
Ja.cob Andersen

2.a Exposição
Consoante nota publícada

em edíção anterior, deverá
realizar-se nos próximos días
20, 21 e 22, do corrente, na
sede do Itajara Tênis Clube,
a 2.& Exposição de Arte Domí
ciliar.
A abertura deverá dar-se

às 17 horas do día 20 de
novembro de 1965 e permane
cerá aberto ao público até
às 22 horas.

Nos días 21 (domingo) e 22
(2.a·feira), o horário será o

seguinte: Das 9 às 12 horas
e das 15 horas às 22 horas.
As peças a serem expostas

deverão ser entregues pelos
expositores até o día 17 de
novembro (4 a·feira), na sede
do Itajara Tênis Clube, entre
às 9 horas até às 22 horas,
ininterruptamente, mediante
comprovante a ser fornecido

pelas Senhoras da Oomíssão cão das Senhoras encarregã
Organizadora, no áto da en- das da Comissão pró 2.a Expo
trega. síoão de Arte Domícílíar, cujo
A devolução das peças ex- principal objetivo é o de res-

Postas, veríítcar-se-ä no dia saltar a cultura e o pendor
6 t da mulher jaraguaense.23 de novembro de 19 5, en re Para maior êxito da expo-às 9 e 12 horas, pelfoi que se

síção, associamo-nos prazeisolicita a especial nesa de
rosamente à idéia da realizaobservar o referido horário. ção dessa mostra, solicitando

A sociedade [araguaenee a máxima colaboração das
e!jtá exultante com a dísposí- I famUlas associadas do !tajara

Orgão de maior penetração no interior catarinense

Fundação:
Artur Müller

Direror :

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL

\

Tênis Clube e demaís pessoas
ínteressadas em expôr objétos
de arte, dando uma demons
tração

.

80S forasteiros de
quanto a gente jaraguaense
é capaz, no campo da Arte
Domícílíar,
Além do maís, firma tradi

ção. O n0880 próximo cente
nário terá, pelo menos nesse

setor, a tranqullidade de que,
alguma coisa se fez em favor

da projeção do nosso muníeí
pio, dentro do concerto das
demaís unidades que formam
o Estado de Santa Catarina.
Nossoa cumprimentos, às Se

nhoras encarregadas da orga
nização da 2.a Exposição de
Arte Domiciliar.

Avante! Para frente e paea
cima. Em favor de Jaraguá
do SuL

Ano XLV N,O 2.353

I CASTELO ANUNCIA
lUA DATA PARA
ELEICÖES

I PRESIDENDIA
BRASILlA, 5 - Fontes

oficiais declerram que até
o día r5 de novembro, o

marechal Castelo Branco
anunciará a data de con

vocação de eleições pare
a presídêncla da República,
nos têrrnos do Alo Iustitu
número dois.

Impresso na: .

Socleel"cle Gráfica A venid« Ltela.

No die 12 do corrente,
transcorrerá a data nata
Hcia do sr. dr. Murillo
ßarreto de Azevedo.

Advogado brilhante mi
lltendo nos Ioruns do
norte Cetarinense, é ele
mento integrante da me

lhor sociedade jaraguaense,
onde vive com sua espô
sa, - ôre, Adalzira Pia
zera de Azevedo e seu

filho, - Sávio Murillo.

JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) sábado, 6 de novembro de 1965

Palmas, Presidente Castelo Branco!lDlfo Mlllllrmij
julgados pela Justiça Mi. IffiatrIrcíQJ)
litllr.· ß AI
di:;1to;Po�ilt�:�����a��:1 �e RlleVCM�
não poderão disputar (nem
votar) eleições sindicais.

13) - O Áto Iustitucio
nal n.O 2 vigorará até o
dia 15 da março de 1967.
Cremos firmemente que

o Áto Institucional nO 2
e os Átos complementares
que deverão seguir-se,
possibilitarão 80 país ao

retôrno uos bons custu
mes, da decência, da paz,
do d e s e uv o l v i m e n to e

prosperidade que o povo
tanto reclama.

o Áto Institucional no 2
veio consolidar a Revo
lução de 31 de março de
1964. Muita gente ficou
espantada diante da ati
tude corajosa e decidida
do Presidente Castelo
Branco, o qual demonstrá
mais uma vez o irredu
tivel propósito de varrer

definitivamente a anar

quia e '8 corrupção em

nossa Pátria.

Os principais pontos
do Ato Institucional nO 2,
promulgada pelo Mare
chalHumberto de Alencar
Castelo' Branco, são os

seguintes:
1) - Reforma do Po

der Legislative, estabele
cendo gratuidade do man
dato de vereador e Iimi. A sociedade [aragusen
tando os subsídíos dos

Ise
prepara se para, em

deputados. data de hoje, receber em
2) - Reforma do Po- seu eeío um novo casal.

der Judiciário, com a É que, nesta data fes
elevação do número de tiva, unem·se pelos la·
Ministros do Supremo ços sagrados do matri
Tribunal para dezesseis. mônio a gentil senhorita

3) - ExUnção do fôro Amazilda. normalista e

privilegiado_ filha dileta do vereador
4) - Extinção dos atu e industrial, sr. João Lú

ais partidos politicos que cio da Costa e sua espô
deverão proceder a Bua sa D. Olga R. da COMta,
reorganização segundo com o jovem 1180n Nol
as normas fixadas pelo then90, comerciário, filho
nôvo Estatuto dos Parti- do distinto casal Romeu
dos e pelo nôvo Código Bastos e D. Helga Bas
Eleitoral. tos.
5) - Eleição indireta A ceremônia civil rea·

para o presidente e vice lizar-s9 á hoje, às 9 ho
President da República, ras, na residência apra,
sendo o atual presidente zível da noiva, em !tapo·
considerado inelegível. cuzinho, sendo o áto pa-
6) - Independente de I'aninfado. por parte da

aprovação do Congresso noiva, pelo Prefeito elei
Nacional poderá o Presi- to, sr. Victor Bauer e

dente decretar o estado Senhora e Ver e a d o r

de sitio pelo prazo de Eugênio Vitor Schmöckel
180 dias. e Senhora e por parte
7) - Paridade de ven- do noivo, pelo comer

cimentos entre os funeio· ciante sr. .Antonio da
nários dos três poderes Platina Vieira e Senho
da União. I ra e sr. André Lieben-

8) - Decretação do
recesso p a r l a m e n t a r

(Congresso Nacional, As
sembléias Legislativas e

Câmaras Municipais) pe
lo Presidente da Repú
blioa, com ou sem estado
de sítio.

9) - A inamovilidade
e a estabilidade dos tun
cionários públicos, garan
tidas pela Oonstituição,
foram suspensas.

10) - Poderá o Presi
dente da República cassar

mandatos e suspender
direitos políticos (pelo
prazo de até 10 anos).
11) - Os civis serão

Enlace da e

uvas, de onde se sobres
sái pela dedicação e amôr
que VOla às causas que
abraça.
Inda no mês de outu

bro de 1965, esteve por
quinze dias, participando
dos VI Jogos Abertos de
Santa Catarina, nl! vizi·
nha cidade de Brusque,

Associação Comercial e Industrial tem nova diretoria ��e���'���I�a����a�:n���
conhel.imeOlo por parte
dos despprlistas, escolhen
do·o, ainda, uma vez,
membro integrante da or

ganização dos VII Jogos
Abertos, a se realizarem,
em 1966, na cidade de
loaçaba.
Murilio Barreto de Aze·

vedo, pode·se dizer sem

mêdo de errar, é amigo
die quantos tenham tido
oporrnnidade de conhecê
lo. Sua irradiante simpa
tia é o fator de seus su

cessos profissiondl e so

cial.
"Correio 'do Povo",

deseja abraça, lo antecipa-

thrit. Inspetor Regional
da Shell "Blumenau" e

Senhora.
Afim de r e c e b e r a

bênção nupcial, deverão
os noivos comparecer
perante o altar da Igre
ja Matriz de ,Jaraguá do
Sul, pelas 17 horas, ten
do como padrinhos, por
parte da noiva, o sr. Ar
tur. da Costa e Senhora
e o sr. M'irlo Sousa e Se
nhora e, por parte do noi
vo, o sr. dr. Fernando A
Springmann e Senhora e

o sr, dr. MurilJo Barreto
de Azevedo e Senhora.

Após a cerimonia re

ligiosa, os co o vidados
serão recepcionados no
CJube Atlético Baependi.
à Rua Seme Mattar, nes
ta cidade.

"Correio do Povo", ao

ensejo do feliz aconte
cimento, apresenta os
seus cumprimentos aos
distintos noivos, com vo
tos de muitas felicidades
e venturas, extensivos
&08 respectivos pais.

No dia 25 de setembro de 1965, realizou-se a Assembléia Geral O:-dil)ária
da veterana Associaçã,o Comercial e Industrial de laraguá do .sul, . em cumpri
rr.ento às disposições estatutárias, na setle do Itajara Tênis Clube,

Além da aprovação das contas da diretoria, verificou-se a eleição da nova

diretoria, que ficou composIa dos seguintes integrantes das classes conservôdorôS:
CARGOS DIRETORIA 1964}1965 DIRETORIA 1965/1966

Presidente
Vice-Presidente
1. ° Secretário
2,° Secretário
1.0 Tesoureiro)
2.° Tesoureiro

Gerhard A. Marquardt
Hans Breithaupl
Dorval MarcailO
Eggon João da Silvá
Nelson Dries::.en
Dietrich Hufenuessler
Waldemar Grubba
Arrur Breithaup!
Wolfgang Weege

Conselho iscai:

Gerhard Ä. Marquardt . reeleito
Dietrich Hufenuessler
Pedra Donini
Fide!is Wolf
Luiz Ferreira da Silva
Haroldo Ristow
Viclor Zimmermann
Francisco F. Fischer
Bertoldo Klilzke

"Correio do Povo", apresenta à novel diretoria os seus cumprimentos,
com os votos de profícua gestã<f.

O ilustre antverserlante,
I flue _emJ?resta ii sua 10-

vulgar inteligência e cul
rure às páginas do nosso

semanário, é integrante de
diversas entidades cultu
rais, desportivas e recrea-

Racionamento' da Carne
Está na Hora - Menos Garne e

Mais Verdura

Por J. DE CASTILHO PINTO

A falta de gado bovino pera ebete e conseqüen
temente a escassez de carne está se tornando um

problema nos Estedos do Paraná e Santa Catarina,
isto apesar de termos em nosso vizinho do extremo

sul, o Rio Grande, um excelente produtor de gado,
pois é mundialmente conhecido como Estado bre
sllelro onde a pecuária está grandemente desenvolvida.

Mas enquanto a carne está racionada no Para
ná e Santa Ceraríne, por Ielre de matéria prima,
publicam os jornais que estamos exportando gado
bovíno pare o Perú. Assim é que ainda êsses dias
foi embarcado pelo pôrto de ôenros, com destino
équela Nação dos Andes, uma partida de 1.800 bots
procedemes de Mato Grosso, primeira parte de um
lote de 20 000 cabeças.

Ora, se temos !lado pera exportar, como não
o possutmos pera o consumo interno? Alguma coisa
anda errada com respeito dO gado, havendo neces
sidade de sanar êsse êrro pera que a carne volre a

aparecer.

Aliás, Cl problema da falta de carne não é de
agora pois periódtcamente estamos nos defronlando
com êle, e sua existência constitui um verdadeiro
paradoxo num País como o Brasil, que disputa os

primeiros lugares na produção mundial de gado bo
vino. Com efeito, o nosso rebanho é estimado em

75 milhões de côbeças, tocando, porfanto, um boi
para :::ada um de nós, já que somamos atualmente
uns 75 milhões de habitames.

Considerando que dêstes 75 milhões de brasi
leiros apenas 45 milhões come cäroe, os restantes
30 milhões não a consome, uns porque de tenra

idade, outros por prescrição médica e outros ainda
pClrque são vegetarianos ou não possuem meios para
comprar o produto, considerando isso, dissemos,
temos uma sobra de 30 milhões de cabeças de gado
que não são consumidas e estão a se reproduzir aos

milhões anualmente.

Diante dêste quadro demonstrativo, não há como·
podermos compreender não só a periódica falta de
carne como também seu preço tão elevado até bem
pouco tempo, restando reafirmarmos que alguma coisa
não anda certa no selor gado-carne. E a nosso ver,
êsse desélcêrto está na inconformidade dos criadores,
invernistas e marchantes em ceder o boi ao preço
tabelado pela SUNAB, que é de nove mil cruzeiros
por arrôba,

Mas já que a carne está racionada, porque não
fazermos· por nos acostumar a comer menos carne e

mais verduras? Como é do conhecimento geral, a

verdura além de ser mais benéfica à saude por um

sem número de- fatores inclusive o do valor nutritivo
e da rn-ais facil digeslão, é muito mais barata que a

carne. Aáesce, ainda, como outra vantagem, que
uma grande variedade de verduras pode ser cultivada
em ho rias caseirds constitUIndo o seu cultivo uma

recreação saudável e, no caso, econômica.

Fica pois aqui, o "slngam": _, Vamos comer

menos carne e mais verdur.a t

damen'e, junlando 'o seu

cumprimento ao de seus

fômiliares� notaddmente de
sua' estremada mãe, da
espôsa e do filho.

Muitas ftdicidades, dr.
Murillo são os votos dos
que Irabalham nesta cdsa.

Leia
Assine
Divulgue

"Cm"ceio do POfO"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nova lei obriga
tôdas as mulheres

f

a votar

I
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Emprêsa jorn"listica

"Correio do Povo" Ltda,
.

- 1965 •

Diretor
Eugênio VItor Schmöckel

Sra. A 1 z i r a Winter
Balestiery;
- Valdivia Manes;
- o

'

garoto .Antonio
Carlos, filho Ido sr. Pau
lino Pedri;
- Dr. Ilton Steingrã-

Êdital .6059 d 26/10/65' ber, funcionário do Tri-
n e buna I de contas do Estado

Antonio Fodi Filho e residente em Floriano-
Noguerta Ehlert polís.

ASSINA'i·".IRA:
tlnual .• CrS 1.850,00
Semestral. • • Cr$ 950,00
AAulso

"
. _ Cr$., 40,00

.

. BNDERÊÇO:

�Caixa Postal, 19
'

flvenida Mal. Deo oro, 210
jaragu' do Sul:. S. Catarina

Registro Civil
Aurea M._üller Grubba, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Dis
tsito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe r que comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem par

casar-se :

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, n a t u r a I de
Jaraguá do Sul, domioi
liado e residente em Frau
cisco de Paula, neste
distrito, filho de Antonio
Fodi e de Catarina Klein
Fodi.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de
Jaraguä do Sul, domici
liada e residente em Barra
do Rio Cêrro, nesta dis
trito, filha de Henrique
Ehlert e de Frieda Ponaht
Ehlert.

Edital n, 6060 de 29/10/65
Arno José Machado e

Iracema Raulino

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Itajaí,
neste Estado, domiciliado
e residente em Alto Jara
guä, nsste distrito, filho
de José Celestino Machado
e de Maria Felski Ma
ohado.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, natural de
Bluraenau, neste Estado,
domiciliada e residente
em Alto Järaguä, neste

distrito, filha de Francisco
Rauneo e de Elsa Raulinö.

Fortunato Danna e

Adelaide Fontana

Aniversários

Fazem anos Aoie:
Sr. Otto Meier.

. Fazem anos amanhã:

. Sr. Alfredo Alherto
Staehslín:
- Da. Clara Glowatzki,

esposa do sr. Vitória
Glowatzki;
- o jovem Eugênio

Henn, filho do sr. Martim
Henn em Jaraguazinho.

Dia 8:

Dr'. ,Francísco An,tonio Píccíene
M�.lD1[CO - C.JR.. :Mf .. 1'7

Oirurgia e Clínica de Aduitos e Crianças
Partos - Doenças de SenhorasDia 9:

.
,

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ

I

Sra. Asta Marquardt;
- Sr. Milton Albus.

Dia 11:

RIO - Consoante de
clarações feitas à reporta
gem pelo Desembargador
J o ã o Coelho Branco,
segundo o nôvo Cödígo
Eleitoral, as mulheres de-

� '�.t ,J'.'O•••• .:� '+.: ".,J� ••,,�."'....••..•• .:nt.· .:�.· � :;> , dtcadas exclusivamente às
g . B prendas domésticas, que

� �r. re r na n � � A. � � r I n � man n � �E�;��3·::d�J;:v:�'��
�f;:::. CIRURGIA DO ESTOMAGO _ VIAS BILIA- �1 Iusnça Eleitoral e exercer

=1 o dlreiro de voto, sob pena
RES, INTESTINOS - Cirurgia de-Senhoras =1 de sofrerem sanções pre-

� Dlagn6stico Precoce do CAncer ,nas Senhoras 3 . vistas pela nove Lei Elei-
�: g toraI.

g Comunica aos seus clientes que atenderá no seu';l ExpliCOU? vice.pre.si-

f= novo consult6rio ii R"a Art"ur Müller n' 160 =1 dente do Tribunal Reglo-
: (AO LADO DO NOVO HOTEL) :} nal Eleitoral que entre-

: , � as medidas punitivas se

fi ...���..�...��_.�..��� ..l.��.����.�:�._ ..=.� ..�����....�. pa���emea :��ápl����:�t�se:;i.���� ���. �

receber herança, pois pare

ir:::::::::::::::::::-'::::-=::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::-'::::::::::::'::::::::::-.:::::::;:::� :���o és:C�����o:r�v��i�a�
II ]D)lo lEllClill IA1ITflWANN II �ii�e�O �m����s :I��t��
II

•

.M�DICO CIRURGIA.. II é vedado qualquer ato que
ii li exija quitação do írnpôsto
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li de renda.

II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II AS OUTRAS SANÇÖES
ii CIRURGIA - SENHORAS - PARTeS - CRIANÇAS f! II
ii CLINICA OERitL II
II II

II I 90ga prátl�a em Hospitals Eorop�o8 II
ii It!!U • Consultório e residência:
ii IIIii TeL 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406
II II
II CONSULTAS: II

, nU Pela manhã: das 8 1/2 ás 1 t horas II
H Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
li Atende chamados tambem à Noite iI
�======::::::::::::=::::::===::"=dJ

/

Rssidência t Dr. Nereu Ramos, 419

Osmar Meier.

Diá 12:

Geraldo Meier;
- Dr. F e r n a n d o

Springmann:
- sra. I I d e g a r d

Kres im;
-- o jovem Waldemar

Karsten;
- Nilo Zape1la;
- a [ovem I s o I d e

Maria Stinghen.

Contráto de
Casamento
Repercutiu de maneira

agradável a notícía vinda
da Cidade dos Príncipes,
de que o jovem vereador
e acadêmico de ciências
econorn.cas, sr. Pedro
Fagundes, filho do distinto
casal Pedro Avelino Fa
gundes e Senhora centre
JOU casamento com a gentil
Senhorinha Marlise Cubas
de Lacerda, filha dileta e

prendada do distinto casal
Mario Cubas de Lacerda
e Senhora.

O acontecimento verifi

cou-se em [oinvllle, na

residencia da noiva, à Rúa

Abdon Balista, 134, no dia
23 de outubro de t 965.

"Correio do Povo", apre
senta aos dlstintos noivos
e respectivos pais, os seus

melhores cumprimentos,
com votos de fellcldedes.

,

Ed ital n. 6061 de 3/11/65 it:=::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::;:::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::::';;-'::1 Vende-se
:. li

11,1 � r. J � a G � i m � . W. J � e � tin � .:.i::! an�::f·-l:��i�r!�o:J;�
Ele, brQsileiro, solteiro, capota de nylon, estando

latrador, n a t u r a I de ii Advogado I!
II !! em bom estado de con·

eJaraguá do Sul, domici- !i li -

liado e I'l:'sidente em Ilr ii 8�rvaçao.
Ribeirão Grande,. neste I, ESCRITÓRIO: A V. MAL. DEODORO, 122 ii TratarnaVOLSWAGEN
distrito, filho de Joaqurm il JARAGUA DO SUL

ii DOS fundos do Banco do
Danna e de Esperança, li II Brasil S/A. em Jaraguá
D.. IId SIanna., II II

ou.

Ela. brasileira, solteira, II
'

II

domestica, natural de II MAN SPRIt;DT DEUTSc;U II
Jarag�á do Sul" domici- H .

, H
liada e residénte em Ri- ''':::::::::::::::::::-.:'::::::::::::::::::::::::=:::==:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=--:::::::::=:::::::::==:::::::-.::::::::::::::::=::::::9
beirão Grande, neste '�
distrito, filha oe Alberto .;;;;;;;;;:i=II=,i=ií=il"';;_!I_,Il;;;EISli=II-==!!!!!i!io'lI-=l=!lE!!l=;; -,1!Iiiil!!! ,}

�:�::: q:, '::"U�::I::: d ]]))r. Millllrm� lB21rrd� �e _A\zeve�® I i
ohei:imento de ,tqdos, O1an1lei III '( II II II
passar o presente edital' que _.

iiiserá publicado pela impren. III
'

iii
sa e em cartório onde s�rá iii 11 II If _ ..

afixado dU! ante [ 'í, dias ... SI

,1111 .11.1',.alguem soub::r de algum im· ·Cem escritório nésta cidad à Av. Marechal Deodoro
pedimento acuse-o para o' da Fonseca p.0. 122, para mellior servir seu c'l i e n te s ;
lins legah.. 1'1'1" iii
AURE'A MÜLl:ER GRUBBA '"

.

mantêm est.reito intercâmbio judiciiirio com os ex-Escritórios I�.:'.'Otici;lI m· de Advogaeia, DR. HERCILIO' ALEXANDER DA LUZ, II

III com séde em Joinville e, São Franeisco, do Sul; eS,tá em I�
Correio do Povo II .

condições de, ta.rnbérn, aceitar causas pa�a .aQ'u��as, Co- �Ium Jornal a

'1"",·,·
marcas, sem maIores." anus para seus COlls,titumtes., irIServiço do Povo ' n

1..- , --- 1IIl!!iEl!;l-!IEI!l$i�f==-i===!�iESl!_.fEii!l:-Ii!E!llliii!!S!J!==i�l�i���!m

, Marco
Aurélio Entre as sanções a que

está suleifo quem não
cumpre as obrigações
eleitorais constam ainda:
1) multa de 6 a 20%. com

base no salário-mínimo;
2) não pode inscrever-se
em concurso pera cargo
público; 3) não pode rece

ber vencimentos, 'remune
rações, salários ou pro
ventos de função pública,
autárquica ou pereesretel,
bem como de fundações,

II D R. tc�u�ü�o ;5��1; E R

'

__II. ��;���:r�i�;n!;g�
I pertíctper de concorrência

Moderníssimo "AIROTOR" pública ou administrativa;
Reduz o ternpo de trabé)lho iii 6) não pode obter ernprés-

iii I timos em autarquias. socíe-

11m.
e aumenta o conforto do CLIENTE.

IS
dades de economia mista,
caixas econômicas, bancosCLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE ou institutos mantidos pelo

I RAIOS X me;; Govêrno ou de que o

domínio público participe;

I'; C ans u I t ó r i o: Av. Getulio Vargas, t 9�

I·'
6) não pode renever ma-

(Anexo ao Depósito da Antarctica) . trícula em estabelecimento

I de ensino oficial ou fisca
:SF!_IIEEl�!=I'-li!iE!lll�l,-=,·�li!i!IIIIli!i!!!iiliiiiiEi lizeda pelo Govêrno ;

7) não pode praticar qual- '

quer ato em que seja exi
gida quitação do' serviço
militar ou do impôsto de
renda,
Para a inscrição, são

necessários ,3 retratos e

um dos seguintes docu
mentos: Cártei.r.a de Iden
tidade, certidão de quita
ção do serviço militar,
certidão de idade, ou Qutro
documento qualquer do
qual se infira a identidade.

Em data de 1. o do cor

rente, nasceu pena o dis
tinto casal Abilio dos Anjos
Soares e D. Dulce Gon

çalves Soares, um forte

garoto que deverá receber

na pia berísmel o suges
tivo nome de Marco Au

rélio.

Marco Aurélio é o 12.0
filho dêsse abençoado casal
e o seu nascimento marcou

meis um momento de ele
gria pare os demais irmãos
e irmãs, especíelmeute para
o papai que está comple
tando o 10.0 ano de IBGE,
isto é, funcionário do Ins
tituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística.

Ao nosso Agente Muni
cipal de �statística e sua

digna espôsa, apresenta
mos nossos' cumprimentos.

Dp. Reinoldo Mupap-8

�DVOGADO ,II,
Escritório ao lado da Prefeitura

t.::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:�:::=::::::=:::::..:::�
li:

DR. WALDEMIRO 'l\1AZURECHEN ' ii
li CLíNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL li'
ii II
ii !I

II 'J II

ii ULTRA"'SOM liII ONDAS CURTAS II
II R. ULTRA VIOLETÀ II
!! Rua. Presidente Epitácio' Pessôa 7.04

'

II
\'........._.;;__\ _...._ .. ..._�__ • ..__ ...__...:�J�•••_. __ ••••_. �----_ _-- t::::íI'
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COR.RETO DO POVO dia 6·11 65

ES.P RTES Ecos., â?� f�.st�vida�e:!
MJUL/FOM ADOLAJR' do GlnaSlO' Sao LUIS

Os novos cidadãos honorários de Jaraguá:
Irmãos Daniel, Ernesto, Mário, Evarísto e Luis
diplomados em sesaão especial da Câmara, em 3i

I de outubro, agradecem através dêste Jornal tôdas
.

as demonstrações de carinho de que foram alvo
nas poucas horas que ijuderam,estar entre nós.

. -X-
A Comissão Organizadora dos Festejos de

25 ANOS de estada dos Irmãos Maristas em Jara
guá, cumpre agradecida o dever de apresentar seu
reconhecimento profundo a todos os numerosos
contribuintes desta magnifica realização, etapa
inicial da grandiosa campanha "Pró Construção
do Palácio de Esportes".

.

-X-:-
'

Houve ternpo em que a torcida íeregueeuse A Sub-Ocmiasão encarregada da Tômbola
transtcrrnou em verdadeiros (dolos os \ craques de em beneficio das obras do palácio de Esportes,rr.aior cartaz que integravam nossas equipes. À me- comunica aos seus colaboradores que os Prêmios
dida porém que os anos pesseram êsse punhado de couberam aos seguintes números sorteados em 31
verdadeiros ídolos foi-se extinguindo. Hoje em die de outubro: 1°, Prêmio - 3467; 2°. Prêmio - 0205;
nossas equiqes necessitam de novos ídolos pare que 30. Prêmio _ 0675; 40• Prêmio - 4145; 5°. Prêmio
seus quadros voltem à atuar cercados daquela vibração _ 2015; 6°. Prêmio - 3916; 7°. Prêmio - 0766;de antigamente. Numa rápida viste dolhos pelos 8°. Prêmio - 2035; 90• Prêmio - 0339; 100• Prêmio

rJa�teisd verjfi�a-se q�e muitos foram os grandes - 3773 ...
o os a torci a, que oje são lembrados com sau- -X-

dade. O zagueiro Otacilio foi um dêles. Levtnos, O resultado financeiro da quermesse dos días
Zico, Éti �oram dos màis epleudidos, e.e lista po�eria 30 e 31 ainda não foi apurado, visto o grande nü
ser acrescida �om os nomes de Eduardo, AntoOl�ho mero de prendas que sobraram ainda não serem
Maba, Baloqutnho, Vergundes. Gaulke para euer computadas tôdas; o objetivo social dos festejos,
apenas. alguns. . . . _ . I foi coroado -de êxito total, dada à presença dos 5

. EIS. porque IOSIStl(�OS ne !orm�çao de equrpes Novos Cidadãos e a belíssima Exposição recordan
d� luve�ls., E numa equipe de luvenll que os creques do as atividades Maristas de 1940-1965.
sao lapidados, aprendem o futebol, sentem amor pelo -X-
esp�rte,. e, amanhã serão os verdadetros ídolos da, A subscrição em dinheiro, das diversas firmas
rorctde Jaragua_ense. ., .

de nOSS8 Cidade, em beneficio da construção do
Na .manha . de. terçefeíra as 8,30 hs. r��ltzamos Palácio de Esportes, ultrapassa a sorna de um

no estadlo Max WII�elm uma peque�a re!lmao, com milhão de cruzeiros, o que vem demonstrar o
a �resença de mers .de �O atletas J�vent�. Com 18 enorme interêsse de nosso povo para dar a Jara
.garo�os a S, .o.. Acerat fQI a que !ßalor numero con- guá, um centro de esportes.
seguiu, seguindo-se de Baependi com 14 e mets 8 -X-
para integr�rem a escolinh� de basqueteb?1. Este A Comissão Organizadora dos Festejos de
trabalh?, dizemos ��m muito orgulho, f�l: nosso, 25 Anos do Ginásio São Luis, ao encerrar suas

agor(!. e a vez dos dlrlg�ntes das equipes mlclar�� atividades, agradece penhorada todo o apoio re
os rretuamentos ':. pcsrerrormenre os Jogos. S�s. diri- cebido e sente-se confortada pelo êxito alcançado;
lIente�, aos garotos que formam noss�s equ.lpes de compuseram a Comissão Organizadora: Henrique
iuverns o nosso enrueresmo e o nosso mcennvo: Wolf, Paulo Moretti, Eugênio V. Schmöckel, Ewal

do Boss e Irmão Gregório.

A A �
ESTE MES A CONCLUSAO
DO TORNEIO M.B.A.

Em palestra que mantivemos com o Presidente
da L.J.D., conseguimos apurar que o torneio Murilo
Barreto de Azevedo será concluído ainda êsre mês.
,\ data não ficou deftnltlvarnente assentada, tudo
fazendo crêr que os turnos finais terão início após
o dia 15.'

'.

ÍDOLOS & JUVENIS

ITAJARA PROMOVE
TORNEIO DE DOMINÓ Equipamento para o mais poderoso

elelro·imã do mundoCom a presença de grande número de especta
dores, na noite de quartafeira, foi iniciado o Torneio
de Dominó, prornoviüo pelo ltéijara T. C.

Eis as duplas partíctpenres e seus respectivos
números: 1 - Getulio Barreto da Silva e Durval
Marcalto; . 2 - Julio MélfezolJi e Arlindo Salai;
3 - José Fructuoso e Igenasio de Souza; 4 - Dulcio
Lenzi e Turibio Elisio; 5 - Osmar ZocatelJi e Hen
rique Küster; 6 - Milton Stange e Ivo Kaufmann;
7 - Lino Demathe e Heinz Mahnke; 8 - Amauri
Ruysam e Mário Planiosckek; 9 - Horst Verch e

Amilron Garcia; 10 - Curt Birkner e Osvaldo Birkner;
11 - Rainer Wiele e AniUon Haertel; 12 - Antonio
Zimmermann e Victor Hansen; 13 - José Kasteller
e Sidney Garcia; 14 - Julio· Ramos e Cid Areias;
15 - Aldo rada e Erich Kaufmann.

O mais poderoso eletro- volantes de aço maciço
imã do mundo, capaz de de 84 toneladas, acoplá
produzir um c a m p o dos aosconjuntosmotores
magnético 500,000 vezes geradores. A energia adi·
maior que o da terra, cional trará o rendimento
entrará brevemente em total de corrente conUnua
operação no Laboratório a até 32.000 kilowatts por
Magnético Nacional do períOdOS de alguns segun
Instituto do Tecnologia dos.
do Massachusetts (M.I.T.), Espera-se que as pes
uma das instituições edu- quisas do laboratório
cacionais de engenharia e darão novos conhecimen
ciência maIS importantes tos à ciência sôbre as
dos Estados Unidos. propriedades da matéria
Os eldtro·imãs do nú- em campos magnéticos

cleo do ar do nôvo labo- intensos; na física do
ratório serão energizados estado sólido; na de baixas
pelos dois motores gera- temperaturas e na de
dores de corrente coutí- plasma; em espectrosco
nua de 5,000 kilowatts, pia atômica; na geração
fornecidos pela GenAral de ondas milimétricas e

Electrio dos Es t a dos submilimétricas e na
Unidos. Quando a fôrça hidrodinâmica magnética.
dos dois conjunlos recen- Efetl1ar-se-ão também
temente instalados for pesquisas e desenvolvi
vertida num eletro-i ã de mento no próximo campo
cada vez, gerará um ca po magnetismo.
magnético contínuo de As instalações do nôvo
até 250000 gauss. laboratório estarão di13po-
Em comparação, o 'cam· níveis às instituições de

po magnético da terra pesquisa acadêmic3s, go'
é normalmente de 1/2 vernamentais e industriais
(meio) gauss, Imas de dos Estados Unidos assim
brinquedo usados por como a cientistas visitan
crianças têm um campo tes de outros países.
de 800 a 900 gauss e os Os fundos para a cons'

eletro·imãs de um alto trução e operação do
falante de alta fidelidade Eaboratório Magnético

....,__-- ..--.- -- - --.- _ __ _ __ _

�
de boa qualidade vno até Nacional foram fornecidos

rp·-----·-·--·--
..··-·--·--·-..·-·---·-..·----· ·- .. ·--·-

_·'n cêrc� ae 1,2,000 gauss. pelo Esoritório de Pes-
ii BI t 'J

'

Ltd II 'Quando um eletro-imã do qeisa Oientífica da Fôrça
li O ee aragua a. II M.I:r. estiver em opera- Aérea dosEstadosUnidos.
II 50 d I d' I· II ção, produzirá pressões Outros equipamentos
ii' anos e auanço na ar e e cons rUir II erKtremaments altas cêrc,a fornecidos pela General
II II de 3 toneladas por centI Electric e instalados com

H Fábrica de Blocos de Cimento para cons- II metro quadradQ a.2'50.000 os conj_untos motores

n truções. Se V.S. pretende ,construir, adquira ii gauss. geradores incluem squi
ii o mater,tal desta fábrica que é o mais mo- li Conforme informa o pa· ento de contrôle· d�

ij 'detno, e a construção sairá mais barato. II M.I.T., secá também pos' regulação eletrônica e 2

li _
.
FRANCisco MODROOK ii $Ível prod�z.ir-se um conjuntos excitadores

!i Informaçoes com.
LEOPOLDO KARSTEN fi ca�po magn�tlCo de pul· ampliGynos de 100 kilo'

ii !l saçao de maIs de 400.000 watts, especialmente cons·
n nesta praça

" li gauss, derivando·se .a truidos.

'==:::=::::::=::::::;:::::=:::::::;:::::::::::-.=:::::::::::::..:::::::::::==:::==:::::::J. fôrça acumulada em dOIS. (Wàstern Newsl

Após os jogos da primeira rodada a classifica-
ção por pontos. perdidos é a seguinte:

1.0 - f, 3,4,6,7,9, 10 e 12 com O p,p.
2.0 - �, 11,13,14 e 15 com 2 p.p.
3.0 - 5 e 8 com 4 p.p.

MELHORES DO ESTADO
PODERÃO ESTAR
EM JARAGUÁ

No próximo' aniversario do C. A. 3aependi
poderá ser realizado um torneio de Basqueteból, com
a presença do Doze de Agôsto' da capital do Estado,
Guarani ou União Pa1meiras de loinviJle, Ipirallga de
Blumenau e ainda equipes de Timbó e Brusque.
Devemos no entanto ressaltar que nada está definido,
pois os mentores do bdsquele jaraguaense estudam
ainda a possibilidade da realização dêste Torneio.
Vamos fazer votos para que tudo transcorra bem, e,
tenhamos assim a oportunidade de ver os melhores
cêstobolistôs do Estado.

Página 3

ELEIHO,MOTORES JARAGUA' S. A.
ASSEMBLÉIA' GERAL EXTRAORDINARIA

Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas pa

ra se reunirem em assembléía geral extraordínä
ria, no dla 25/11/65, às 15,00 horas, na séde social
a Rua Professor Antônio Eataníslau Ayroso, 83, a

fim de deliberar sôbre a seguinte ordem do dia:
a) aumento de capital e alteração dos esta

tutos;
b) assuntos de interêsse social,
Jaraguá, do Sul' (SO), 16 de outubro de 1965.

ELETROMOTORES JARAGUA S. A.
EGGON JOÃO D&\ SILVA, diretor gerente

Vende-se - Centro
Vende-se uma propriedade contendo uma

casa de
'

materíale uma casa de madeira, situado
à Rua Epítácío Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul.

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

VENDE-SE
KoftlbiS9
Em perfeito estado de

conservação.
Tratar nos Iundos do

Banco do Brasil S{A,
com o sr. Ferraz.

VENDE-SE
Por preço de ocasião,

vende-se uma propriedade,
situada defronte à Escola
Reunidas Albano Kanzler.
Tratar na Rua Professor

Antonio E. Ayroso, com o

Sr. Hilário Krüger.
Elelromolores Jaraguá S. I.

MUDAS Vende-se
FrutlF�ras e Ornamentai, Vende-se uma máquina

de Roçar grama.
Informação neste jornal.

��
Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando n ..

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

PEQAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seide�
- CORUPA' _.:..

FARMAGIA NOVA
tia ROBERTO M. BOBST

A que dispõe de maior sortímea,
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguá
��

=====--=====--=========::::::======

ii II
!i DR. IVO KAUFMANN ii
ii li

II Cirurgião Dentista II
II Consultório: -:- Rua Preso Epifacio l'>essoa 139 !!
ii ii
il (em frente da BMPRE!SUL) n
II I:
" Üii - Aparelhagem modernilS;ma -

li
:: I!ii RAIO X - CLINIGA - CIRURGIA ::

II ii

Ir PROTESE - CLINICA INFANTIL II'
::::::=:::===:::::::::::.::::::=::::::::==--====--=:::====

Ministério da Educação e Oultura

Campanha Nacional de Alimentação Escolar
Assessoria de Divulgação e Relações Públicas

30 mil toneladas de leite
para alimentàção escolar

, Segundo dados forneci· dirigir-se à Representação
dos pelo Selor de Contrôle Da' Capital do Estado a

e Estafística\da Campanha que o referido mfmicípio
Nacional de Alimentação esteja vinculado, munido
Escolar, o f,ornecimento de dos seguintes documentos:
leile em pó para o pro- ofício do Senhor Prefeito
grama de alim ntação Municipal, solicitando assi
escolar, no país, em 1965, natura de 'convênio e de
atinge, a 30 mil loneladils, clarando a ve'rba para o

podendo essas cifras serem programa de merenda. no

aumentadas, ii proporção corrente exercíciO; cópia
que novas escolas f rem de Portaria que designa
inseriras e atendidas,' a Supervisora e duas (�)
Tôdas as escolas pri- fotografias de 3 x 4, da

méÍrias gratuitas do. terei- mesma, para credencial;
tór.io nacional têm direito Têrmo de Responsabili
a serem atendidas pela dade, em duas vias, papel
Campanha Naeional de timbrado da Prefeitura,
Alimentação Escolar, bas· com neme dos estabeleci
tando, para' isso, que seus mentos a serem atendidos,
responsáveis se dirijam à localização, número de
Representação ou S�tor escolares, lipo de estabe
de sua, resP"lcliva cidade.. lecimento, assinatura do
O município Que desejar responsável, no Grupo

que suas escolas sejam Escolar, o Diretor, e na

atendid.as pelos programas escola, a Professôra li!

de M�renda e Almôço atesrado do Delegado de
Escolar, deve seu Prefeito Ensino.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"Coluna ROTART"c O R R E I O O O p ,O V O, II
REUNIÃO SEMANAL: Dia 29 de outubro de

!!!�!!!!!NO!!!!!!!!!!!!!!!X!!!!!LV!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!A!!!!!RA!!!!!O!!!!!U!!!!!A.!!!!!-�D�O!!!!!!!!!!S!!!.!U!!!!!L!!!!!!!!!!(!!!!!S!!!!!AN!!!!!T!!!!!A!!!!!!!!!!!!!!!CA!!!!!T!!!!!A!!!!!R!!!!!IN!!!!!A!!!!!)�!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!!ÁB!!!!!A!!!!!D!!!!!O�,!!!!!6!!!!!!!!!!D!!!!!B!!!!!!!!!!N!!!!!O�V!!!!!B!!!!!M�B!!!!!R!!!!!O!!!!!D!!!!!B!!!!!!!!I!!!!!9!!!!!6!!!!!5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N�.�0�2�.;Õ5;;5 1965, o Rotary Club de Jaraguä do Sul, reuníu-se
na sede do Itajara Tênis Clube, a que compare-
ceram os rotariános de Jaraguá do Sul e os srs.
Antonio João Nóbrega Pereira, de Curitiba con
vidado do rotariano MarIo Sousa e Professdr- An
tonio Serrano, convidado do rotariano Eggon João
da Silva.

Afim de recuperar, esteve entre seus compa
nheiros, o rotariano Alfredo Buschle, do Rotary
Club de São Bento do Sul.

II.fl� O OU V II Ecos dos festejos de 25 anos
.

." . E AI PELO UONS
.

SAUDAÇÃO DO IRMÃO ERNESTO AO
POVO DE jARAGUA'
Como preâmbulo, s"jam-me permitidas algu

mas reminiscências pessoais.
No día 8 de dezembro de 1952, f e s t a da "BUENOS AMIGOS

Imaculada Conceição, num ambiente de confrater DE NUEVA ZELANDIA"
nízaçäo, dirigia-me a vós, Inesquecível povo de
Jaraguá do Sul, para deíxsr-vos o meu comovente
e agradecido adeus.

Sim, um ADEUS, pois fazia eu aß m i n h a s

despedidas, depois de passar 9 anos entre vós.
Oaríasímcs Companheiros Algemiro }fanique Durante êsses 9 anos, de permanência entre

Barreto e Gil do Nascimento, respectivamente vós, inúmeras foram as ocasiões em que tive a

G?ve.rnador e Assessor de Relações Públicas do honra e o prazer de compartilhar convosco as

Dístríto L-tO. Nesta reunião jantar festiva, especial. lutas, os dissabores e OB contratempos das lides
mente promovida em homenagem ao transcurso da vida cotidiana.
da "Se�ana da Criança", que entre outras, teve o

Tive também a honra e a satisfação de com-

seu clímax na realísação do 3.0 Concurso de Ro partilhar convosco, em harmonia com vossos ideais NOTICIAS DO INTERACT
�ustez lnfantil, promoção esta que o nosso Club, e vossos desejos, as vitórias e os sucessoe. .

Já como uma tradição, vem promovendo todos os
E hoje. ràpidamente, depois de uma longa

anos, sempre com o maior carinho e entusiasmo ausência de quase t3 anos, eís-me novamente 'entre
deliciando assim com esta festa as crianças d� vós; eís me entre os incansáveis companheiros de
nossa comunidade. A promoção' atual teve um luta; e!s.m� entre os bandeirantes, os promotores,
desfecho todo especial, pois para o �eu maior os ganmperros do bem estar da coletividade e 08

sucesso, contou com as presenças Ilustres
.

de dois pioneiros do progresso desta dadivosa gleba [ara
companheiros de alto gabarito no seio do leonís- guaense; eís-me, hoje, num amável c o n vi t e de

�o internacional, Manique e Gil. com as suas
vossos representantes, a reviver 6 a recordar com

dignas Domadoras. Ressalte-se ainda. que o Ol. Go- júbilo e imensa satisfação, em cordiallssimo e

vernador, num gesto que bem caraterísa o seu
cativante convívio, os momentos saudosos em que

acendrado espírito Jeonístico, fasendo éco a um
de comum acôrdo, num estudo franco e leal, as'

apêlo dêste Club, teve que modificar datas de seu
sentávamos as b a s e s de empreendimentos que

roteiro de visitas ofíclaía ao� demais Clubes, para viriam beneficiar grandemente esta c i d a d e

com a sua presença dar maior relevo as nossas
acolhedora.

festividades, gesto este, que mui nos sensibilisou Quanta camaradagem, quanto companheirismo
retribuindo com o nosso mui obrigado.

' quanta saudade não evocam aquêles momentos' INFORMAÇÃO ROTARIA
.

A operosidade dos leões de Jaraguá do Sul
momentos êstes vividos entre um povo infatigávei

consubstanciado nesta promoção, é dedicada d� e empreendedor, um povo que luta de 801 a sol,
fo.rma especial a08 dois extraordinários vultos do

vencendo galhardamente as batalhas planejadas,
leonismo CIs. Algemiro Manique Barreto e Gil do

SAm esperar aplausos, sobretudo quando se trata

Nascimento e de suas Domadoras, que nos honra
de uma iniciativa para melhorar a situação de seu

com as s
.

lt
. . . .

semelhante.

nós de Ja�::u,;:sà:ssu� ����SeqS��lt�:s�:OJ.�:tlcoS, Meus amigos. delegaram-me os Irmãos Dire-
, • tores para falar em nome dêles, nesta hora de

É sempre grato ao co�ação de um Leão en- tanta solenidade. Faço-o com satisfação, muito
contrar-se.com 08 companhetros de outras comunas \ embora convícto de ser minha pessoa a menos

e. essa satíetação er�sce ainda n� rasäo da dístâa-] indicada para esta finalidade.
,

era que separa as CIdades de origem de cada um. Prezados amigos:
Tudo isso, é confraternisação, é companhel- B�tai� festejando as �ôda8 de prata da chegada

rismo, é relações públicas, e sem mêdo de con-
dos pnmerros Irmãos MarIstas ao Norte eatarinense.

testação, digo que uma pleíade de
.

valorosos .

O folheto que e�tampa o programa das testí
leões dêste Club, apesar das incompreensões que

vídsdes desta etemêríde traz como dístíco:
as vêses defrontamos, tudo temos feito em benetí- !940 _;_ DO MODESTO GRUPO ESCOLAR
cio do leonismo e continuaremos sem desfaleci- 1965 - AO MAJESTOSO COL�GIO SÃO LUÍS -------------- --

mento a levar .para frente a semente do idealismo ..

. (f=------------- -:--==,
traçado pelo tnesqueoível arquitéto do leonismo

Bem ornado está o folheto. TalS dizeres não II Fando de A •

tA' P "dA • II

o saudoso Melvin Jones. traduzem v.aidades, menos ainda ostentação, mas !I 551S eacra e reVI enc.a II
E A"

traduzem SIm, uma demonstração de quanto podem II d T & Ih d R 1 ii
�se é o. ammo lDqueb.r�ntável dêstes valoro- os esforços conjugados de um povo pequeno mas ii o ra a a or ara li

sos leões, estlmados CIs. ,�'lsltantes •. podendo levar grande e corajoso na sua bela e desvanec�dora ii A CO M E R C I A L li
a ce�tesa pa.ra as suas dIstante CrlClUma e bem missão de servir. !! li
próx�ma ItaJai, de q�e haveremos d.e transmitir Nesses 25 anos, quanto pioneirismo. e quanto!l

Av. Mal. Deodoro. 150, em Jaraguá do Sul, i!
aos Jovens d� amanha, o n?bre e sublll�e enc�rgo progresso. Jaraguá do Sul transformada, embele- ii encarregff-se do preenchimenlo das guia de li
que voluntarIamente, a�sumlmos de serylr deslDte- zada e transpirando pujança e sêde d� erguer se I! recolhim�nlo e de inscrição. ii
ressadamente a .comuDIdade em que vIvemos. Scada vCez �ais, entre as mais b�las cidades de ��::::::::=:::=:::=====::::::.-::::::::::==:::::.-==::::::�=dI

Recebam, caros Governador e Assessor de anta atarma.

Relações Públicas, em forma de trabalho leonísti- Exemplo vivo e irrefutável, motivo de orgulho
co, as boas vindas sinceras dos leões de Jaraguá é êsse rosário de realizações, diante das quais
do Sul, que na breve permanencia entre nós seja pasma todo forasteiro que por aqui transita: o Irmãos Diretores d-o Colégio São Luis, o ti t u 1 o

as mais lisonjeiras, só lhes tragam e as SU8S Hospital, o Colégio das Irmãs da DiviDa Providên- honorifico de cidadão jaraguaense.
domadoras, motivos de satisfação e alegria e ao re- ,cia,. o Sal�o Paroquia�, a imponente e majestosa Tanto não mereciamos nós. Sentimo·nos viva,

gressar aos seus lares levem mais acendrada ainda IgreJa MatrIZ, o ColégIO Säo Luis e as inúmeras mente emocionados e agradecidos pelos requintes
a centelha que lampeja em nossos corações.

' iniciati,:,as particulares, seja na indústria, seja no de vossa delicadeza e pelos excessos de vossa

comérCIO. generosidade.·
Fnalisando, peço as Domadoras Ana o Traude Neste momento solene, formulamos votos para A honra insigne que acaba de ser conferida

pära em nome de suas companheiras dêste Club' q.ue as atuais e futuras gerações marchem neste se. a recebemos emocionados e agradecidos, é
faser entrega as Domadoras Zulma e Vali, de um� ritmo de progreFso animador. porque divisamos na intenção de seus amáveis- ini
pequena lembrança de suas visitas a este Club E, que o povo de .Jaraguá; qual farol sempre ciadores, u_ma hom�n.agem generosa e simpática à
disendo da simpatia e estima que, não sôment� aceso, ilumine os vascilantes das terras brasileiras Congregaçao de relIgIOSOS educadores, cuja missão
elas lhes devotam, mas tambem os seus respectivos e os que duvidam que a estabilidade de uma terra, é de ensinar OB principios morais, civicos e reli
leões. Peço ainda aos nossos dinâmicos Presidente o valor de um povo, a consciência patrióticat o giosos de uma nação.
Cl. Orlando Bernardino e Cl. Otsa, para ainda em despertar de uma geração, dependem do grau de Sofrei, p!ezados amigos, que depositemos essa

nome dos co�ppnentes dêste Clube faser tambem instrução de sua gente. h�menagem aos, pés da Congregação Marista, que
entrega aos Cis. Manique e Gil de Qutra recordação, Quiseram, prezado povo de Jaraguá, os vossos vos deu a chance de terdes um modelar estabele
representando o símbolo de nosso af�to, admiração representantes. na Câmara Municipal, como prova cimento de ensino verdadeiro brilhante encrustado
e estima. de reconhecimento de seus trabalhos, outor:gar aos na principal artéria desta vossa cidade.
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Vindo do intimo da alma e do fundo do coração
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g U J lJ U O 1\ � �� uma instituição de'di- panhar, .lado. a lado, e� .tôd.as as �nici.ativas que

g _ _ _ _
: reito privado mantida vosso dlDa�lllsmo e patrIOtIsmo vos IDSpIra�em.

�:
(C.rurglao Dentista) �} únicamente pelos em .

Tefmmamos, _apresentando-vos as nossas efu-

: CLíNICA PRÚTECIE _ CIRURGI'.4. BUCAL
: pregadores em bene· slvas congratulaçoes pelo bem realizado nestes

: I
liJ n.. R,Á.IOS X : Ucio dos empregados. 25 ano'8 e formulamos votos para que êsse con-

: C
- :J graçamento de esforços continue t:;empre vivo e

: onsultório: Rua Angelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) =J corajoso ente nós:

� " Manhã - das 8 às 12 �J O Anuncio é a-I Neste dia festivo, também a vós. nobre povo
= HO R Á R 10:
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,. de Jars.guá, nossas homenagens de alta estima e

:. . 'ar,-\e - as 14 às 18
f' : '

ma o egoclo de grande admiração. ,

� JARAGU& DO SUL
.' �� I

anuncie neste

I
Mais um� !�.z, nosso muito obrigado,

.

e que
: .: � á

. Deus, na sua mfIDlta bondade, acompanhe e Ilumme
e: ....t,..".,c.�.�.�•.� ...... ,� ...... ��� ...... ·.... :'·.......·lIjr·*..···*·���·····.....,�····.... ·.·�:·,: .....:Jr·*··....:.,:.r····..••••,0_

...,eman no
08 vossos passos e 88 vossas famílias.

íntegra da saudação aos Companheiros
Algemire Manique Barreto, Governador
do Distrito L tO e Gil do Nascimento,
Assessor de Relações Públicas, por oca
siao do jantar festivo, em 16 de Outubro
último, em homenagem ao transcurso do
Dia da Criança e a realização do 3.°
Concurso de Robustez Infantil, pronuncia
do pelo fJL. Leonidas Herbster.

Trata êste artigo da hístõría de quatro homens
grandemente interessados e desejosos de prestar a
sua modesta colaboração para tornar o mundo
melhor. Foram êles enviados pelos três dístrítos
rotäríos da Nova Zelândia para prestar o seu au
xilio a 'SIguns dos problemas das áreas ruraís da
Tailândia. Como esses problemas em geral são
relacionados a agricultura, os novos zelandêses
que são peritos agricultores.

Na República Federal da Alemanha, os sócios
do Inte.ract 9lub estão colecionando moedas antígas
para Iínancíarem a construção de um asilo para
velhos. No Peru, os sócios do Interact estão cons
truindo um parque infantil. Nos Estados Unidos,
estão combatendo o problema com alunes que dei
xam as eseolas antes da formatura. Na Argentina
proporcionam almôços a crianças pobres das es�
celas. Na Finlândia, por intermédio do Interact, os
estudantes fazem um intercâmbio de visitas entre
países. As noticias sôbre as atividades do Interact
são transmitidas através da publicação "Noticias
do Interact" que poderá ser obtido grátis com a
secretaria.

P. Deveriam os rotarianos pertencer a outros
clubes de serviços?

R. Pede-se aos rotarianos absterem-se de di
vidir os seus interêsses aceitando participar do
quadro social de outros clubes de serviço.

P. Poderá o meu clube cooperar para levar
o Rotary a uma comunidade vizinha?

R. Sim. Cada Rotay Club deveria informar-se
a.�espeito daI cidades nas imediações com possí
bilídades de comportarem a criação de clubes e

após terem obtido a aprovsção do governador d�
distrito e sob a sua supervisão, deveriam fazer um
estudo dessas localidades para determinar se po
dem ou não manter um Rotary Club em pleno
funcionamento.
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