 •

Diretor
Eugênio Vlto� Schmõckel

Frutlferas e Ornllmentais'

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

PEQAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- GORUPA' -

ASSINA'i"JRA:

"n·ual .• Cr$ 1.850,00
Semestral s . . CrS 950,00
AAulso' . . • Cr$ .40,00

BNDBRB�O:
Caixa Postal, 19'

nida Mal. Deodoro, 210
guá do Sul - S. Catarina

ir.:: :::::::::::=f:::= :::::::::::: ::::::::::::=:::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::= ;:�
il

SaCIA S'
ii

II I
.

-1!
�:::::::::::::::::::::::::: :::::::::�:-.::::::::::=!i

Geronímo Trentini;
- Enio Santos.Aniversérios

Dia 17:

Vende-se'

(f::=:::::: :::::::.:::::
:::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::::::.;:::::; :::::::::::: ::::::::::-.:==�

ii li
II I,

11_ O �, J � a � n i m H · W. J � � � tin � li
II Ad d

I:

II voga o II

li -I!

II
II

I
I!

II ESCRITÓRIO: AV. MAL. DEODORO, 122 a
II li

II JARAGuA· DO SUL ·Ii
!. II
II

.

II
li

.11 . .MAN SPRICHT DEUTSCH II
II .' .' li
ti ." __."__ ...... ...;,_ ...._ .... ...JJ
�======= --- -- -----_ _*-.---_ -.---- ---··----1-·········------:::,;1"

Com. e Ind. W., Raduenz S. A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados cs.senhores acionistas a com

parecerem na séde da sociedade, em fUó- do Oer
ro, Jaraguá do Sul, dia 25 de setembro de 1965,
ás 15 horas, afim de deliberarem sobre a

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
com a seguinte ordem do dia:

a) Discussão e aprovação, do balanço geral;
bj Eleição da neva Diretoria e do Oonselho

fiscal;
c) Assuntos Diversos.
NOTA: - aehamse à disposição dos senho

res acionistas, na séde da sociedade. 08 documentos
de que trata o art. 99 do decreto leí 2.627 'de
269.1 D40. ".

Jaraguá do Sul, 3 'de Julho de 1965.
COM�RCIO E INDúSTRIA W. RADUENZ S. A.

Wilhelm Raduenz, Diretor Presidente
Delfino Raduenz, Diretor Comercial

VEN'DE-SE Vende-se
Por prêço de ocasião, Vende se um JEEP --

vende se uma proprleda-: ano de fabricação 1948
de com t r.ms. de Irente - com 4 cilindros e

por 129 de fundos, com capota de nylon, estando
uma casa de madeira, em bom estado de con

tipo bugalow, no centro servação.
de Guaramirim. Tratar na VOLSWAGEN
Tratar. na Rua 28 de DOS fundos do Banco do

Agôsto, 51�, em Guara Brasil S/A. em Jaraguâ
mirim. do Sul.

Dr. Francisco Antonio Piccione
]H:� .lD -.:co - c.R.�. :1.'7

Cirurgia e Clínica de Adultos e Oriauças
Partos - Doen,ças de Senhoras

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

co H. U poA - SANFA Clt..TARICNA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Senhores Acionistas: . Informações com

.

Atendenüo ao' que dispõe os nossos estatu C·1
'

tos . e a legislação em vigor, vimós de apresenta;
.

audio Pereira Ramos;
aps senhores acionistas o balanço geral e a de no Banco' do .Brasíl.
monstração da conta' de 'lucros e perdas, encer ..

· rada em 30 de Junho p. findo, bem como o pare
cer do c?nselho ,fiscal. O resultajdo apontado.
ass�nta ngorosamente em lançamentos. e para
maiores esclarecimentos que os senhores deseja
re� •. estamos ao inteiro dispôr na séde de nossa

socíedads em Rio do Cerro, municipio Jaraguá
do Sul. .

Jaraguá do Sul, 3 de julho de- 1965.
-Oomércío e Indústria W. RADUENZ S. A.

,
I RELATÓRIO DA DIRETORIA

Wilhelm Raduenz, Diretor Presidente
,

Delfino Raduenz, Diretor Comercial

BALANÇO GERAL, encerrado em 30 de
Junho de 1 ?65.
A.TIVO

Imobilizado
Edificios e Imóveis cl reavaliação Or$

Estivei ..

Maquinas, Motores, Móveis, Utensílios,
Marcas. Sacaria, Semoventes e veículos

· e/reavaliação
.

. Disponlvel'
Caixa

Realízével D curto 'Iongo prazo'
Almoxarifado. A d i ci o na 1 Restituíval,
Caução, Contas Correntes, Oontas Men
sais; Emprestimo Emergência, Duplica
tas Receber. Mercadorias, Mercadorias
Transferioas e Petrobrás

C/Compensação'
Aç"les caucionadas e valores segurados

11.749.228

18.365.198

951.5fil

39131.822

1.540.000
71.737.799

PASSIVO
Ião Exiulvel

Capital, Depreciação, Devedores Duvi
dosos, Reserva Legal, Reserva Espe
cial e Correção Monetária
Exiulvel, curta e longo prazo
Contas Correntes, Oontas Mensais, Di
videndos, Duplicatas Pagar, Ernpresti
mos, Fornecedores, e Obrigacões Pagar

C/compensaçiO'
Deposito Diretoria I:l Seguros

38.101.076

32.096723

1540.000
71.737.799

Demonstr. da Conta de Lucros e Perdas
Mercadorias, Devedores Duvidosos,
Rendimentos, Juros e Descontos
Lucros e Perdas, Fretes, Despesas Ge-
rais. e Dividendos' 27,740240
Reservas e Depreciações 2.000.050

29.740290

29.740.290

29.740.290

Jaraguá do Sul, 1° de Julho de 1965.

Oomé. cio e, Indústria W. RADUENZ S. A.

Wilhelm Raduenz - Diretor Presidente
Delfjno RaduenZ - Diretor Oomercial
Eugenio V i t o r Schmöekel - Oontador
ORO·SO 1605 - Deo 51083 .Escritorio

, 80,0048.

10 de julho de 1965.
Alberto Krause
Edmundo' Bruch
Alfrßdo· Gielow

VEND,O Guarda-livros

·
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ou moço �om prática
em contabilidade.

Procurase

Lote Residencial no

centro da cidade.

Büneo do HriHiI X/H.
EDITAL

ela. Maquinas Famac
I-

Concurso para Auxiliar de Escrita

.

,.fh
b A fam1lia Lenzi e espôso da saudosa,

Esthéria lenzi Friedrich

Agradecimento

profundamente consternados com o desapa
reciD?eDto de sua f i I h a, i r m ã, e espôsa,
depois de longa e penosa enfermidade, vem,
pelo presente, prestar o seu preito de gra
tidão. ao Dr. 'Waldemiro Mazurechen e, em

especial ao Dr. Fernando Springmann a as

bondosas irmãs do .Hospítal São José, pelos.
carinhos e desvelos profissionais com que.
assistiram a falecida em sua enfermidade'
a Diretoria da Comunidade da Igrej� Evan�
gélica Lutherana

.

e da Escola Particular
Jaregua, inclusive seus protessõres, as Dire
toras; professôres e alunes dos Estabeleci
mentos de Ensino, pelo c o nf ô r t o de suas

presenças e auxtllos prestados, e ao pôvo de
Jaraguá do ·Sul. pela solidariedade demons
trada a euíêrma e sua família, bem como ao

Rvdo. Padre Francisco, Vígärto da Paróquia,
e 80S oradores; Dr. Murilo B. de Azevedo e

Bel. Eugênia V. Schmöckel, por suas palavras
consolado ras, à betra da sepultura.

Outrossim, aproveitamos a oportunidade
para convidá los para a míssa do 7.0 dia, que
será celebrada sábado, dia 14, às 18,30 horas
na Igreja Matriz.

A todos enfim a nossa gratidão imor
redoura.

................�o ....

t
Familie Lenzi und Ehegatte der verewigten

Esthéria lenzi Friedrich
tief be t r u e b t mit dem Hinscheiden ihrer
Tochter, Schwester und Gemahlin, nach lan
gem und schmerzlichem Leiden, möchte
hiermit ihre Dankbarkeit ausdruecken: Herrn
Dr. Waldemiro Mazurechen und ganz beson
ders Herrn Dr. Fernando Springmann und
den liebevollen Schwestern des Hospitals

.

São José tuer ihre Liebe und Bemuehungen
mit denen sie der Verstorbeueu waehrend
ihrer Krankheit beigestanden haben; wir
anken dem Vorstand der Evangelisch Luthe
ríschen Gemeinde und der Escola Particular
"Jaragua" samt ihren Lehrern und auch
deo Direktoriunen, Lehrern und Schuetern
der uebrigen Schulen, fuer den Trost ihres
Erscheínene und sonstigen Hilfen. und der

Bevoelkerung von Jaraguá do Sul Iuer den

Gemeinschaftsgeist den sie der Kranken und
ihrer Familie gegenueber zeigten, ebenso
dem Hochwuerden Pater Francisco, und den
Rednern Dr. Murilo B. de Azevedo und Bel.

PARECER DO CONSELHO FI�CAL Eugênio Vitor Schmöckel Iuer ihre trostrei
chen Worte am Rande des Grabes.

. Os abaixo assinados,
.

membros componentes I Aussarden moechten wir alle zur Messe
do conselho fiscal desta sociedade, tendo exami· des 7. Tages einladen, die am 14, August
nado detidamente as contas de resultario,

demons'l
um 18.30 Uhr in der Igreja Matriz stattfindet.

tração da
-

conta àe lucros e perdas, bem como' o Allen, nöchmals, unsern herzlichsten
Balanço Geral encerrado em trinta de julho de Dank.
1965, são de parecer que os referidos átos devem

i III! I I.
S8.r aprovados nös seus precisos têrmo.s, pela "

assembléia g�ral ordinária a se realizar oportu
n-amente.

'

"-

Nada mais havendo a tratar. encerrou-se a

presente reunião, e, para constar vai por todos
abaixo assinada.

Jaraguá do' Sul,

:

Todesanzeige und
,

Danl(sagung
Alle� Verwand,ten, FreuQ_den lUIld Bekann

ten die traurige Nachricht, dass UIiserA gute
Mut t e r, Schwiegermutter, G r o s s - und '

UrgrosRmutter
"

Pauline Wiethöft Janssen
\.

am 7. August im Alter von &5 Jahren entschla
f�n ist. Herzlichen Dank sage n ''\Vi r auf
diesen Wege Herrn Pastor Schneider für die
,trostreichen Worte im Hause' und am Grabe,
sowie sIlen Verwandten und Bekannten die
uns hilfreich zur Seite Stanàen und der lie·
ben Entschlafenen das letzte Geléit gaben
und Sarg und Grab so reich mit Blumen,
Schmückten.

Jaraguá, im August 1965
•

"

. Im Namen der trauernden Hinterblie-
b�nen.

.

. ,

O BANOO DO BRASIL S/A. faz público que,
de 2308 a 280865 estarão a berras em sua Agência
desta cidade, .na Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca n." 320, as iuscricões para o concurso acima,
a realiza�-se no dia 26.09.65, em Blumenau (SO),
em horärío que será oportunamente anunciado..

O concurso constará de provas de:

PORTUGU�S
4

MATEMÁTIOA OOMEROIAL
DATILOGRAFIA

Não haverá prova oral. Ser'á obrigatório o
UbO de caneta -tinteiro ou esfercgräíica.

,
.

Será considerado aprovado o candidato que
satisfazer as duas seguintes exigências, simultâ
neamente:

a) .:... obtiver a nota mínima 40 em cada matéria, e

b) - o total mínimo de 180 pontos, no conjun-t-o.
li prova de Datilografia será feita em máqui

nas fornecidas pelo Banco, facultando-se ao candi
dato 9 escolha dentre as marcas Remington e Olivetti.

É vedada a inscrição:
.

a) - por mandato ou intermediär!o, ainda 'que
parente;

.

b) -- de candidato do sexo feminino.
A inscrição, solicitada das. 12.00 horas às 15.30

horas, de segunda à sexta-feira e das 09.00 horas
às 11.00 horas no sábado (280865), será deferida
àquele que, presente ao ato, satisfaça as seguintes
exigências:

a) - tenha, de idade, no mínimo 17 anos com

pletos e, no máximo, 25 anos incomple
tos, na data da abertura das inscrições;

b) _. pague a taxa de inscrição de Or$ 2.000;
c) -'- a presen te :

I - certificado de reservista, ou de
isenção do serviço militar, ou de alistamento militar,
ou, ainda, carteira de identidade do Ministério da
Guerra, da Marinha ou da Aeronáutica; quando 'se
tratar de Militar incorporado, apresentará ofício do
Oomandante, permitindo a inscrição;

II - atestado, passado por dois Escri
turários desta Agência ou pela autor idade policial
competente, de estar radicado no meio local e resi
dir, ininterruptamente, na zona de [urisdição dêste
departamento, no mínimo hã um ano;

_ III - prova de naturalização, se não
fôr brasileiro nato;

d) - entregue' dois retratos recentes. iguais,
de tamanho 3x4, tirados de frente e sem

chapéu.
-

O candidato deverá comparecer ao local' das
provas, prêviamenta determinado, com antecedência
mínima de TRINTA MINUTOS da hora marcada
para início de cada exame. 'Em nenhuma hipótese
será permitida a entrada daqueles que não se apre
sentarem com essa antecsdêucia.

O candidato que faltar a qualquer das provas
será considerado desistente do certame,

O julgamento das provas terá caráter irre-
corrfvel.

-

A aprovação do candidato não implicará obri
gatoriedade de nomeação, visto ser o concurso

simples processo seletivo. Assim, reserva-se o Banco
o direito 'de aproveitar ou não os aprovados, obssr
vado o prazo de um ano, contado da

-

data -da
realiz ão do concurso.

.

O candidato aprovado só serâ nomeado depois
de habilitado em exame de saúde feito por médico
do Banco, ou da confiança dêste, e sua admissão
se fará no cargo inicial da carreira de Auxiliar de
Escrita. com os �eDcinientos mensais de Cr$ 132.000
(cento e trinta e dois mil cruzeiros).

Uma vez empossado, o AllXUiar de Escrita só
poderá pleitear remoção após três anos de ser�iço
efetivo:

-

, "

,

. '. " '

Inscrito. considerar-se-á o candidato ciente das
condiçõss estipuladas neste edital e subordinado.
após a PQsse no Bancb. às demais disposições do

regulamento da carreira.

Jaragúá do Sul (SO), 11 de agôsto de 1965.
BANGO DOBRASIL S/A. - Järaguá do Sul (SO)

Henrique Reis BERGAN - Gerente
Arlindo SALAI - Subgerente

"
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P. Quais são as quatro I avenidas de serviço
rotário que oferecem oportunidades a cada sócio
de empregarem os seus esfôrços e aptidões?

I

-� Ih!lrcicio .de O" Mutto Grupo "
. R. Serviços Internos, Serviços Profissionais,

9 'UE VAI PELO LIßNS
lIu Serviços, à Comunidade (incluindo Serviços próEm data de amanhê Esportivo Juventude) . é Serviços Internacionais. Essas são,
defluirá o netaltcio do es-

•

de modo geral, as quatro avenidas de serviço ro-
-__--,- nmedo cidadã? jaragu�- Vai Levando tário expressadas no Objetivo de Rotary.

UMA REVISTA -' DOZE IDIOMAS ense, sr. Tharcíclo de Olt- P. Qual é o Objetivo de Rotary? .

verra Molla, completando R. O objetivo de Rotary é estimular e formen-
os seus 60 anos de idade. Sábado último o Az de

tar o ideal de servir, como base de todo empreen-Cidadão de largo circulo Ouro Boliche Clube rece-
dímento digno, promovento e apoiando:

de amizades, .principal- beu a honrosa visita do Primeiro. o. desenvolvimento do companheris
mente entre os ferroviá Grupo Esportlvo Vai Le

mo como .elemento capaz de proporcíonar opotu
rios, por onde se encon- vando, da Cidade de S.

nidades de servir; Segundo. O reconhecimento do
tra em gozo de merecida Francisco do Sul. Grupo mérito de tôda ocupação útil e a difusão das nor-
aposentadoria, Homem dos mais símpétícos, deu

mas de ética profissional; . .

afeito aos interesses de aos desportle as jaragua Terceiro. A melhoria da comunidade pela con
coletividade, tem parttel ense uma demonstreçêo duta exemplar de cada um na sua vida públ ica e

d d I d If
. de companheirismo, despa o as i es po nces, privada; e

onde tem perrnenecldo fiél recendo-se o Preso Adilson
Quarto. A aproximação dos profissionais de to.

aos ideais exposedos pelo Ro.drigues Pires, o JäH do o Mundo, visando a consolidação das poas rela
finado Artur Müller. Ao Palv�,. Pres d� Câmara

ções da cooperacão e da paz entre as nações.
transcurso de tão signifi. M��lclpal da Cidade por P. Qual é o novo programa da Fundação
cativa data, deséjamos nos .tuana, o c�ntador �a AI-

Rotària?
juntar à sua dedicada es- fan.dega, Nélio P.e:elra, o

R. Foi deliberado pela Convenção internacio
pôse, os filhos e aos neo Orlas, o Estrel�n�o, o

nal de 1964 realizada em Toronto, Ontário, Canadá,
tos pare, em conjunto �aldo, o Dal .. aI e o

que a Fund�ção' Rotária �mpreendes�e novas ativ�-cumprtrnenrer o ilustre Dida (Senador). Vence� o
dades incluindo coneessoes monetártas para o treí-

netaltcíenre. Az de Ouro por 28 paus. name�to técnico, no exterior, de jovens entre as

idades de 21 a 35 anos, inclusive, intercâmbio entre
distritos de diferente países, de grupos para fazerem
estudos e para as atividades distritais e do clube
que visem a promover o objetivo da Fundação
Hotár1b.

JAllAOUÁ. DO SUL (SANTA· CATARINA) SABADO, 14 DB AOÔSTO DB J 965 N.O. 2,341

"Coluna ROTART"
Informação Rotáría

ANO XLV

Há pouco rernpo atrás, um conjunto de cantores
da Inglaterra surgiu no cenário mundial. Eram os
Beatles e sue simpatia, ou antipatia, tornou se uni
versal. Não foi necessário que ninguém traduzisse
suas canções pare outras línguas; seu cenro, ou o

que quer que Iôsse, cornuniceva se com um certo
grupo de pessoas em muitas terras, a 'despeito da
língua falada por seus ouvintes.

Infelizmente, uma organização como o Lions
Internaclonel não pode depender de rumo, compasso
e dotes artísticos para suas córnunlcações com pes
soas dos 125 países do Leonismo. A revista THB
LlON, que é a VOb e a vitrine de nossa Asssocteção,
precise falar com muitas pessoas em muitos idiomas.
Ela precisa construir uma ponte de unidade e com

preensão entre os Leões do mundo inteiro.' Eis por
que a revista THE LlON é publicada atualmente em
12 idiomas, e· porque estas edições estrangeiras
crescerão em número à medida que o Leonismo ee

expandir a novas áreas do globo.
A edição em espanhol, instituida em 1944, foi a

primeira a ser publicada em outro idioma além do J
.

inglês. Em 1956 foi publicada uma edição em alemão ornais
e pouco ternpo depois surgiram edições em sueco, Gazeta do Povo e
francês, Irancês-Iiemengo, finlandês, italiano, japonês, Diário do Paraná
persa e português. Com a recente. aprovação da Ultimamente JaraguáDiretoria Internacional para a publicação de uma 'do Sul vem recebendo Guaramirimedição holandêsa, temos egora a revista impressa dois dos melhores jornais
'em 11 idiomas além do inglês, os quets juntamente editados em Curitiba, que Ronda da Pellela; A De-
com êste ultimo perfazem uma duzte exata. Somente são Gazeta do Povo e legacia de Policia do vi
as revistas em inglês e espanhol são publicadas nos Diário do Paraná. Esses zinho Municipio està basEstados Unidos e, as demais, são editadas e ímpres- matlUnos vêem diariamen- tante ativa, visando o so
sas em seus respecnvos países. Somente uma re- te à nossa cidade graças ssego e a segurança da

, viste, The Reader's Digest, é publicada em mais aos esforços do Snr. J. de população. Ainda no cor
idiomas que a T�B �I<?N. . . ._ Castilho Pinto que além rer desta semana, foramEmbora meis. edições em outros ídiomes serao de funcionário federal e datídos pessôas que per- 2.8 feira, dia 16.
acrescentadas à medida que forem preenchendo uma nosso essíduo colabora- turbavam a bôa ordem \- . _,;

finalidade - informar, unir e construír o Leonismo dor é também agente- na cidade, cujos nomes, 881_1U1__�-�@8-'!M@8�·
em todo o globo - nenhuma tentativa será feita no cor�espondente nesta zo por se tratar de um'pri F'O'TO PIAZERA Isentido de imitar o, fazendeiro que colheu 1.000 cee- na dos citados diários meiro ato da nova auto
los qe trigo. Ete não ficou satisfeito e mandou curitibanos. Desta forma ridade, deixam de ser DBPRONTE Á PRBPBITURA - JARAOUÁ DU SUL

I
fázer cestos menores. Uma semana depois, êle está Jaraguä de parabéns: citados. Informamos aín fotografias em Geral _ fotocopias de Documentes _sorria sertstetro ao contemplar sua grande colheita, pois através desses exce· da aos leítores de que o filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios
que contava agora 2.000 cestos de trigo. lentes jornais pode estar noticiário de Guaramirim

Com isto em mente, a Diretoria instituiu um sempre ao par de todos irá citar d' öravante os A pedido. atende a domicilio - tambem .

em lot::alidadea vizinhas

--Iregulamento para publicação de edições estrangeiras, os acontecimentos do desordeiros que forem
_

sendo um requisito essencial que uma região tenha País e do mundo. trancafiados no xadres. 9_· iIlUD fVfV�Iß Iii8I!II!IIIiiI_1!!!
mais de 1.000 Leões ativos a fim de que esteja ha- I '

Fabrl"I S/Abililada a ter uma edição em separado. Esse regu- � ..
•
..
•
..·.:�.·• .t.��..

•
..
•
..·.:�c.·..•..·.:,.·........,..•..•..·.:c··..•..•..•..•..•..•..r �aragl,Ja .

lamento especifica também. 0_ �dlerial. oficial qu.e l� Eletromotores Jaraguá S A' �� ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAdeve aparecer em cada �dlcao:? artigo do P�esl- [= .

• • .

: Ficam convidados os Srs. Acionista", a compa-dente,. �ara Sua Inf.o.��açao,. allvldades Leonistlcas l: (Motores elélrlcos "WEG") :� I recerem à Assembléia Geral Ordinária, a realizar.semundiaiS e nolas ofICiaiS designadas. pelo Redator- f1 11 no próximo dia 28 de agôslo de 1965 às 16.00 horas,Chefe,
, . . l: PROCURA :� na sede social à Rua Jorge Czernievicz, 590, afimAlem dessas, a�. edições �strangelras pode.rn f: F

.

.:1 de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:co�ter qual'!uer m.aterJ� que, no Ju�gamento de s��s ti erramen teIra i� a) Leitura, discussão e votação do RelatórioEdlfore�, seja de mteresse _aos Leoes. daquela .reglao : : da Diretoria, Balanço Geral e .demais contas refe-e co�trlbua ptlra. a promoçao, prestígiO e servIço do :
com larga prálica na construção de matrizes

: rentes ao exercício social encerrado em 30 de junhöLeOOlsmo. fi de corte e repuxo. i� de HJ65, bem como o parecer do Conselho Fiscal; ,

h T
·

MA. d b) Eleição do Oonselho Fiscal;Jaraguá do Sul, 13 de agôsto de 1965.'
f: ornelro ecanICO:� c) Assuntos de interesse da sociedade; .,À ti lcom alguma prática em ferramentaria iJ NOT A: Acham-se a disposição dos Srs. Acionis·Assoc. Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul �: :� tas os documentos de que trata o art. 99

Nesta .: (matrizes de corte e repuxo). _: do Dec. N.o 2.627 de 26 de set. de 1940.

f; Apresentarem-se .em· JARAGUA DO SUL, á �I Jaraguá dI) Sul, 28 de julho de 1965.Senhor Presidente. :. Rua ProfessÔf Antônio E. Ayroso,' 83. l. ERNESTO L. OZERNIEVICZSirvo·me desta para apresentar, de maneira
muito ·especial a V. Sa. e demais dirigentes da ��,·: -':.-�� ·���c. ..,��k Diretor·Presidente

.Associação Comercial. e Industrial de Jaraguá do o ·
..
· �� :� � ��� :� :, c :, :, :c :� :� :�

���I.����. ·Sul, os meus mais profundos agradecimentos, por g

� L � �
J

�.
. � Cure S�U8 �ales e poupe seu

terem beneficiado a minha fam1lia com o paga- �: S n J li a s �-li Ino: bo� dinheiro c�mprando �a

mento de vida em grupo, recém efetuado pelof=' =1 FARMAGIA NOVANovo Mündo Companbia Nacional de Seguros Ge· �: =1 .8 ROBERTO" HORSTrais, junto a qual, era 'segurada minha saudosa � (Ciwurgião Dentista) �l' � que dispõe de �aior sortimen.espôsa Rosália L. Planinscheck. ' {: : to na- praça e oferece seus arti.:

E8per� que Entidade continue a emp.restar a g OLíNICA - I PR6T,ESE _ CIRURGIA BUCAL RÁIOS X � gos à pr!!ços vantajosos
sociedade ]araguaense O amparo nec�ssárlO, como

f= :1 Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
até agora eficientemente têm dado. '. : Consul�ório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) =l �����

Expresso lhe meu desejo de uma feliz gest�o :
'_ :}

na presidência dêsse importante Orgão �� classe fi H O R Á R 10:
Manha - das 8. �3 12 i�

e ficar.lhe a imensamente grato, tran�mItIsse aos b Tarde - das 14 as 18 :1d�mais componentes voto.� indênticos.
_

.

fl) B AAR.l\ .c1UÃ DO SUL
. IIRespeltosal! saudaçoes.: tiI..t1Il 11V1,. , :,

th Pl' hk·· .Ar ur aDJD€C ec
. e�···*··*··.. ':.��·.·····�r�·�·��·:·.··*··,c:.,:.:;.··.�·*··*· .•. ':.� ':.�� : -:J� ••••••••• ,:'.*.•*•••••.:'."••••••• ':..:.)_ 1- , _

Noticias de

Auxiliar de Escrita
Concurso do Banco do Brasil

Funcionários preparam candidatos interessados.

Matrículas para o cursinho com ADEMAR

HORST 9 CÉLIO GASCHO. Aulas a partir de

Correio do Povo

u� Jornal a

Serviço do Povo

-

Prestigr� um p r'o d u t 0 j a r a' 9 u a ,e n se!

MARCA' J lJTTE!.CAFÉ
Agora um ,produ,to da firma EGON SAS.'SE

.
.

Exija de seu fornecedor! '.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


