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'Irl!-f ßlunieípio1 ..prOI!Urilm ml!lhofl!i ,diili päril iUill POPUlilCÕl!l'
A, 3 de Outubro, d� I 1965. eleítores esclerecídcs votarãQ em

I

,
,

VICTOR' BAUER' para Prefeito Munici�pal de Jaraguá do' Sul
�t1bGERO TEPASS,E' para' Prefeito' Municipal de Schroeder
R'UDOLFO J�I1N . para ,Pr�feito Muni,cipal de GuararTiirim.

, ,

t .

Um movimento cívico para a redenção dos' Municípios -de Jaraguá do Sul; Schroeder e' Guaramitim
Adminiatracõee sem perseguição, ataques ou pressões - Serão Govêrnos de Trabalho, Justiça e Progresso•

I
'

Porto de S. FraneisM vni
ExportaI" milho, diz Alvaro
Lobo ao Senador ARlanio carlos
o Engenheiro Álvaro Lobo,

da Rêde de Viação, Paraná
Santa CatarIna enviou tele
grama ao Senador Antonio
Carlos, afirmando que con

seguiu interessar 'uma firma
particular na exportação de
mílho através do Pôrto de
Sã!> Francisco; Tal fato 81u�
dará a incrementar as opera
ções do referido Pôrto que
poderá assim progredir emseu
desenvolvtmento. O primeiro
navio iniciará carregamento.
segunda- feira.

.

�--------�----------------�------------.------------------------.--------------------------�------------_.--���-------------

"

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Impresso. na:Direror :

BUOBNld VITOR SCH,MÖCKBL
Fundação:

Artur Müller
I

SoCIedade Grálice Avenitl., LttllJ.

JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) sábado, 18 de setembro' de 1965Ano ,XLV

Eleição
enviou o Diretório
Municipal da UDN, o te

legrama abaixo. de cujo
teôr tomaram conheclmen
to as seguintes autorida- A ótima admtnlstreção poderá 'pretender CODti
des: Mal. Humberto de do Prefeito, que outros di- Duar a obra do atual
Alencar Castello Branco, zem querer' continuar, está Prefeito. Serão mais cin
Prestdente . da República; fazendo das suas. As es- co aDOS de chicote, ódio,
Ministro .de Guerra, Gal. rredes estão na lona. Em suborno, corrupção, per
Costa e Silva; Cornen- Rib. Grande do Norte,' já seguição, aumentos de im
dente do õo. Distruo Na- chegou' a ser calamitoso. postos, desrespettos aos
val, em Florianópolis; Go- Domingo último o Pe. A· homens e ao povo, esselmendente da 5a• Região fonso que teria de rezar tos na calada da noite,
Militar, em Curitiba; Gal. a Santa Missa naquela lo. insegurança nos lares dos
Gobery Couto e Silva, celídade, teve que ultra- humildes trabalhadores,
Chefe do Serviço Necio- passar grande trecho em ofensas insolentes e ma
nai de Informações, no cima de trator, pois de gistrados, humilhações à
Rio; Comandante do 13 outra fórma não serre pos- pobres professores.
B. C., em [oinville; Dlre- sivel.· As ameaças de homens
torio Regional -de UDN, A frente )araguaense, poderosos, de que vão
em Florianópolis; e o MMo formada pela UDN, PDC, ganhar a eleição, porque
Dr. Juiz de Díreuo da Co- PSP e díseidenres do PTB "vai rolar dinheiro grosso",
marca de Jaraguá do Sul, e Simpatizantes do PRP, é outra afronta aos brios
dr. Raoul Albrecht ßuend- não puderam realizar o seu dos . homens de bem. A
gens! . comicio na Casa Corner- revolução baniu da vida
Eis o teôr do relegra- ciel do sr, Gíllo Lenzt, pública, os usurpadores

ma: porque a estrada ne 2a. do poder.
'

"Vimos denunciar emi- feira connnuava Imrenst- Proibiu peja lei eleíroral,
nente brasileiro falta ga:, tável. o uso do poder economíco.
rantias pleito que se avi- 4a. - feira, dia 15·9·65, Entre nós é como si não
zinha, Tenente Piske, De- enquanto o Prefeito íesie- existise essa Ieí. E o, des- ,

.

legado Junta Alistamento leva o seu aniversário, plante de certa gentinha
Militar Iareguä, lentou tneugurando. um Parque que públicamente diz. que
ontem coagir e atacar su- Infantil, que se construiu vai comprar votos de
plenre vereador. acedêrní- com recursos do Gover- eleitores, aos montes. Em
co Pedro Fagundes quen- no Federal, através do de- nove Brasília, o cinismo
do usava programa gra- putado udeDista Lauro chegou ao ponto de ofen
tuíto propegande eleitoral Carneiro de Loyola e o der aos

. pobres trabdlha-
na Rádio Jaraguá. OUlras Mercado Municipal, que é dores. Dizem e ameaçam
aUloridades ligadas admi- u.na gota no oceano do que a eleição em DOVa
Distração municipal e exe· müito dinheiro que arreca- B r a s i I i a vai ser facil,
cl,ltivo estadual pr�ssionam �ou pelo Empr,éstimo Com- porque ,os votos lá se
eleilorado. Solicilamos ga· pulsório, aprovado pelo I compram pQr um copo de
rtmlias para realização at.ual candidato a Pref�iro. cachaça. Pouça vergonha, ,

pleito livre e democrático, I da situação, 'mandàndo meus' Senh,ores!
ante noticias

I in,sistentes lôdos os interesses do po· DenulJcias dessa' natu
que dinheiro poderosos e

I
vo para o tdiá, a UDN reSéJ devem �er feiras aos

interesseiros no continuis- teve um onibus encalhado responsáveis. De tais fatos.
mo. 'desejam conspurcar na imedtações do Salão deve tomar conhecimento
saneamento moral e 'coS-' Amizade, só sainäo a o Exercilo, a- quem está
tumes verdadeira brasili- muito custo. �onfiado essa tarefa. O
dade ,inauguródas pelo As administrações de Ministério da Ju�tiça, o
preclaro Presidente Cas':' fachada sempre sempre dr. Milton Campos' deve
tello Branco. ,Diretorio Mu- terminam assim. Presta saber da ·bar.baridade queI. No d.ia 30 de setembrn deverá dar·se, o eu-

,'nicipal da União' Demo' ções de contas faltam mui· se quer 'perpetrar em Jara-
cerramento da gr'ande movimentação cívica que crática NaCional. ass. Octa- tas. Onde possa provar o guá do Sul. Saber, tarn·

está empolgando o povo de Jara,g'uá do Sul, e, d'e I cilio Pedro Ramos - Presi· dinheiro aplicado. Nin· pem, deve o Pres}dente
)

,
,

I dente." ,guem
em sã

con,sciência 'Conllnua "na wilma paglneISanta Catarina.
Na oportuni�ade, e� Jarágüá do '�ul, _qo !

I ß S p'e' t O r
"

E,s c O I a r' Te'ß t a, C
J
'.

palanque em frente, da Estação Ferroviäri�, ,deve· . O ag I r "

rá realizar·se um, C�mício monstro da) Frente

Jaraguaense, formada' pelij UDN, PDC;', pÂp, dis,- Recebemos do InSPetor riam tôdas as páginas terceiros,
r r �scolélr Horávio Hipólito 'nobres de uma edição. O título .de s'eu artigo,sidentes do PIB e., �i,lttantes do PRP, ?ue �onta· (da Silvt:l. sob registro A. Assim sendo. solicitamos �alvo melhor juizo, nãorá' com a presença dos candidatos ß �overnador R. n. 10890, de 10·965; ,ao ,Inspetor- Escolar que confere realidade aos fá-

e vic'e· governador, Senador Antonio '�arlos Kon-, oficio capeando um ai",tlgo, proceda a uma, condensa· ,tos.: ,Em jornalismo, tôdo
der Reis e deputado federal' Laerle Vieira, deve0 .: denominado' de "Ao De çiio do al'tigo� de. mqdo artigo não assinado, � da

h d' ,.. IUrpador Anonimo""artigo a o'cupÇlr o eS�é)ço que responsabilidade do dire·do fazer-se acompan ár 'e outras 1 Importantes '

êste de quatro folhas dali- deu mo,tivo à sua respos lor. No c,aso presente, alépersonalidades, e�tre elas, a candidatkrd que, dia
'

,Iografadas. Pede·nos a ta. E haveremos de dat prova em contrário, não
,a dia, vem empolgando a opinião '��blica Jara" publicação do àrtigo. Co- 'P�blicidade ao que pre.tel1 existe anonimia. Existe. a

, i,' mo democratas que sem- de diier; como haveremos responsabilidade do nossoguaen�e; o honrado vereador e in�ustri�1 , pre fomos, a,ss�gUi'dmos de nos reservar o ",d!teito diretor: /
"

V: fQ ! '3 AUER. . 'I
'

I'. _ .,,' a tôdos o direito de res de dIzer ou adrclOnar 'Ficamos no aguardo do
, L�, i.u •• .,11'", .. IJ.U ..;iUlJ.tu li Vice· \ posta; entretantó, as 4 fo- aqUilo que seja �o n051)0 artigo condensado. '

.

Qovernador a 3 de outubro. IJJas dalilografadas leva- conhecimento, IraLidp por

. Ante os graves aconte
cimentos poltncos que se

vem desenrolando em Ia-
,

raguá do Sul, o Dlretorío
Municipal da UDN vem

de tomar atitude cepaz
de garantir uma eleição
livre, Depois do solerre
ataque desfechado pelo
Prefeito Municipal Roland
Harold Dornbusch centre
a honra e dignidade' do
Presidente Octacilio Pedro

A me·a ç.a d a Frente Jaraguaense não
Pode Fazer Comicio

Ramos, não podia 'ser I tro, fazendo a mals grossa
outra a atitude de um per- da politlcalha que já se

tido polltico que quer elei'l VIU, intimidando os humil
ções 'limpas. Após os átos des moradores do interior,
que envolveram o Inspetor Operários são ameaçados
Escolar Horávio Hipólito de despedida, numa afron
da Silva, numa tentativa ta aos verdadeiros postu
de coação -de profes- lados da democracia que
sore, tinha que haver a Revolução reimplantou
uma tomada de posição. no peís.
Outras autoridades deixam Desenhando-se dias de
de seu cargo pare se em- ápreensêo no cenário po
prenhar município a den Iíuco de leregué do Sul,

,Konder ,Reis e Laerte Vieira ,em Jaraguá, dia 30

o candidato da UNIÃO DEMOCRATA CRISTÃ LIBERTADORA, Antonio Carlos,
eml;companhia- do deputado Franco .Montoro, presillente nacional do P D'C e o

�'W�fti��· deputado Fernando Viégas. ).

N,O 2.346
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(fundação: rlrtur müller - 1919)

'Emprêsa Jornalística"Correio do Povo" Uda.
- 1965 •

Diretor
Eugênio Vitor I Schroõckel

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

PEOAM,OATALOGO
ILUSTRADO

'0::::::::::,,0::::::;' c::::::::o.......c:::::::::::oc:::::::::::oc:::::::::- ((::::::::�;::: :::::::::::::::::::::::: :;::::::::::=::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::'l:::::::::::.�::� �: ::::::::::::=::=s= :::::::::::: .::::-:::::::=e= :::::::::::: :�,: ::::::::::.:. ::::::::::::::::ij
M U D/A S· ii S O C I A I, S. ". II II Fundo, de Assistência e Previdência'll
Frutflitru � Ornamentais

' �:::::::::::::::::::::::::;
,

::::::::::::::::::::::::) II do . Trabalhador, Rural
.

li
, II A COMERCIAL I!

sa .do sr. João Antonio ii Av Mal Deodoro, 130, eim Ieragué do Sul, ii
Teixeira, residente em li . .

iiJoinville. 'II encarrega-se do preenchimento das guiá de II
-' David Moreira, re- I! recolhimento e de inscrição. II

sidente em Itapocusínho: � _ __ __ _ __ ..: .11.
_ o jovem Waldemírc,

, , -- -_ - _

'/
_._._ -:::7

filho do sr. Walter Bartel.

"" Anive'rsários

"CORRflO DO PDUO"

ASSINAT'IRA:
I\nual .• Cr$ 1,850,00
Semestral. • •. CrS 950,00
AAulso' . . • Cr$ 40,00

ENOBREÇO:

I. Caixa Postal, 19
I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã 'do Sul - S. Cat:=",

Eaeem anos hoie:

Leopoldo Seidel
.

- OORUPA' �

Vva. Ana Gumz;
- sr. Helmuth Beyer,

resídente em União da Fazem anos amanhã:Vitória;
_;; sr. Udo Staats; Lídia, esposa do sr.
- a sra. Cacilda de OUo Schneider;

Medeiros Teixeira, espo-. :.... sr.> Eugênio Silva;
- sra. Margareth Ubert

Ribeiro.
.

Modemísstmo "AIROTOR"

lavrador, natural de Ja
raguã do Sul. domicilie
do e residente em Gari
baldi, neste distrito, Itlho
de Ricardo Buttsndorff e
de Ottilia Laube Butten'
dorff.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Ga
ribaldi, neste distrito, fi
lha de João Kitzbarger e

de Catarina Weiler Kitz
berger.

m'i!Eiii!í-!!!!!!!!É!EI!'!i!Ii!!i!iEii!i!!'rd!=i�!'!!iIiSi!I!!!ii!!!!!=!-I!!i!i!J
a . DR. J'ORN SOELTER. I
II I CIRURG;!iO DENTISTFl I I

•

I
EIl

Dia 20: . •

1-OLíNIOA - CIRU,RGIA, - PRÓTESE
.

Sr. Honorato Tomelim,
I RAIOS X 'I!!!.em Blumenau;

sr. Lourenço Erschíng; I C o n 8 u I ióri o: Av.. Getulio Vargas,.19.� I
- Marílene, filha do III

sr.�s���ozi��P�a Cunha mlElll�::!Xo !:::�eP:Sir:_::1 A�tarc;lica � U--:l
Jacobi.

Dia 21:

Aegist.ro Cjvil te em Itapocusínho, nes-
te distrito, filha de Ovi

Aurea Müller Grubh�, Oficial dio Lourenoem e de Ma
do Registro Civil du 1.0 Dis ria Batista Lourenceui.
trito oa Comarca de jaraguá '. ".

.

do Su, Estado Je Santa' Edital n. 6038 de .10-9-65
Catarina, Brasil. , Luiz' TeIles e

. Faz sabe r que' comparece· Beátrtz Ferreira Soa/res
rem no cartóri? ,exibindo o� �le, brasileiro, solteiro,d�cumentos ex��,.dos pela lei radialista, natural deatim de se ba1:Hht�rem para Brusque, naste Estado,casar- se. ,domiciliada e residente

Edital n, 6.036 de '8 9.65 em esta cidade, filho de
Lidia 'I'elles.

Otavio Nicocelli e Ela, brasileira, solteira,
CeciliJ Cisz doméstica, natural de Ira- Edital n. 6.041 de '14·9·61;

�le, brasileiro, solteiro, j aí, neste Estado, domi- Henrique Gonçalves e
comerciante, natural de ciliada e .resídente nesta Rosa Maria Leal
Rodeio, neste Estado, oidade, filha de .Itamar
domiciliado e residente José Jacinto Soares e

Ele, brasileiro, solteiro,
em Nova Brasilia, neste de Odete Pereira Soares. operärío, natural de Ja

distrito, filho de Ludovico raguá do Sul, domicilia
Nico'celli e de Rosa BaI- Edital n. 6.039 de 10.9-65

do e residente em Estra-
da Itapocú Hanse, nestesanelli. Antonio Karner e distrito, filho de José Sr, Jacob Andersen;Ela, �rasileira, solteira, Margarida Besen Gonçalves e de Rosa - sra. Olivia Paternodomestica, natural de -Al b '1' I' 'I'orlzant Doeríng, esp sa do srMassaranduba neste 'Es- � e, rasl elro, so teíro, .

. . .

,o .

t d 'd
.

'1' 'd . lavrador, natural de Gua

I
Ela, brasileira, solteira, Bertoldo Doering;a o, ormoi Ia o e resr- . . d é tí t 1 dA' W .1 kíd t N � B T

I
rarmrrm, nesta Estado, om S ica, nau r a e - n {)�S I;

ente ed� t 'tO a f'lrhasl dia, domiciliado e residente São Bento do Sul, neste - o jovem Osny Wa-
nes e IS fi o, 1 a e

Ilh d F'
. Estado domiciliada e re- ckerhage�Mieczeslaw, Cisz e de Alek em-t d� t 'ta f·llhguelrda, sl'dente' em Estrada Ita S L dsandra CISZ. nes e ._19 rI o, I o e

. .

.

- ra. our es, esp.
.

Sebastlao Karner e de pocú Hansa, neste dIStrI- do sr. Marcelino Zaoghe·
Edital n. 6.037 de 10·9·65 Mônica Gorges Karner. to, f il h a de Valentina lini, em Nereu Ramos.

Genesio Flores e Ela, brasileira, sQlteira, Maria Leal.

Rosa Lousengetti doméstica, natural de
Edital n. 6042 de 14 9.65Malsaranduba, neste Es·.

11:1e, brasileito, solteiro, tado, domiciliada e resi·
operário, natural de In- dente em Ilha da Figueidaial, neste Estado, do·

ra, neste distrito, filhamiciliado e residente em de Elias Besen e de MaGarufa, neste Estado, ria Besen.
filho de Leopoldo Flores
e de Veneranda Flores, Edital n. 6.040 de 13 9-65
• Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Quaramirim, neste EE!ta
do, domiciliada e residen-

. Reduz d ternpo de rr ab e Bio
e aumenta o conforto do CLIENTE: •

Dia 22:

r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::-:::::::===::.='ii DR. WALDEMIRO MAZURECHEN ii
II CLTNICA t1ÉDICA - CIRU�GIA GERAL I!

II
II

ULTRA SOM li
ONDAS OURTAS II
R. ULTRA VIOLETA II

I . II
I Rua Presidente Epitãoio Pessõa 704 II
�.._----_._ _--------------- ..)}......_--_ ....__ -------,._---------_ ...._--==""

Sr. Max Schneider;
- sr. Haroldo Schneí

der;
.

- Miraci filha 'do sr.

Vergilio Rubini;
- Leocádía Pedri De

marchi, esposa do sr.
Lauro Demarchi.

Epi Buuendorff e

Juliana Kitzberger
�le, brasileiro, solteiro,

Ele, brasileiro, solteiro,'
industrial, natural de Ja.
raguA do Sul, domicilia
do e residente em esta
cidade, à rua Rudolpho
Hufenüssler, f i 1 h o de
RUdolpho Hufenüssler e
de Hilda Keilbach Hufe·
nüssler.

C t
.

Ela, brasi,leira, solteira,
� en ro doméstica, natural de

Ibirama, neste Estado,
domiciliada e residente
em lbirama, neste Estado,
filha de Alwin Duwe e

de Gertrudes Duwe.

.

Rudolpho Francisco
Hufenüssler e

.

Karin Duwe

Dia 23:'

Sr. Ottomar Gaia, re
sidente em Itajai.

Dia 24:

�=::::::===::::::::::::::::::=:::::.=::::::==:::=,
II Blotee Jaraguá Ltda. liII I!

.

II �O BOOS de auanGO na arte de construir !I
II ..

II FAbrica de Blocos de Cimento para cóns- II

II truções. Se V.S. pretende construir, adquira fi
!f o matertal desta fAbrica que é o mais' mo- H
li derno, e a construção sairá mais barato. II
:: _. FRANCISCO MODROCK II
li Informaçoes com:

LEOPOLDO KARSTEN IIII fiII nesta praça !!li
... . -'.J�----------_._---------- ....

Sr. Ignácio Leutprecht,
nesta cidade;
- sr. Artur Ersching;
- Nivaldo Adalberto

Freiberger;
- Adelina Scheuer,

filha do sr. José- Scheuer,
residente em JaraguA 84;
- sr. Olegário Stin

ghen;
- Sra, Ely Konell;
- Deise Maria Pereira,

filhã de Antonio e Maria
Ana Mann Pereira.

•

1

Ir==:::=:::;=t::::::::==:::::::::::::::==:::= . -=::;,� I

I' ]1))10 lElllClHI IKAlUfMANN I!
I,' M�DICO CIRURGIA.., ii
I II
'I

Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer· II

ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Ale$l'e I]
II h
ii CIRURGIA - SBNHORAS - PÄRTOS - CRIANCAS B II _

ii CLINICA OERAL IIII II

II I 00g8 prátiea em Hospitais Boro,,,us II
ii I:
I Consultório e residência: I:
li ii
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
II n
II CONSULTAS: II
II II
ii' II
II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 hora�
U "
ii Pelatarde: das141/2'ás171/2boras 'I!
ti II
ii Atende chamados lambem à Noite iI
n "
�:::::-..!"====::::::=:::====:!I

Vende-se -

Vende�se uma. propriedade contendo uma

�asa de material e uma casa de madeira, situado
à Rua EpitAcio Pessôa, 497 em JaraguA do Sul,

Informações com Dr. Piccioni; em CorupA.
. -

E. ?ara que chegue ao co

,......_,...,...............�,......._.._,.............._.............,.�,......._.._,,...,.......__ ilbecirneoto de todos, mandei

!i:r···�r�···F�·r·n ·ä·n·�·�,··A..:··-�·�r·i·n;�·m·ä·n·n···::� :::�'��I��!�:r;I�:��P::;;f p � R atixado dur ante I ) dias. Si

ff.;::. CIRURGIA DO ESTOMAGO";_ VIÄS BILIA- ':::.B) alguem soub!!r de algum im
peàimento acuse-o para o�

RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras tins legais.

�:.
Diagnóstico. Precoce-do Cancer n;ls Senhoras

.�:�
AUREA Mg��i�IR GRUBBA

f Comunic/J .aos seus clientes que atenderá' no seu

�
, •••••••••'t6'i•• R•• ",,,6., Müll., •• '160 11 Correio do Povo

, Il::.���..�:.�.���:�:.����.���:;...?�!.��::;�..J ' Se,:�o�a�:vo
. L�������� � ,------------------�

Vende-se
Vende·se uma máquina

de Roçar grama.
Informação nesle jor�al.

���
Cure seus males e poup'e seu
bom dinheiro comprando na

Ií-::--::::::::::=::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::�

II �r. Joac�im .H. W. Joe�tin�
,'.

li���1Ulail)�==,Advogado , II � (Cili'urglälo Dentista) 11
I! �� CLíNICA 'PRÓTESE ...:.. ·4IRURGIA BUCAL' '"- . RÁIOS X �.E S 6 R I T Ó R I O : A V. M A L . P E o D o R O, 1 2 2 . li

f�: ,.,Consultório: R.ua· Ângelo Piaz�ra '86 (ao lado da Ponte' .velha) :.�.lJ.A.RAGUÁ DO SUL IiI f 1iI I

f:
' ,..

,
,

:)III li = H O R Á R 10. M;�rihã - das 8 às 12
:iI

.

II :
.

•

: Tarde - das 14 às ,18 :)'11 - ·MAN §PRI�HT DEUTS,CD - I! f=
.' ( "

.1\1" ':1'II .'
"

.

"

i, � 'JARAGU&, DO SUL '� ,

I! . .

:: • '
•'-'-- _ . .__ . __ ."..__ __ . �. e�'" ··.:J:····.··.·,�·v· ·.·�r·.· ,.e -::�r·.··.··.·":.:.;,.··.· 'ee,:�".".'��!,-:"••*••�,: ••••" -ee, ••••••••••�: ••• '•• ·.·-,c·····.·,·· .•.••••.,.�r····.··.·.,O�==== - _--: __ ---_.__._.�._ __ __.._-_ _- -_ _ -_ _--_....

.

,,,', .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



r
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Centenário ·

=-

Certidão '�lMENriis· DE UM POLITICO flUSO Danilo Klaes fala de Doufel
Certifiéo que por me ser verbalmente pedi

do e para os devidos fins de direito, que em da- DE PROMESSA S _ TENHO VIVIDO,
ta de 30 de agôsto de mil novecentos e sessenta AINDA NÃO ME ESCARMENTEI.
e cinco, sob o número de ordem 195, do Protoco- COM DOU'l'EL ESTOU' SENTIDO,
lo, foram arquivados neste Cartório, os Estatutos POIS, DE SUA "LISTA" "SOBRE!"!
Sociais,' Ata da Assembléia Bstraordlnãría de

,
- X �

-

7 5·,1965 e � Lista Nominative da Cooperativa Agrí-' MEU MANDADO "NÃO DE.:U CERTO",
-cola Mista Itajara. Sociedade de Responsabilidade MEU PARTIDO ME ABANDONOU;
Limitada; fundada em Itapocüsínho, municipio de OUTRO VEIO -COM "BOM GESTO'"
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no dia E NA RADIO ME "ABRIGOU",
7 de maio de 19ó5. Certifico ainda, que na mes- - X _

ma data. enviei à Junta Cömercial do Estado, em PROMETEU D' UM BANCO A GERENCIA.
Eloríanópolis, Uma Oertídão do arquivamento e SERÁ QUE VÃO DAL A A MIM?
os devidos exemplares dos documentos acima OU VOU TER A INCUMBENCIA:
mencíonados. . "GERIR" BANCO DE JARDIM?

O reíertdo
- é verdade e dou fé.' - X -

ASSIM. CUMPRO MEU DESTINO,
VOU, VIVENDO DE PROMESSA.
MALDIZENDO "OUTRO CRETINO"
QUE ME "AMARROU" OOM ".MAIS ESSA".

Jaraguádo Sul, 30 de agôsto de 1965

AUREA MÜLLER GRUBBA
Oficial do Registro Civil, 'I'ítulos e Documen

tos e Pessoas Jurídicas a datilografei e. assino.

A "Folha de São Pau- próprios homens de con

lo", de 8·9 65. pág.' 6,/ traz Iíança do governo; não
uma interessante entrevia- tem muita fé naqueles'
ta

.

concedida
. pelo Cél. que .ostentam o' mandato

DanHo Klaes, Secretário em Santa Catarina.
da Segúrarrça do Gover- Referindo-se 'ao depu
no de Celso Ramos, à tado federal Doutel de
respeito do que pensa Andrade, atual Vice Go
daquele que é o Vice· vernador de Santa Cata
Governador' do Estado de rína, disse ser êle "um
Santa Oatarina, o depu representante do.peleaulsmo no
tado federal Dontel de Parlomenlo federul" e de que
Andrade. considera o cargo de
Muito sintomática, ali vice - governador inutil

ás, a manifestação, pois, "por ser oneroso ao Es
, está a aUrmar que os tado" ..

Grandiosa Festa Popular Do
Ginâsio São Luís

Informativo ACARESC
Não perca tempo: o'e S a ís' Mi n e r a i s a o Ga do

Comemorando os 25 anos da chegada
dos Irmãos Maristas em Jaraguá
Já ampla divulgação de tal acontecimento foi

realizada através de programas impressos, através
de palestras, através de Campanhas.

'A finalidade da Festa neste 1965, será anga
riar fundos para o inicio da, .construção de um
Palácio de Esportes e sede social da Associação
de Pais e Mestres do Ginásio São Luis.

Jaraguá necessita de um Salão condigno pa
ra festejar seu 1° Centenário; 1l

-

nossa sociedade
comporta já um edifício dessa envergadura, nossa
juventude merece uma quadra coberta.

A união de todos os esforços vai erguer êste
monumento do progresso da Capital do Dinamismo;
a Associação de Pais e Mestres, os Estudantes, os .

Industrialistas, os Comerciantes e o Povo de Jara
guá compreendem o esfôrço da Comissão Organi
zadora dêsses festejos e tudo farão pelo sucesso
do empreendimento que empolgará nOSS8 quase
centenária Jaraguá.

Jaraguä do Sul, 18 de setembro de 1065
Pela Comissão Organizadora:

IRMÃO GREGORIO

PARTIDO $OCIAL PROGRESSISTA
Diretorio .de Jaraguá do Sul
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Inatintimos novamente no uso dos sais para
o gado, sabemos que a falta de sais, ocasiona sé
rios prejuízos aos criadores, senão vejamos: menor

O Díretorío Municipal do Partido Social Pro - produção de leite, menor produção de carne, menor
. gressista, por seu Presidente' abaixo assinado, in- engorda, menor número de crias, mais fracas, menor
Iorma que, o senhor VITORIO LAZZARIS renun- resistêncla às doenças, menor resistência aos vermes.

ciou ao mandato de 10. Vice-presidente do Díre- No entanto com o uso de sais minerais, você obtém
torio local por ocasião da convenção realizada mais lucros, maior produção de leite, maior produ
em 30 de agôsto ultimo, como consta do compe- ção de carne. maior engorda, maior número de
tente livro de atas, pelo fato de ter sido votado crias, crias mais torres, maior resistência aos vermes,

por absoluta maioria de votos o nome de seu Deve-se dar Sais Minerais aos animais, na
compadre candidato: Portanto, o snr. Vitorio dosagem recomendada. Isto n6s sabemos, dirão os

Lazzaris não possue credenciais' para usar em senhoces criadores, mas acontece que nem todos
seu ou em proveito de quem quer que seja, o fazem isto, dão sais minerais por algum tempo, depois
Dome do Partido Social Progressísta, mormente o' esquecem de comprar ou compram e deixam de dar
do diretorio local, que por sua vez está estudan- diäriamente.

.. .
'

do o assunto para tomar as medidas que o caso A grande maiorta de nossos oriadorea nem

requer.' ,
sequer dão sal de cozinha aos animais, desconhecem

Jaraguá do Sul, 14 de setembro de 1965 que uma vaca de alta produção de leite, deve receber
. (ass) Francisco F. Fischer - presidente até 30 gramas diárias.

,

Bem o assunto se prende ao fato de que nossos

criadores sabem da necessidade do uso de sais
--------------------

minerais, mas não usam convenientemente. E para BANCO DO BRASIL S,A.

CENTRO EspIRITA "DIVINO MESTRE" evitar que isto aconteça, alguns criadores adotam JARAGUA DO SUL (SC)
um método bastante prático de dar sais ao gado.
Senão vejamos como algumas pessoas conseguiram A V I S O
mineralizar o rebanho sem muito trabalho. E isto
foi conseguido com facilidade colocando-se cochos
cobertos no proprto pasto. com sais minerais, dai
xando que os animais lambam à vontade e quando
hem entenderem. Alguns criadores fizeram cochos
com 3 divisões colocando sal comum e farinha de
ossos separadamente. Notou-se a' princípio um

consumo bastante ascentuado de sal comum, para
depois de uma semana os animais procurarem a

das contas da farinha de ossos. deixando de lamberem os sais
minerais e o comum. Com êste sistema bastante'
prático e efieiente, conseguiu, se diminurr os custos LOCAIS
com a mineralização dos animaIS, pois os prêços
da farinha de ossos' e sal comum são muito infe-
riores ao dos sais minerais, qua colocado no cocho
é consumido menos do que se administrado diã· NOTA -

_------------------- riamente à alimentação nas dosagens recomenda·

I das.
Os animais procurarão comer o sal que mais

necessitarem, quando sentirem necessidade, de
mane.ira alguma, cômerão mais d'o que necessitam,
Se no in1éio o consumo for bastante grande, isto
significa que seus animais estavam com falta de
minerais, ou melhor, com öeficiência mineral,
mas isto logo normaliza ',a medida que os animais
vão tendo acesso ao cocho.

"

O inconveniente de dar sais minerais com a

c o JR. lU:JE'" A. - SANlrA CAlrAH..II[NA, alimentação é que ounca se sabe a necestlidade de
cada animal. Uns necessitam mais, ,outros menos,
de acôrdo com o tamanho, 'idade; produção de
leite etc. Com os sais à vontade nos cochos, os

animais comem sómente a necessidade de seus

organismo,

A V'I 5 o

ORDEM DO DIA
1 - Dlseussão ie aprovação

Díretoría:
-

2 - Eleição da nova Diretoria;
3 - Assuntos diversos de interesse social.

Jaraguá do Sul, '1,0 de Setembro de 1965

FERDÍNANDO PISKE - 1,0 Secretário

Informamos aos ínteressados que o Concurso
para "AUXILIAR DB ESCRITA" será realizado
na cidade de Blumeneu (SC), em 26.9. 1965 (DO.

-

MINGO), nos locais e horários abaixo: '

HORÁRIOS: - Matemática Comercial -
das 7,30 às 9.30' horas

'Português -
,

'

,das 10,00 às 12,00 horas
Datilografia - a partir das 14 hs.

- COLÉGIO SANTO ANTONIO
Candidatos de prenome "A" até "J"
COLÉGIO D. PEDRO II

-

Candidatos de prenome "K" até "Z"

A prova, de datilografia de todos o's
-

candidatos será realizada no recinto
da Agência do Banco do Brasil S.A.,
na rua 15 de novembro n. 1525.

OBSERVAÇÃO - Para' tôdas a8 provas os ean·

�idatos deverão apresentar-se
com a antecedência minima
de 30 (trinta) minutos, munidos
de caneta tinteira ou esfero
gráfica e,.o respectivo cartão
de' inscrição.
I .

Jaraguá do Sul, (SC) 14 de setembro de 1965

ASSEMBLÉlA GERAL 9RDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores sócios do CEN,
TRO ESPÍRITA "DIVINO MESTRE" para assistirem
à assembléia geral- ordinária, a ser realizada no

próximo dia 20 de Setembro, às 20 horas. em sua

sede social à rua Jorge Ozerníewícz, 271, nesta
cíaade .:

Dr. 'Francisco Antonio Pi�cione
l'1I[� .D 1j[Co-c.R. J't.l[. 1.'Z

Cirurgia e, Clín�ca de A�ultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras '

K.....bi59
.VENDO

Vende-se um JEEP -- Por prêço qe ocasião,
ano de fabricação 1948 vende-se uma proprieda
- com 4 cilindros e"de com 11 ms. de frente
capota de nylon, estando por 129 de fundos. com

no em bom estado de con· uma casa de madeira,
servação. 'tipo bugalow, no centro

Tratar na VOLSWAGEN de.Guaramirim.
DOS fundos do Banco do Tratar na .Rua 28 d,e
Brasil S/A._ em Jaraguá I Agôsto, 5t�, em Guara-
do Sul.

. '. mirim.
"

BANCO DU BRASIL S.A. - Jaraguá do Sul (SC)
Henrique Rei$ BERGAN Arlindo SUAI

-

-_ .Gerente Sub�erente

HOSPITAL, JESÚS DE NAZ�RÉ - CqRUPÁ
Residência:

'

Dr: Nereu Ramos, 419

Vende-se
DEJAIR PEREIRA

Extensionista Rural ACAREBC. VENDE-SE'

I Lote Residencial
Em perfeito estado de centro da cidade.

cons,ervaçã�.
Tratar nos fundos do

' Informações com

Banco do Brasil SIA, Claudio Pereira Ramos,
com o. sr: .f!erraz. no Banco do Brasil .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DO 'SUL' (SANTA CATARINA)
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\
" O Rotaty Cl'ub, de Jaraguá 'd� Sul, teve uma

reunião .movímentada, no último día 10 do corren
te, np 'Itajara vTênis Clube.

, '.� reunião esteve abrilhantada com a: presen
ça .dó sr. Osvaldo Heusl,: ex governador do Dis
trito 465 (S.anta Catarina), pejo ro(ariano Guído
Arzua, ex-governador do Distrito 463 (Paraná) e
o ex-presidente do Rotary Club de Curitiba Leste,
sr. .Hans Birke.'

'.

i[lQUQn�o
Do Asseasor (lE4 Relações to, praticam os nossos

Públicas do Distrito L-lO, 'princípios,
. O companheiro Dalmonir (Píazera), .ao ense

sr. Gil" G. Nascimento Pelo' Lions Olube de j9 da: data consagrada à Imprensa; comemoradarecebemos atencioso oft- Jaraguä fomos' distln- ánualmente, no día 10 de setembro; proferiu uma,cio q�e �e segue: guidos ?,óm u�a assina,: brilhante saudação ao "Dia ,da Imprensa", pres- /Ilmo. sr. EU��', tura do Correio do Povo tando uma homenagem aos rotarianos lígados à
�IO V�TOR �OHiY.lO- tendo em VIsta o fato de data, rotarianos Derval Marcatto e

,
diretor da RadioCKEL - DD. Diretor do sermos AS,SeSI30'f de Re- Jaraguä- e Eugênio Vitor. Bchmöckel diretor do"Correio do Povo" Pre lações Públicas do Dis- '''Oorreio do Povo"..

"

zado Senhor: trito L'lO do Lions In-
O LIONS INTERNA- ternational, que com-

TIONAL, prima .em todo preende 'todo o Estado-
o mundo pelo reconhe- de Santa Oatarina, num O creme não vale a pena, ..

cimento do mérito. total de 41 Lions Club ..s.
'

Dizer sempre a verdade. , .

Tendo a nossa Orga- Não deixar' de votar .. "

nização por escopo a
ASRim sendo, durante A ef'{cola educa ...

á
. o período leontstico de '

pr uca do- serviço desin-
)'ulho/1964 a J'l1oh('/1965, Êstes axiomas são . camisas de fôrça mítclõ-teressado, a maior eonsi- gic " .

d f Id
_ .

I é d d pudemos a c o IIi p a p h 'a r I as segun O O expressa com ranqueza o- cr -

eraçao pOSSIve a a... " _ ótico social Leo Rosten. ,

àqueles que não pertau- parr - passu
" ��o saN t' Ú d

cendo ao nosso movlmen- grande contribuição que
o seu- arugo que aparece no n mero e

. o Jornal de V.S. trouxe setembro. da "Revista Rotaria," êle examiná algu
.--....._-----

ao conhecimento e à di- mas d!18 nossas ace.itad8s crenças. Talvez os com

vulgação do Leonismo, paoheJr�s não estejem ?�_ acôrdo com as s�as
mas principalmente a conclusões, poré� sentträo vontade de avaliar
posição franca e decidi- .algu�s dêss,ßs códigos que temos por assentado.
da sempre tomada em

EI P
.

di '1 A
. ,

H "

favor das boas causas e
"

erro rsmo en a ccion umanQ

em prol da sua Comuna
e do Povo da Jaraguä
do Sul.

o QUE' 'VAI, PELO
os objetivos
se entrelacem

o uso dêsres modernos meios de prevenir as Contmuacilio da prlm.lra paglDa

doenças procuraremos, ainda que modestamente, in- Castelle Branco, que en
cutir em nossa semelhante utilizando prínetpíos de frentou a mais dura das
economia, o princípio adotado pelos culrores da lutas pará acabar com o
economia pura, isto é a Iet do interêsse pessoal. Em suborno das consciência e
Adam Smíth ela aparece na teoria do "egotsmo", a corrupção.
têrmo geralmente tomado no sentido vulgar e pejore- 'Devem saber as autorl
tivo, mas que corresponde apenas à tendência natu- dades, de que a máquina
ral do· hom'em para procurar o máximo de bem eslar admrnistrativa da Prefeitu
e prosperidade. Levado o princípiO do "egoismo", ra, deitou·se de plano por

. psicologicamente, em . favor do bem social e, moral, uma candidatura. E nin
; 'tentamos demonstrar à centenas de mães que exis· guem dos homens de bem
"'íÍein crianças que atingem um grau ideal de saúde, se lembra de proibir se

�:!dent1ção e desenvoltura Hsica e p3íquica, desper· melhantes avanços aos
.'

!ando·lhes a necessidade' de verificar�m aonde está cofres públicos, às vespe
·
a falha, de os seus, lambém, não se apresentarem ras das eleições. Alguns

/ cl 8quelas cdracterísticas, Será falta de higiene? Será .até cheios de pose afirmarr.
�usência ,de 'cuidados n8. alimentação? Ou será de- que vão dar dinheiro para
ficiência na saúde da própria criança ? ... comprar votos_

.' ,

Enquanto a frente, Ja-
..

. Incentivam-nos ao trabalho a obrigação que
raguaense, formada portodos' nós temos para com o próximo, a sociedade

e para com d PÄTRIA, pois, ainda, princípioe da elementos 'que integraram tribuição com que o seu
a primeira linha, na Revo- ,Jornal distinguiu a n08-política ensinam·nos que os element<?s do Estado, lução, não podem fazér sa Organização.como sendo a Nação 'soberana, são constituídos de
comícios, porque as es- Oportunamente, segun'população, território e govêrílo, isto é, govêrnd inde-
tradas não dão passagem, do entendimentos já man..peodeDte� �erri!ório inalienáv�1 e populaç�o .homogê,nea. os que se escondiam no tidos com a presidenciaA POP':1laçao e o elementÇ> VIVO, que. atrwul ao t:.s.ado
sótão da Prefeitura ternen. do Lions Olube de Jara

a realIdade 'pr�sen!e. E a �ação alUíi:1. Logo, um
do uma lim esa 'e' um

,aí,s é télOt.O mais forle, e ha ta�to o:-als pr?,gr�sso.'. saneamento �ecessário e
quan� maIs for� a sua populaç�o, porq�e.� �Isse �ue uma irrenexão impe �����������__��������������������

· ra!D "que as �Iferenç.as entre IIpOS r�c'�Is S�lO de (liu se consumasse ho'e
orIge� geográ!lca; pOlS

. resultal_!l da açao mlle�ar_ arregaçam n6vamen;e se�s
d? meiO, do chma da allmenlanÇoa,? e dR", ocupaçoes tenláculos, anciosos por

· sobre a �slrula do corpo hU,ma
.

.

_ _ infelicitar o povo manEnfim,. "embora u�a andormha .oao faz veríi:0 tendo-o reso ao c�bresro"nós" tentaremos esvazlél� o mar", all�da q"e s.eJ.a ara n:vos assaltos �i n�oncebível, pOis temos certe�a de esta rmos, é1SSIm, �busos.
mais' uma vez, E' h d dSERVINDO. DESINTERESSADAMENTB,

. sta na ora e mu ar,
.

,

\ \

111°, CONCURSO DE ROBUSTEZ INFANTIL

'\
j

\

De 11 a 16\ de outubro próximo 'vindouro, na
chamada SEMANA DA CRIANÇA, o LIONS pro
'moverá, como soe ter aconrecído nos 'dois últimos
anos, festividades pera a crlariça de laragué do Sul,
'cujo ponto será. o encerramemo do lHo concurso de
robustez infantil., '.

Promovemos êstes concursos de robustez Ie
vados, em úlrlrna . anéltse, pelos objetiVOS qué nos
'.guia!!l, entre os quais aquêle que propõe Interesse-mo
'nós pelo BEM ESJAR SOCIAL E' MORAL DA
COMUNIDADE.

Para que 'se obtenha o "citado bem estar" influe,
decisivamente, a SAÚDE dos qui aqui habitam,
porque a vida se. menrérn no seu nível alto, desde
que não nos incomodem as doençes, isto -é, quando
vivemos eficaz, útil e' felizmente. A Saúde, portanto,
é algo mais que a simples eusência de processoa
mórbidos ativos. É algo positivo, que comunica ao

individuo uma sensação de bem estar. E hole, a ciencia
médica dispõe de proeessos precisos e seguros pare
prevenir e evuer a doença. Observados êsses pro
cessos, podem ser reduzidos a doença e o sofrimento,
dilatada a vida � adiada a morte.

Frente .

Jaraguaense ...

De mudar para melhorar.
.

G dr' I
- Com VICTOR· SAUER na

uar a- Ivros

I' O Anuncio é a 'I. Prefeitura'e K O N D E R
.

. ou moç'o' com prática Alma do Negócio REIS no Govêrno do
. em contabilidade. . Estado.

Procu,ra se.
"

,

r, I
anuncIe neste

I' Vamos mudar para me-

Semanário Ihorar. Não mudar, para
. ela. Máquinas Famac

-;-:-- ficar c0tD0 eSlá.

"Realidade o Mito?"

,

,
,

Supremo Tribunal'.Federal .recebe
'

,

.

vdenllncia. contra Celso,. Ramos I-,
" . Todos estão. beni ''lení� nhosos projetos na As· o Governador do �stado:
brados do' es'candaloso s��bléia L�gislatiya di 0\ e;xpedisnte então re-

,«pariamá» que o atu�l rlglta� às autorldade� metIdo. à�uele Colendo
gov_ernânte, com a .c�m.,. feder�Is o despach? te· PretórlO.
v.ência . da bancada. SItU' legraflco (lenunclando
acionista na A8sembléia o flito. oi Assim, I?ßrâ Relator da

Le:gislativa,'lev�u 'a e!êito P�is b�m. O._Dtário da rnat,éria o ." sr. Ministro
.

. a menos d.e dOIS meses, JustIça da Umao" datado Pedro Chaves e, qualquer, ' .

',criando .mais de 60f,) car- de'9 do' corren.te·. mês,.1 que seja o ,p�Qnunci�. Oom, pr,aze,1' j:>UQlicamos um f,lag'rante. comemorqtivo da passagem do·

gas públicos, verdad�iras à� páginas '1900, dá-nosl mento do Supremo Tri
".90.°. äniversái'io dÇ1 veneranda S,enhora- Alvine -Heidorn Henschel,. viúvàsinecuras, para �am� conta de que o� Exmo, bunal Federal, a verdade' do sr. Waldemar Henschel, ocorrido em 7 '(Ie agôsto \

de 1965. São ,fa-ciar» correligionários !3 Sr. !)1i,nistrq Lafayette d� é qu.e' o P�ís in.teiro\ :vai
.
miliares:' Leopoldo, ,casado. com Frieda Bech!old" (faleCido); 'Wanda "Ca-

premiar �desões à •. cano Andra,da,_ presi�ente. do ter �on�eCIl�eDlo da 1m·, sada com .Manoel f ,da CosIa;, �manda, casada ,co'm Alfredo da ,Costadidatura oficial do PSD. EgrégIo S.upremlO. TrIbu- púdlcaçao ,do, governante .

(faletiJa-); "Elia cas�da :cgm; Rudo.lfó ,bol'Ob�sch; Amélia' casada com Os-.Naquela opo:rtun�dade,'nal Federal impressi�na- pessed,is�a, jogando .c�r� car Dornbusch;. Bmy \casada"c,om. Adolfo Brehmer; Irmgard casada com
os deputados da oposição, do com .os fatos pratlt��· gas publCos !la ah�Ia- RtJtiol'fo, ,MilGker; Wal.ler casado com. L,aur.a Bonad; Oswaldo casado com ,

depois .de tentar - des- dos .às vesperCIs ,de elel' .mento de for.ças partIdá- Hil8a WOls(ein; Anila casada com Àrthur' Plolhow; 'Elvira ,costIda com
I �'

gr&çadamente e'm vão - ções em Santa Oatar:ina r�as ,.corruptas, 0!l sucss" ,

,t -:. , Ernesto ,�o.PP:o e \Inê� casada cOlT! Gennano Schöffer.
.

i-rÍípedir' que se consu· .pelo seQador' Ce.lso Ra- slvaAa à ,corrupça�.,ß ,

ao
A}ihistre ,a1 ivers�ri��te j'�'C�'iftq, aind� "co,T,. �3 n�los,' J05 bisnetos '�

masse o aaaIto ,aos éO., mos,
entendeu de "rece

-,
suborno, � para, apolO aos ,

!:t;� r�� 1>; "�I i $�. "":".5 j�tal'anelos. . � ,

,

Ires pÚblicos,obstrui!ldo bel' como PROCESSO,DE can�idat.os "Ivo SilvtlÍra ". ti. ��"'J I iil:�'� ,." ,-

'akamj�çãódos v�rgo· DENpNCIA N;165con�a e Ffflnc�co Dallgna.·, �������.����������.����������������.
.

\ "
.' '

-

"0 jornalismo não. constitui uma contempla-
ção desinteressada ua verdade, Sigr..ifica a fé na
ação humana, iluminada pela inteligência . .. A
imprensa moderna tem uma responsabilidade de
ínuole ínternacíunal - ti. de procurar a paz atra
vés de uma colaboração de sentido criador ...
":e;stes conceitos fora� expressados por Elio A_
Zinola, jornalista e rotariano uruguaio e aparecem
no seu trabalho' no número de setembro da
"Revis.ta Rotaria."

'

Oonsequentemenre, Si"

ta 'Assessoria, aannu-se
bem .em solicitar ao Lions
Interuation!ll, EI com pra
zer levo ao conhecimec
lO de V.S. que o Presi
dente do Lions Interna
tio,nal CL Dt:. Walter H.
Oampbell, em nome de
mais 750.000 Leões, aca·

...

guá. com muita honra,
_-.---------__���__�_

teremos o previlégio de,
solenemente, fazer a en

trega do merecido Diplo·
ma a V.S. na qualidade
de· Diretor do excelente
jornal que eleva a im
prensa catarinense.
Atenciosa e Leonísti

camente. Ass. Gil G.
Nasciniento. Assessor de
Relações Públicas Dis
trito L·IO."

ba de outorgar ao "COR
REIO DO POVO" um

Diploma-Citação de A
preço e Reconhecimento
pela desinteressada con-

snr. Comerciante e
Industrial: Na salya
guarda dos teus
interesses, inscreta
tã na Associação
Comercial 9 Indus
trial de Jaraguâ do
Sul.

ABENCOADA LONGEVIDADE
..

,
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


