
VICTOR BAUER, saúda a mulher Jaraguaense, que dentro de ,sua qualidade de dona
de casa, professora, estudante ou industriária, tem enfrentado com galhardia o seu orçamento,
tão duramente atingido pelos efeitos' da inflação' e a elevação descomunal de impostos e taxas.

,VICTOR' BADER, a esperança de melhores dias para Jaraguá do Sul, tem na sua plata
forma de govêrno, �s condições ideais para amenizar, as ' distorções

VICTOR BADER Mocidade Capacidade

Ano XLV JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) sábado, 28 de agôsto de 1965 N.O 2.343

LUDGERO TEPASSÉ:
Justiça rejeita
impugnação

que até hoje se praticaram.
Trabalho'

desrespeitosa, na Câmara
Municipal de Jarsguá do
Sul, com relação à Igreja
Católica local.
Para aqueles que acom

panham as sessões da

Câmara, devem ter notado

que o vereador b cand�
dato a Prefeito, sr. VIC
TOR BAUER há maia de
dois mêses está licen
eíado, em Iace do lança
mento de seu honrado
nome à preferência do
.eleítorado Jaraguaeuse,

Ienquanto que O vereador
SCHMÖCKEL, ao contrá
rio do que se propala,
c o n den o u veemente
mente certo vereador' da

situação que ria cinica
mente, enquanto êle pres
tava homenagem pos tu
IDtJ. ao Itev, Pe. Alberto
Jacobs, e o comporta
manto pode ser compro
vado pela transcrição do
oficio que se segua:
"Armas da República

- Estado de Santa Cata
rína - Câmara Munici

pal de Jaraguá do Sul
TRANSCRiÇÃO. De or-

dem do Exmo. Snr. Pre
sidente desta Câmara
Municipal, por solicita
ção do sr. Vereador

Eugênio Vitor Schmöckel,
transcrevo na integra, o

que consta na cópia do
oficio sob n.O 31/65, data
do de 4 de Agôsto do
corrente ano, dirigido ao

Rev, Padre Francisco

Como é do conheci
mento dos leitores, o

candidato à Prefeito de
Sehroeder, sr. Ludgere
Tepassé, foi surpreendido
com um pedido de impug J

nação da sua candidatura,
na Comarca de Jaraguá
do Sul. por parte do PSD
daquele novel Município.
Soubemos, agora, que

5 E M P R E o MM 6 Juiz Eleitoral da
17.& Zona, não acolheu
a tése da íneligibílídade,

Luchtenberger, DO. Vi do considerações do rejeitando o recurso. O

gário da Paróquía "São vereador Eugênio Vitor Candidato da UON, sr.

Sebastião". O f i c i o n.s SChmöckel, na sessão Ludgero Tepassê, pois,
31/65 - Jaraguá do Sul ordinária realizada dia 3 continúa candidato muito
4 de Agôsto de 1965 - do corrente, após Iêr forte às eleições em

Nesta Rev. Padre carta do Rev. Padre Schroeder, de onde deve
Francisco Luchtenherger Alberto Piazera, narr�- sagrar-ae vencedor, prín
- DO. Vigário da Paró do últimos momentos de cipalmente depois que
quia "São Sebastião". vida do bondoso sacer- tentaram impedir a sua

Câmara . Municipal de dote Pe. Alberto Jakobs, I candidatura à Prefeito,
Jaraguá do Sul, acolheu- Contida na última página em 3 de outubro de 1965 ..

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Direror :

BUOBNIO VITOR SCHMÖCKEl

Impresso na:FundaçÇio:
Artur 'Müller

os C'A L,U N lADO RES DE
De Iastímar-se a onda

de calúnias que se levan
tam contra homens de
bem. E' que, mal iniciada
a campanha politica, que
se tinha na conta de
calma e respeítadora,
'\larmes expulsos de máas

botes, dão se ao sádico

prazer de levantar calú
nias a candidatos e arras

tando para o lamaçal
outras pessoas que nada
tem a ver com o assunto.
Como o que dizem não

resiste a maís .símples
.

das provas, escondem-se
nas trevas e aproveitam
se da ridícula posição
para lançar pedradas
naqueles que não tem

mêdo de andar pela
estrada iluminada da ver-

• dade, de decôro e Jo
bom senso.

Assim é que, as lagar
tixas da indecência de
ram de divulgar que o

c a n d i d a t I) VWTOR
BAUER e o vereador
EUG�NIO VITOR
SCHMÖOKEL, teriam se

comportado de maneira

JORNAL ',DE
O I CAR'OS

L.A.ERTE VIEIRA é O vice-governador de Antonio C. Konder Reis

•

Em edições anferiores',
chamamos a atenção das
"ç!Utoridades" que se ex

cedem em suas alribuições
e violam as - leis emitidas
pela revolução. Promete
mos que iriamos revelar
os nomes daquelas "dulo
ridades" que f os sem

apanhadas com a "boca
da botija". Como'promessa
é' dívida, vamOs divulgar
o nome da pr'imeira "aUIO
ridade" que teima em

desrespeitar as leis, como
si elas fossem feitas só
para brincadeira, como

aliás, acontecia em oUlros

tempos. O MMo. Dr. Juiz
vai decidir da represenla-

ção feita pela UDN, que é do Art. 245 e Artigos 246-
do seguinte leôr: 247 e 528, da Lei na 4787,
,"Exmo. Snr. Dr. Juiz de 15 de Julho de 1965-

Eleitoral da 17a. Zona - Código Elelf_oral, pelos
laraguá do Sul (SC). Vem seguintes fátos: 10 Onlem
a União Democrálica Na- pela manhã, cêrca das 11

cional, Diretório Municipal horas, foram surpreendidos
de Jaraguá do Sul, por em flagranle pelo Presi

seu Delegado de Partido denle do Diretório MUlli

infra assinado, à presença cipal da União Democrá
de V. Excia., 'para, nesta tica Nacional e outros

oportunidade, formalmenre, correlegionários, os srs.

REPRES�NTAR. conlra o A MAU R·I JANUÁRIO,
PARTfDQ SOCIAL DE JOSÉ BRAATZ' e outro

MOCRÁTICO, Direlório cujo snbrenome é PL.à.·
MuniCipal de Jaraguá do NINSCHBCK, 'c o I a nd o

Sul, já que o fez verbal- �ARTAZES ,E FOTO
menle em dala de onlem -GRAFIAS, b'lin c o m o

a V. Excia., por infração PINTANDO com tin t a

do disposto no item VIII Contlnúa na última página
,

Com humildade, recolho
a prova de confiança do
meu partido.
Na modéstia de minhas

forças procurarei servir a

Senta Catarina e contri
buir pare a vitória dos
ideais que tnforrna e nossa

ação política e
.

partidária.
Conhece o povo de

Santa Catarina a pletafor
ma de nosso candidato
ao Govêroo do Estado.
Ela é fruto do estudo
aprofundado o cuidadoso

meu dever ,dos �roblemas de. Sa�a, 'CatarlOa e pode sér sm·
----------------

tetizada em alguns pontos
fundamentais: permanente
contato entre o G.ovêrno
e o povo, reforma da má"
quina admi.nistrativa do
Estado; adoção �e rígi
dos princípios de Justiça
na condução dos negócios'
públiCOS e rigoroso crité·
rio de probidade na apli
cação dos dinheiros do
Estado. O Bem Comum e

a' Justiça Social �ão os

objetivos que perseguire
mos com coragem e tena

cidade. Somos. ante� de
tudo, realistds. E defende
mos soluções realistas pa
ra os velhos problemas
que sufcoam a nossa eco

nomia e estrangul Jm o de
senvolvimento social de
nbsso povo. Não nos se·

duzem os poéticos voos de
Contl�a na última página

O próprio senador An- como homem público, en
lonio Carlos Konder ReiSt viar aos cetertnensee esta

de Rio do Sul, onde se mensagem de saudação,
encontrava, telefonou ao que, ao mesmo rempo é

deputado Leerte Vieira fe- uma reafirmação de minha
licitando-o e à UDN pelo fé nos destinos de nosso

ecêrro da escolha. Estado.

BAR KÖBES:
Confraternização s. Paulo

Em reunião, presidida Vice Governançe veio dar

pelo sr. Osvaldo ßulcão, novo ânimo à campanha da
o Diretório Regional da UDN-PDC PL e d.versas
União De.mocrática Nacio- -dtsstdêncles de outros par
nal, pela unanimidade de udos que já comunicaram

seus membros in d i c o u suas adesões. Sua reper
pare companheiro de cha cussão já se fez sentir,
pa do senador Anronto quando comunicaram seu

Carlos Konder Reis cargo estustesmo e enviaram
de Vice-Governador - o congratulações udehistas,
nome do deputado Leerte pedecístas e libertadores de
Ramos Vieira, que já ini Joinville, Laíes,.' loaçeba,
ciou seu rusch eleitoral Ohaoecó e Florianópolis,
por ôeme Catarina. O re- como os srs. [uracy Batls
gistro da candidatura La- Ia da Silva (comunicando
erre Vieira foi solicitado a solideriedede do PDC),
ao Tribunal Regionöl Elei- deputado Mário' Tavares
torai, merecendo também da Cunha Mello, Sr. Nil
o apoio integral da União son bender. deputado
Democrerlca Cnstä e liber Waller Zigellí. deputado
tedora. Ladir Cherubtni, sr. Nel·
A presença de Leerte son Amim (candidato à

Vletra ao lado de Antonio Prefeitura de florainópolis)
Carlos como candidato à e outros.

Fala do Candidato

em

Após a sua escolha como

candidato a vice governa
dor, O deputedo " Leerte
Vieira fez o seguinte pro
nunclemento:
"CatarlOenses: Dirijo-

me, nêste instante, ao povo
de Santa Catarina, como
candidato a Vice Governa
dor do Estado, ne chapa
encebeçade pelo eminente
senador Anrono Carlos
Konder Reis.
Julguei do

c
Dia 18 do cerreute es desenvolvimento industrial

teve o nosso dire-tor na de nosso Estado, de onde

capital bandeirante, eren- só conhecem a modelar

deudo a chamado profts- organização da Terra dos

sional, quando teve opor Príncipes, mostrando se

tunidade de conhecer os vivamente ínreressedos

srs. Armando Gueniher em conhecer mais uma

Gralehen e Felix Kanter, parle, do Estado da Fe

ernbos do Departameo!o deração que se assemelha

de Vendas, em S. Paulo muito ao Estado bandei

da K r li p P Metalurgica rante. .

Ca m po Limpo .s. A,. Face ao expôsto e sen

sediada' em Campo Limpo, do como é do interesse

JU!1diaí-SP. da famosa empresa Krupp,
Das apresentações, co, desenvolver suas aJivida

mo sóe acontece no Bar des nos múltiplos setores,

e. Restaurante Köbes. da é d� se esperar que o sr.

Avenida da Luz,' nolamos Heinrich Schrieber, Supe
do interesse que tem os ril1tendente de Vendas e o

paulistas pelo nosso Es sr. Hans Egon Schwarzer,
fado, onde conhecem a Diretor Geral Superinten
Fun di ç ã o Tupy, como denJe da Krupp Metal.urgica
modelo de organização Campo L i m poS. A.,
catarineose. promoverão as demarches

O s'r. Felix Kanler, que para eslabelecer uma via

é casado com Dd, Elza srem de es t ud o s pelo
Zabel, oâtural de Erechim nosso Estado, estabele

e pússui dois filhos (Ous- cendo conráctos que se

tav e f1elix), e o sr. rão de nal valia para a

Àrmando Guenther Orai emprêsa e seus funcioná

chen que' é casado com rios.

Da.
'

Ruth Nickel Ei t.em Gratos som o s pela
4 filhos (Roberto, Werner) oportuniaade de Ião

Monica e Sus8ana), fi a proveitoso encontro no

ram encantados com o I Bar KÖbes.

-

Autoridades que brincam· com as· Leis

Dias 11 e -12 de" Setembro de 1965 Grande Festa Popular da Comunidade Evangélioa
Lutherana de Jaraguá do Sul. em benefício da reforma de sua Igreia. .

Prestigie o acont<�ci-"meÍlto, po�que �ssim estarás .contribuind,o .para a. exist�nci� de �ais. um monumento

a embelezar aMetropole do DInamIsmo, e o prÓXImo Centenarlo de Jaragua·teramalS brIlho e esplendor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, "COftRf.IO DO POUO
II

<:::::=6c:::::::::a�c::::::::"�:::::":::::::::o Registro Civii I li�dO e res,idente e.m �io Com e In'd W Raduenz S AM U D A 5 ' Cerro, II, neste distrito, '. ..' • •
,

'

'Aurea Müller'Grubb I, Oficial filho de Alfredo RuprecJi '

,

- do Registo Civil do 1,0 Dis e de Lische� Ruprecht. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Frutfl�r"s e Ornament"is trito da Comarca de jarag oá Ela, brasileira, viuva, São convidados 08 senhores acionistas a com-I

\

do Su' ' Estado, Je Santa doméstica, natural -de parecerem na séde da sociedade, em Rio do Cer-
C�tarina, Brasil." Jaraguá do Sul, 'domici· ro, Jaraguá do Sul, día 25 de ,setembro de 1965,

Faz sabei que comparece- liada e residente e!D �io ás 15 horas, afim de deliberarem sobre �
rem no cartório exibindo os Cêrro II, neste diatrtto, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
documentos exigidos pela lei filha de Henr.ique Piske com a seguinte ordem do día;
atim de se habilitarem para e de Joana Piske. a) Discussão e aprovação do balanço geral;

casar se :
'

Edital n. 6023 de 25/8/65 b) Eleição da trova Diretoria e do Conselho
fiscal;

c) Assuntos Diversos.

NOTA; - acham se à disposição dos senho
res aeíonístas, na séde da sociedade, os do umentos
de que trata o art., 99 do decreto leí 2,627 de
26.9.1 ü40.

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

Wilhelm Raduenz, Diretor Presidente
Deläno Raduenz, Diretor Comercial

rr==::::::====::::::::::::=:::::.=::::::===:::::::::::::::::::::�
II Blotee Jaraguá Ltda. IIli II

ii �o onos de Bvaneo nB arte de construir �
II Fábrica de Bloc08 de Cimento para cons· II

A sra. Antonina, espo· II truções. Se V.S. pretende construir, adquira tI
sa do sr. Alfredo D. ii o matertal desta fábrica que é o mais mo- - i1 Vende se _

Jansen;. ii derno, e a construção sairá mais barato. II -

- Narciso Mo�bis;. II FRANCISCO MODROCK II Vende�se uma propriedade contendo uma
- sra.Irene HlDE!ch�.ng ii Informações com:

LEOPOLDO KARSTEN II casa de material e uma casa de madeira, situado
Soelter, esp. do Dr. Jorn li II à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul,Soelter� \::' nesta praça II

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.
, sr W'aldeml'ro Nagel --------- .... ---------..))

• • -------------- :::;0'

Vende·sEeI um JEEP -

ano de fabricação 1948
- com 4 c iI i n d r o s e

capota de nylon, estando
em bom estado de con·

senação.
Tratar na VOLSWAGEN

nos fundos do Banco do
Brasil S/A. em Jaraguâ
do Sul.

��fe··r;â··�·ill� VENDOr. ÇIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- � Lote Residencial no Vende·.e uma �áquina

[= RES, 'INTESTINOS - Ciru·rgia de Senhoras g centro da cidade. de Roçar grama.

f� Diagnóstico Precoce do Clncer nas Senhoras �l Informações com Informação nesfe jornal.

f� " �l Claudio Pereira �amos,
ci Comunica aos seus dientes ·que atender'; 'no seu

=}
no Banco do BraSIl.

g 'novo consultório .. Rua Artbur Müller n' 160 �
f: -

(AO LAPO DO NOVO BOTEL) : F:::=:;::::::::::::::::=1:::::::::::=:::=:::::::::::=::::::::::::::::::::'==::::::=�
!l ...�:��..�..�=..�:.���.;.�.���..��::�.... ::: ....���.�:.::J Ilili llllR. lERll(JB[ IAlUlPM!NN iIt---.._��---..��� �

I: MÉDIUO CIRURGIA.,
-

"
tF:=:::::::::=:::=:;::::::::::=:::==::::::::::;:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::�=:::::::::::.;==::::::===:::::::::, Proibiça-O li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
H .

li \ II
li ' I: Pela presente eu àbai iii

sidades de Colôni'a (Alemanha) e Pôrt� Alegre II

IIII,!, ' O r I "J, � a c n i m � . W I J � � � t I � n III::' ��n:���n�:�ieP�Oi��tr�e:� li CIRURGIA - SBNHORAS .� PARTOS ...,.. CR.NCAS B IIM de pessoas em minhas ii CLINICA OERAL II
II Advogado. II propriedades. si t o em!i J 9nga prátiea em Hóspitais Bnrop"u8

.

II
III /

./
" II Retorcida e Ribeirão Ca.- ii Consultório e resid�ncia: li

I
." !l valo, afim de caçar, pes- !I

II E S C R r T ö R IA:> : A V. M A L.� D E o D o R O, 1 2 2 li car e causar outrOS danos':i Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 40õ
•

II JARAGUA DO SUL I,:,' Não me responsabilizo II CONSULTAS:
!I . II pelo que possa ocorrer' II.
II t: aos infratores. II'· Pela manhã: das 81/2, ás 11 horas

II ti h.11 MAN SPRIUPT DEUTSCH 'I' Jaraguá do Sul, 30 de H Pel� tarde: das 14- 1/2 as 17 1/2 oras

I

II
,. .

j Julho de 1965. II Atende ch�mados tambem à Noite II

l:::::::::=::::::=:::=::::::::::::::::::==:-;::::=::::::=::::::::::::====�:::::::::_===:::::::::=:::::::::::::J) Lino ];Jres8ani \b:�:::=:::�=--f..::=:::=====::i)

(fundação: f'lrtur müller - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

- 1965 • Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiroe, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc., etc.

Diretor
Eugênio' Vitor 5chmöckel

ASSINAT'l,RA :

f\nual ., Cr$ 1.850,00,
Semestral, • • Cr$ 950,00
AAulso . '. • Cr$ 40,00

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

BNÓBRÊÇO:
Caixa 'Postal, 19

nida Mal. Deodoro, 210
guá do Sul - So< Catarina

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

lí'::=::::::=:::=::::::::::::==:::==::::::::::::::::::=:::::::::==:::::::::=:::::::::::�

li SOCIAIS il
'i =jl'''''.. _ .. _ . "�....._ ....._-_ ...._- .- ....._----_ . .....-

- Lauro Ademar Bor
tolíní;
- Yvone Alice Schmõ

ckel, filha do casal, Eu
gê�io V. Schmöckel e

Brunhilde M. Schmöckel.

Dia 3:

Aniversários -

Fazem anos hoje:
Sra. Emma Bleich, esp.

do sr. Rudolfo Bleich,
residente nesta cidade.

Fazem anos amanhã: Sr. Manfredo Fuck.

Dia 2:Carlos Günther;
- Heinz Ziemer;
- Haroldo Wclski;
- Ademar Oswaldo

Borges.

Willi G. Gessner;
- sr. Rudi Bruns, nes-

ta cidade;
- Laerte Stein;
- Romilda Pedri;
- Walter Germano

Behrens.

Dia 30:

Sr. Lepoldo Rfiiner;
- sra. Maria, esp. do

sr. João Carlos Stein;
sr. Otto Pawlonski;
sr. Angelo Scheuer

residente em Itopocuzi·
nho.

Dia 31:

Sr. Tarciso Satler;
...,.. Siegmar Ehlert.
- José BäumIe;

.

Comércio e In�ústriB 8reit�auDt S/B.
c o n voe a � A o para Assembléia' Geral Ordinária

Cónvocamos os Senhores Acionistas d é s f a

Sociedade para comparecerem à Assembléia Geral
Ordinária, a se realizar no dia 25 de Outubro de 1965,
as 1õOO horas, em sua séde social à Rua CeI. Emilio
Carlos Jourdan. 21, em Jaraguá do Sul, para delibe
rarem sôbre a seguinte orde.n do dia:

I) - Relalório da Direlória;
II) - Par'ecer do Conselho Fiscal;
111) - Exame. discussão e aprovação do Ba,

lanço Geral, conla de Lucros' e Perdas e demais
docuEilentos relativos ao ano social de 1-7 64 a 30-6·65;

•

IV) - Eleição· do ConselhO' F!scal;
V) - Diversos assuntos ,de interêsse social.

AVISO

Acham·se à dis'posição dos Senhores Acionislas,
na séde social, os documentes a que se refere o

Arf. 99, do Decreto-Lei n. 2.627, de. 26 de setembro
de 1940.

'jaraguá do Sul;
.

13 de agôsto de 1965.

Com. e lnd, Breilhaupf S. A,

a) Arthur Breilhaupf, Diretor
Walter Breirhaupf, Direlor

"

,

Edital n. 60�1 de 2�/8/65 Edmundo Wille e

Ema Pereira
Edmundo Gottardi e

Marlene Raters Ele, brasileiro, solteiro,
.. . operário, natural de

Ele1, b�asllelro, solteiro, Jaraguä do Sul. domici
me (J a n I c o ,natural de liado e residente em esta
Massaranduba.: ..n e s t e,1 cidade. filho de Carlos
Es�ado, nomíoiliado e, Augu.;to Emilio Wille e
residente eD_l .Estr�d� de Berta Dunke Wille.
Nova, neste dlstrlt�, filho Ela. brasileira, solteira,
d� Ernesto Gottar�l, e de industriária, natural de
FIlomena G<;>tt!lrdl. Jaraguá do Sul, domiei-
,Ela, brasileira, baleo- liada e residente em esta

DIsta, natural?� Jaraguä cidade, filha de Henrique
do. Sul. domiciliada e Pereira, e de Francisca
residente e�. Estr.ada Fagundes 'Pereira.Nova. neste distr-ito, filha
de Hermes Roters e de
Tereza Roters.

l! para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado durante r \ dias. S,
liguem souber de algum im
pedirnento acuse-o oara os

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

Edital n. 6.022 de 24/8/65
Valentino ·Ruprech e

Guilhermina Tecla Piske
Kuester

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de
Jaraguá do Sul, domici-

r=====:::=::::::=====:::==::::::=::-il

li PRECISA-SE II
. II

II
Ö II

II 3 BONS OFICIAIS PARA PALET II
!! 1 CALOEIRO II
:! II

ii Paga-se Cr$ 6000 para o paletó li
ii e Cr$ 1.400 a calQa. II
ii Tratar com DALPRA Alfaiate Modas P
H !l
;.::�====::::::::==--=�:=====:::::--===--=:::=:::--=d/

Jaraguá' Fabril SIA.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Picam convidados os Srs. Acionistas a compa
recerem à Assembléia Geral Ordinária, a realisar-se,
no próximo dia 28 d, agôsto de 1965 às 16,00 horas,
na sede social à Rua Jorge Czernievicz, 590, afim
de deliberarem sôbre à seguinte ,ordem do dia :

a) Leitura, discussão e votação do Relatório
da Diretoria, Balanço Geral e demais contas refe
rentes ao exercício social encerrado em 30 de junho
de 1965, bem como o .parecer do Conselho Fiscal;

b) Eleição do Conselho Fiscal;
c) Assuntos de interesse da sociedade;

NOT A: Acham'se a disposição dos Srs. Acionis
tas OB documentos de que trata o art. 99
do Dec, N,O 2.627 de 26 de set. de 1940.

Jaraguã dI) Sul, 28 de julho de 1965.

ERNESTO L. CZERNIEVICZ
Diretor-Presidente

Centro

Vende�se VENDE�SE
Por prêço de ocasião,

vende-se uma proprieda
de com 11 ms. de frenté>
por 129 de fundos, com
uma casa de madeira,
tipo bugalow, no centro
de Guaramirim.
Tratar na Rua 28 de

Agôsto, 51�, em Guara
mirim.

Vende-se

\ ..
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apresenta
Informativo ACARESC OOZINHA EM G'ERAL:

Ohurrascos
Almôeo
Oozinha (jantar etc.)
Venia de Galínhas
Oaohorro Quente e Salsichas
Venda de Doces
Oafé
Pastéis
Sorvetes, etc.

Venda de Flâmulas
Rifa de uma "Dorminhoca"

"
.

Renda Bruta Total . . Or$ 4.944.720

DESPÊSAS
Pago por uma máquina de costura 75.000
Ohurrascos, pães, etc. 340.000
Bebidas 558 395
Oompras diversas 18.574
Oigarros e F6sforos 70.511
Macarrão 12.400
Gráfica Avenida 22.100 1.097,180

RendaIíqutda .. Or$.3.847.540

Jaraguá do Sul, 12 de agôsto de 1965.

Irmã Florianis - Superiora
Irmã Seráfia - Diretora
Irmã Verena - Secretária

As Irmãs da Escola Normal "Divina Provi
dência", desta cidade, apresentam seletos agradeci
mentes às famílias amigas e a todos que, de qual
quer modo, concorreram para um lucro tão notável
de sua festa popular, realizada no DIA DO PAPAI.

Que o bom Deus pague a todos sua altruísta
colaboração!

2.042.340

158.530
62.200
44000
214575
175975
81.900
147930
6.200

821).945 1.717.255

411.225
271.210
135350
46.500
84.070
14705
91.8ô5
13850
37800 1.136.575

24.750
23800 48550

r=============a Guarda-livros Resullado �a lesla do ColégiO "Diuina Providência"

8.�:i· � � n f � una � �
J

� � u i TI �.
.

i�:. e,:uc:::'���ili�:�•.prática realizada em 8 de agôsto d� 1965

f: � P DISORIMINAÇÃO
l� (Cifl1'urgi�o Dentista) B rocCular.aMsa�qUlnaS' Famac Doacões diversas e Tômbola
f: OLíNIOA PRÓTESE - OIRURGIA BUOAL - RÁIOS X =1

..

{� Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) �l
·

D:�:!��AS:
�� Manhã - das 8 às 12 �) I-o Anuncio é a I

De .!oda da Fortuna
: H O R Á R 10 : :1"

. De "l\oleta

� Tarde - das 14 às 18 �1 Alma d? NegOCIO De Jôgo de Bichos

l� JARAGUA DO SUL . �= I
anuncie neste

I
De Bingo

.

f. ' . Sã' De Coelhinhos
e:!...':. � !' ��.••+ ������: •••••••:·h· ..•••••..���:· ··.·�r·.�·.··

: eman rio
_

De Pescaria
De Discoteca
De Bebidas

RIf\NCf\

ACARESC, LIONS, ROTARY E PROFESSORES
RURAIS, TRABALHAM NO COMBATE A

VERMINOSE ..

!! !I
H DR. IVO KAUFMANN II
ii li
:: li

!I
-- Cirurgião Dentisia li

::
!!

ii Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 159 ii
li "
li (em frente da BMPRBSUL) ii
!! H

ii - .'\p"relhegem modernissima - II
!! RAIO X - CLINICA - CIRURGIA li

c [::::==�==:::��:'7.�:=:=:��::�:����F::�:�===:==]

Dê sua presença na tarde dançante que a quarta série Um dos problemas bastante sentido em nos-
ginasial fará realizar amanhã domingo, às 15 hs. no Itajara so municibio é a falta de privadas com Iossa sê-
Tênis 8���:\��á������eÊ�f����; :r,a�nha dos Estudantes. ca e esgõtos para as águas servidas, lugares êstes

-x- onde se criam os vermes causadores da maioria
Grandioso baile das debutantes, na Socíedade Recreá- das febres, desenteria, dores de barriga ataque

tíva Concórdia, em Oorupä na noite de 4 de Setembro. Será de bichas, fraqueza, etc.
'

abrílbeutado pelo conjunto ::?�_Batutas" de Blumenau.
.

Sendo Jaraguá do Sul um município onde os
.

. , AGS distintos noivos Elvira e Sebastião, que receberam agricultores são bastante evoluídos, deve êste
a bênção do Santo Mateímônío sábado dia 28, os cumpri- problema ser resolvido.
mentes desta coluna. Procurando ajudar a solucionar êste proble-

Em festa O' lar d� simp:tiCO' casal Gito e Aucilia com
ma � ACARESO, �om a colaboração das organi

o nascimento do prímogêníto, que na pia batismal recebera .zaçoes Rotary, LIODS, e proteasores rurais está
O' nome de Jader Maciel. , realizando em tônas as comunidades do Muni ci·

AGS pais e avós os cumprimentos do "Radar Socíal". pio de Jaraguá do Sul. um trabalho em saneamen-

Receberão a benção d�xSanto Matrimônio na Igreja
to Ba�ico - 'nas atividades: privada com Iossa

Matriz, no día 18 de Setembro as 17,30 horas O'S jovens e esgotos.
ValdAte e Atílano, Foram feitas reuniões, em tôdas as comuní-

-x - dades com palestra sôbre o combate a verminose
Transcorre día �o O'S aníversãríos do garõto Cläudío f'l d

.

d
'

Luiz Farias e de seu irmão Sebastião Farias conhecído 10-
e I mes e ucatívos e saneamento.

cutor da Rádio Jaragua'. Em Barra do Rio Cêrro a palestra foi feit'!
Aos aniversariantes os cuiaprímentos desta coluna. pelo Presidente do Botsry 'Club Dr. MarIo Sousa,

-x- e em Nereu Ramos Dr. Alexandre Otsa membro
A S. D. Acarai tem a satisfação de trazer para seus d L' DO) d B di

assccíados' na noite de 16 de outubro, a famosa Orquestra
O Ions e r. r an o erna IDO da Silva-

"Ravena" de Laguna. Presidente do Lions Club.
-x- Líons forneceu ainda caetezes e material

Prataria em alto esIDO' e Cristais Hering na tamosa para distribuir.
Relojoaria He.rtel.

-x-
A frequência nas reuniões foi a seguinte: Bar

Pensamento da Semana: Conversar com aquêlea que ra do Ribeirão - 29 pessoas; Nereu Ramos - 44
possam fazer-te melhor do que és. (Sêneea). pessoas; Santa Luzia - 55 pessoas; Três Rios do

Norte - 37 pessoas; Três Rios do Sul - 16 pes
. ::::::.:::::=:::=::::::::::===:::::::=:::::::::=::::::=::::::=:::::::::=====:::::: soas; Ilha da Figueira - 54 pessoas; Barra do

Rio Oêrro - 72 pessoas.
Embora não tenha trnascorrido nem um mês

das reuniões feitas já vem-se notando resultados
como sejam; Privada com Iossa - 20 Iamíllas 5
escolas rurais Esgôto - 3 fam1lias.

Estes resultados são uma satisfação e incen
tivo para nós.

Agradecemos a valiosa colaboração que nos
vem dando as Organizações Lions e Rotary e

proreasorea rurais,
As famílias que colaboraram nêste trabalho,

construindo privadas com fossa e esgötos, uossos

parabéns,
E a você amigo agricultor que ainda não deu

sua colaboração nêste trabalho nosso pedido, que
colabore hoje mesmo construindo uma privada
com Iossa e um esgôto em Bua propriedade, pois
assim você estará defedendo a saúde de sua fa
mílía ..

o� ...,� ..., .....,o�...., ....,o
, rÖINVERNÕ-m{Ãr------11

II HffOHMf SOft . üflßDfIRß: II
II gelad�r��r�:eo�e��:si��� f�o�;:�;���sq:: II r,:�·;:;do�--;:��::i:;;:��:-_·,�_·;;;��::;i::�::::1
II d

-

f dill!'
I'

U �es�se�r:a:nv��no� r a o ser 1'e orma as nos

"i1 do Trabalhador Raral I;
II Desmontagem total, limpeza a jato de II!! A C O M E R C I A L il

I'
areia, tintas de primeira qualidade, mão de

II :,'i. A M I D d "O i::::
b

.' . va. eo oro, 1 u , em Jaraguá do Sul,

".
o ra c'rlterIGSa.

-

II ::,1:
•

:i.:ii.encarrega-se do preeDchimenlo das guia de

U Oficina de Geladeiras de R.udi Brans fone,. 288 II II recolhimento e de inscrição. "

II 'Jaraguá do Sul - SO. II I�::::::::=:::::::::===::=::::::=:::::::"'.�:::::::::=::::::::::::::::::==�=:�=�
0===============0============::0

rr:'=========::::::=:::===':::::==�
II A representante do li

II Superénxovais Blumenau II
II i'

li Da. RACHEL LEHMANN, em [aregué, Corupé, iI
li Guaramirim, Masserenduba e Estrada ôchroeder, II
i! precisa vendedor(a). com ótima comissão. ii

!I �
Ij Informações à Rua Juscelino ii
ii Caixa Postal, 90 ii
� u
fi . Iaragué do Sul - SC ii

�::::::::=:::::::::=:::::::::=:=::::::::::::====:::=:::--=:::�:=:d)
:!!i$!.uW�=:I-=44ií_j;l!:_�==--·:-J_W_ .

I� DR. JORN SOELTER 1mm
I CIRURGlilo DENT15Tfi I

SI

fß Moderníssimo "A/ROTOR" I
m Reduz o tempo de traba lho' _Iii.I e aumente o conforto do CLIENTE. III

m OLíNICA - OIRURGIA -'- PRÓTESE g
m RAIOS X m
m, Consultório: Av. Getulio Vargas, 199

I'"1;=: (An:txo :;0 i�eP:sir: d:��arc�:�!=_

r��B�;;-;-���í ���;�::��;,D:���� f�:'=;;w�=;;�i;;�Zu�Nl
I II II I� te na Associação li CLíNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL' li
II '

• .,V.G"B" .

I ��::e��ia}a:ai�� �s� II II

II· Com escritório nésta ci�ade à Av. Marechai Deodoro 11,\.',
Su].

II g�1�t ���TAS II
'_,'I_

da Fonseca nO. 122, para melhor ,servir seus clientes;

I
���--<!i H R ULTRA VIOLETA li

mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex·Escritórios .

Cure S�IIS �ales e poupe SfU li Rua P�esidente Epitãcio Pessôa 704 li
fi

.. Jorn atnbelro comprando noii' jl

!II de Advogacia DR. H;EROILIO ALEXANDER DA LUZ,
.. rARMACIA NOVA ":::::::::::==::-;=:==::::::======.':::::=::::.�=::.=:::=:::::::::=:::=::::::=::I

III com séde eIn Joinville e São Francisco do Sul; está em III i ROBERTO M HORST

1_-,',' condições de,' também, aceitar causas para aquelas 00- �I'I' .

I que& dispõe de maior sortim�n:, t
Correio do" Pov� Poro fiouerna�or

, II t o na praça e oierece seus artl-' .

,,. marcas, sem maiores onus para seus constituintes., 1"'1: gos à preços vantajosos. um �orllal a Vote em .

, II ..

.

,.

Rua Mal. Deodoro 3 'Jaragua \ Serviço do Povo ANTONIO CARLOS
'1ii�!!!i!i!l!;a;=II!i!Ê!!IE:iI!!!!-!�!!E!!!I__!Si!!alFJF=lIFiF!!:;;SS:;:!IE5!!!5!!5!IIe!illEi!SllliliEli!!iEIIEiii!lWl ""-"'<fJ��--<!i�

,

' . \

CELINA MARIA BECKER
Extenaionlsta Doméstica Rural,

ACARESO
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CORREIO DO' POVO
A.NO XLV N.O 2.345JARAOU� DO SUL '(SANTA CATARINA)

---------------------------------------------- P. O que é o Programa de Emparceiramento
de Distrito e Clube e como os clubes poderão per-

n QUE VAI PELO ll"Nil o'S CAI.UNIADORES DE SEMPRE ticiPa�� O programa de Emparceírernenro de Dísrrlro
ii un (Contin�ação da prime,ira página) '�o�I;:e�n�ã�m�n�!��i�i��:"araat�a�é�s�ndvOol���:�����que durante longos anos I de silêncio, como parte de pessoas e coisas .entre os Rorary Clubs de dife-'l-.__':""__

foi nOS80 querido e dinâ desta homenagem. Mui rentes partes do mundo.
LEONISMO INTERNACIONAL �ico Vjgário,. prestou respeitosamente.. Jo�o Os rotarianos, clubes e dtstrnos participam deSIncera e sentida home- Cardoso - Presidente. excursões, de projetos em conjunto, de visitas indi

nagem póstuma, àquele "Era o que constava vlduats, de intercâmbio de programas, exposições,que por suas virtudes e da citada cópia, arquí- literarura, estudantes e correspondêncta com os ro-incalculáveis serviços vada nesta Secretaria,. tarlenos e clubes dos seus distritos parceiros.prestados a Paróquia, fez que entrego a p�rte ínte- P. Que é sócio representativo adicioual emjús a imorredoura grati ressada, devídamente um Roté!ry Club?dão e saudades de tôda autenticada com o earimfamília �ristã [arague bo da Secretaria da Oâ
e!1'3e COII�prOme�f.lu-se .mara e essínada por mim,ainda

, r�ferldo edil, de Leónidas Cabral Herbs
na proxtms sessão desta ter. Diretor doExpedíente.�âmaI'a, !lpresentar pro Jaraguá do Sul, 19 de
Je�o de leí, dando a deno- Agôsto de 1965. Asa. Leominaçäo de seu nome a nidas Cabral Herbster,
u�a das ruas de nos�a Diretor do Expedíente".cidade. Na mesma sessao

por solicitação do vereá- Ha que acrescentar
dor João Lúcio da Costa, maís alguma coisa aos

guardou-se um minuto fátos?

20) Comunicado o fálo foi
por V. Excia , pllssoalmen

Edilal de' Convocação Ie e no 10Côl feito o flô
.

, grante, I end o sido os
ficam convidados os �óci05 Proprietari?s �ara referidos senhores, JUOIa.

uma Assembléia Geral Ordinaria, que se realizara no
mente com o malerial em

dia 51 de agôstt) de 1965" às 20 horas, na séde do
pregado I"!a o c a s I a o,Clube à Rua Exped. Gumercindo da Silva. nes.ta encéupinhados à.oelegaciacidad�, afim de deliberar sôbr.e a seguinte Ordem do 018:
de Policia lo c a I, pélra

a) - Rela1ório e preslação de contas da Dire- averiguação dos falOS; 50)
loria e parecer do Conselho F.iscal;.· .

Como é do conhecimento
b) - Eleiçã� da nova D,rero:la, de V'i; Excia., os.mencio-
c) - Eleição do Coos-elho Fiscal; nados senhores, prestando
d) - Assunlos de inleresse social. esclarecimenlos sôbre a

Nola: - Não havendo número .Iegal" em t.a. propaganda pa rtidár:a que
d h d estavam afixando e escreconvocação, seguir se-á segun a, meia ora epOlS,

vend9, declararam estarem
com qualq.uer número.

� agindo por ordem do snr.
jaraguêÍ do Sul, 7 de agosto de 1965. N O R B E R T O HAFER-

Nelson Driessen - Preso em Exercício MANN, bratiileiro, casado,
ÉugêOiO ViI�r' Schmöckel - Secretá'rio Geral. farmaceulico, Encarregado

-Em vlsta de sua vasta expansão territorial
e do caráter humano e sociável de seu programa
de serviço, o Lions Internacional encontra se em
uma excelente posição para promover a com
preensão

-

mundial atravéz do Leonismo Internacio
nal.

Nos primórdios de nosso desenvolvimento,
quando nossa Associação podia somente ter pre
tensão sôbre ser internacional porque tinha clubes
nos Estados Unidos e no Canadá. ninguém poderia
prever o tremendo crescimento que tem feito do
Leonísmo um símbolo de serviço na maior parte
do Inundo livre. '.

O Leonismo tem crescido tão ràpidamente
por causa de seus objetives. expressados de Ior
ma mais marcante no serviço desinteressado aos
menos afortunados, tem eliminado as diferenças
de cultura, idioma, religião e economia, que teu
dern a manter os povos separados. Não existem
barreiras na ajuda ao seu semelhante. Em tôda
nação, em tôda nacionalidade da face da terra,
podemos encontrar homens que deixam de lado
todo pensamento de recompensa pessoal quando
podem fazer alguma pequena csísa para fazer
com que a vida de outros seja melbor e mais
feliz.

Um outro fator contribuiu para o desenvol
vimento do Leontsmo InternacionaL Graças aos
modernes meios de comunicação e transporte,
o mundo tornou se uma graúde comunidade ou

vizinhança. Quando os Iugares mais distantes do
globo acham se tão próximos quanto seu telejene
ou seu aéroporto, é importante que compreenda
mo aquêles com quem temos que viver neste pla
neta que diminui dla a dia. O L.e?nismo inte�na.
cíonal, expresso no companhemsmo do

..

L10IlS
Internacional, proporciona um vínculo uniíicante
entre todos os povos e forma uma base comum
na qual a compreensão pode ser desenvolvida.

Pelo fato de ter êste poder em prol- da com

preensão mundial, '0 conceito do Leonismo no

trabalho de nivel internacional vem recebendo
cada vez mais atenção. Programas tais como o

de Intercâmbio da Juventude, o envio de auxilio
material e suprimentos por intermédio da CARE,
a atenção internacional dos Leões quando outras
nações Leonísticas são abaladas por catástrofes,
o intercâmbio de informações culturais e nacio
nais através do movimento mundial denominado
"clunes irmãos" ... todos êstes fatores são indica
ções ao crescimento do Leonismo Internacional.
Com o passar do tempo desenvolver se-ão {lutros
projetos. O Leonismo é um mostruário da liberda.
de' somente pode florescer numa sociedade em

qu� se reconhece a �ignidade, a l�bArdade e a

colaboração da humaDloade. Se o LlOns Interna
cional mostrar o caminho, tornar-se;á mais forte
e será uma luz orientadora em prol da liberdade
do homem em tôda parte.

-

Não egtamos oferecendo o Leonismo Interna
cional como um substituto para o trabalho que os

Lions Clubes executam em suas próprias comuni
dades ou país6s. Ê9se serviço local será sempre
o alicerce de nosso programa. Nã-o se tr8ta de
uma questão de um ou outro, contudo, espera_ se
que cada Lions Glube, além de suas reahzaçoes
de âmbito local,' encontre mais oportunidade� pa
ra servir no programa crescente do LeoDlsmo
Internacional, que está tornando. nossa Associação
uma força influenciadora e eficaz em prol da
compreensão em todo o mundo.

Itajara TênJs Clube
Assemöléia Gerdl Ori:Hnária

_

SABADO, 28 DB AOÔSTO DB 196Ó

Laerte Ramos é o ...
(Contínuação da la. págína)

imaginação, nem nos vando ao povo e ss a
senstbtltzern as soluções mensagem: soluções rea
utópicas, cujas conse- listas p a r a problemas
quêncis têm direta reper- prioritários. E creio que
cussão na vida do povo. o povo catarinense com
O critério de prioridade, preenderá que êsse é o
tão acertadamente foca caminho indicado pela
lizado pelo eminente Se- razão.
nador Antonio Carlos, é Quero, neste rápido
a garantia de que, no contato com os catari
Governo, buscaremos nenses, afirmar, também,
soluções para os probte 8. minha confiança no
mas de infra-estrutura, alto julgamento da opinião
antes de nos preocupar. pübuca, traduzido na vez

mos com a suntuosidade Ilrrecorrível das urnas

de obras perfeitamente de outubro.

adiáveis. Éstas, antes de Contando, como ,?on
libertar.nos de um sub tam?s, com o vaho�o
desenvolvimento que os ap.Ol� d� dem.oc�a?la
t:lufemismos não conse crista, ?uJos p�InClplOS
guem esconder, agravam de JustIça SOCIal tam

o orçamento e sangram
bém exposamo� e_com a

cada vez mais a n08sa hon rosa t r a d I ç � o
.

de
débil economia. abnegaç�(l e p�trlOtlsmo

do Partido Libertador,
marchamos para o plei
to, confiantes na vitória,
que significará a vitória
de uma nova mentalida
de de Governo para o

Estado de SantaCatarina".

Acredito, catarinense,
que, juntos, poderemos
abrir para o nosso Estado
a larga estrada do de
senvolvimento. Em nossa

campanha, estamos le-

Autoridades que ...
(Conlinuação da la. página)
do SESI local é suplente
de VEREADOR com aluai
exercício na Câmara Mu
nicipa! de Jaraguá do Sul,
pelo Parlido Social Demo
crático; 4°) O fáto conSli
tuí crime contra o Código
Eleitoral, já que se deram,
DEPOIS de ter enlrado
em vigôr o nôvo Código
Elei toraI."

branca, os nomes dos
Candidatos ao Govêrno
do. Estado, snr. I V O
SILVEIRA e Prefeito Mu·
niçipal snr. LORENO
MARCATTO, pelo Panido
Social Democrático, na

PONTE sôbre o Rio Jara�
guá, sita à Rua CeI. Pro
cópio Gomes de Oliveira,
dentro do perímefro urbànn
da cidade, cuja via p.ública
dá acesso à.. localidade "Assim sendo, deve ser

denominada de Ilha da responsabilizado p e I o
Figueira, nêste município 10 c o r r ido. o PARTID9
de J a r a g u á doS u I; S O C I A L DEMOCRA

TICO, Diretório Municipal
de Jarõguá do Sul, seu

Membro efeiivo e Vereador
s n r. N O R B E R T O
HAFERMANN, na fórma
do disposto no Art.. 241,
do mencionado Código
Eleitoral, para que, a êles
sejam dplicadas as san·

çõzs legais, PClndo se

côbro aos desmandos e

desrespeitando às Leis,
garantindo se assim à
realização do pleito de 3
de, Oulubro próximo vin
douro, dentro dos preceitos
legais."
Jaraguá do Sul, em 24

de Agôsto de 1965.
Ass. Delegado de Par

tido."

"Coluna ROTARY"
INFORMAÇAO ROTARIA

R. Qualquer sócio representativo de um RotaiY
Club pode propôr, e o clube pode eleger pera sócio
representativo adicional, um homem da emprêsa ou
estabelecimento a que esteja ligado o preponente e

cuja classificação será idêntica d do preponente.
Além disso. qualquer Rotary Club poderá, su

jeito à aprovação do detentor de uma classificação
e segundo os dispositivos do Artigo V, Seção 5 (b),
dos seus estatutos, eleger como sócio represenratívo
adicional no clube, qualquer ex-sócio representativo
de um ROlary Club, cuio estabelecimento de negócios,
no qual êle se encontra ativamente ligado, esteja sl
tuado nos Iirnues rerruortars do clube, desde que
tenha os reqursitos -pare ser sócio.

Os requisitos dos sócios represeutetivos adicio
nais são idênticos aos ex.gídos dos sócios repreren-
tativos

eO título do sócio representativo adletonal
termina automàticamente com " terminação do título
do respectivo preponente, ou no caso do sócio re

presenteuvo original passar à categoria de veterano
de seu clube. O título do sócio representativo adicio
nai poderá cessar também pelas mesmas razões
aplicadas ao sócio representativo.

Grupo Teatral da
Escola Apostólica S�C.J.
Do Pe Augusto César

Pereira SCJ, de Corupá,
recebemos atenciosa mis·
siva, em que nos parti
cipa. a próxima apresen
tação teatral em Jaraguá
do Sul, a verificar-se no
dia 26 de Setembro de
]965, no Salão Crif:to Rei,
as 20 horas. Depois de
nos relatar de qúe não
dão profission8i�. os in·
tegrantes do grupo e de
que a finalidade é edu
cacional, levando ao povo
a distração sadia e artis·
tica, sem que tenham de
pagar ingressos caros,
conta nos das dificulda
des sem conta para man
ter o semiDário e de que
as quantias assim.apura
das destinam·se para en

frentar tais despes'as.
Soubemos. também, pe-

lo Pe. Augusto César
Pereira SCJ que 08 gas
tos com a peça "O ME
NESTREL DA MORTE"
atinge a CRS 749.000 e
a esperança de ver co
berta a quantia "porque
admitimos o teatro como
fator importante na for
mação öos jovens e que
devem ser cobertas pelo
próprio teatro como o

esforço dos meços e me
ninos".

Ao noticiarmos a pró- •

xima apresentação tea-o
traI do Grupo da Escola
Apostólica '- CJ, de Coru
pá, desejaplOs colaborar
nesta apresentação e pe
dir que seja amplamente
prestigiado por tôdos os
amantas da arte e da
cultura.

ENLACE
Rau - Rocha

A sociedade, em dôla A ceremônia civil seréÍ
de hoje; apreSla·se para pdraninfada por parle da
homenagem dois jovens noiva, pelo sr. F i d é I i s
que desejam unir se pelos Hruschka e �enhora e,
sagrado!Y laços do matri· I POi parle do noivo,. pelo
mônio e s e la r com a I sr. LOlhário Fendrich e
união civil um g r a n d e S�nhoré.l.-
sonho de amor.

I O áto religioso dar se·á,.

. lógo mais. às 17.50 horas,
Ass i m é que, pela ná Igreja Matriz de' São

manhã de hoje, consor· Sebaslião, sendo padri
ciat-se ão a genlil Sen ho- nhos, por parte da noiva,
rHa Elvira Rau, filha di- o sr. Henrique Wolf e
leIa do comerciante e Juiz Senhora e, por parle do
de Päz desta cidade, sr. noivo, o sr. José Rocha
Waldemar Rau e sua e Senhora.
Exma. Senhora com o Os convidados serão
Jovem Sebastião, filho dÇJ rec�pcionados na residêo
Senhora Vva. Ida Rocha, cia dos pais ga noiva, à

Eslrada Nova, nl cidade.que durante alguns· anos
esteve nos EE UU. e "Correio do Povo", ao

que, segundo nos consta, ensejo de feHz aconteci
após o Cdsamenlo irão mento, apresenla as suas
fixar residência en. Nova felicitações aos distintos
Iorque, Eslados Uuidos da

I noivos, eXlensivos aos
América. respectivos pHis. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


