
'Calor está matando
em São Paulo
s. PAULO, 11 - E' grande

o número de crianças desidra
tadas na capital paulista.
Somente ontem, devido ao

intenso calor, foram regístra
dos trezentos casos de

-

dísí
drataeão que foram atendidos
nos diversos postos espalha-
dos pela capítal, ,

Esta cif�a é a maíor regís
trada durante êste mês. Nos
últimos 9 dtas foi de 1.200 o1==============================================================================================================1 número de casos atendi.
do sendo .que .dêstes se ve
rificaram trinta caaoe de morte.

Jacob Andersen
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Norte do se-á no pr6ximo dia 15. Melhor dizendo, dois acon

tecimentos, numa sõ data. Um aniversário e a bô
da de diamante. O aniversário do sr. Leopoldo

P
" Janssen, o 85.° aniversário e o seu '60.° ano de oon-

arana söroío com dona Thereza Piske Janssen . Deus
J abençoou esta união para que tivessem a felicida-

de de conviver com os seus seis filhos, 20 netos e
33 bisnetos. O aniversariante tem uma longa folha
de serviços prestados à Jaraguä. Com tenra idade
procurou instruir-se nos misteres da vida, ruman
do de Itajaí para Santos e de lá para São Paulo.
Já em 1898 sentia o pulso do paulista, trabalhando
numa plantação de café, depois como padeiro e

finalmente, condutor de elegantes cabriolés. Domi
nando então o alemão e o português, voltou a

Indayal onde, haveria de encontrar a sua eleita, a
bonita e sedutora Thereza Piske, que levou ao al
tar numa igrejinha enfeitada, Dum patriõtico dia 15
de novembro de 1905. Dizer o que foram os prt
melros anos do distinto casal, 6ra se cobrindo de

Na oportunidade teve diamantes é falar do trabalho de pioneíros. É leio
ocasião de visitar as cl- brar os prim6rdios do nosso Município. Em 1907,
dades de Rolândia, Apu como todo bom "Muldenbruder" pAz-se a eonquis
carena, Oarnbé, Califórnia, tar terras estranhas, ultrapassando as montanhas
Londrina, Cornélia Pro- ameaçadoras do Rio da Luz. Uma carroça carrega
cópia, Marialva, Manda- da de ferramentas e petrechos e uma cabeça cheia
guari .e Jandáia do Sul, de ilusões, fizeram o casal descer a serra e deixar,
Dum total de 500 quílome- se ficar na então incipiente Jaraguá. Uma olaria
Iras, tôdas elas imensa seria o começo da vida de industrial. Depois a mu
mente prosperas, com um dança para o ramo de serraria. Dois incêndios
s610 extremamente fértil e roubaram ao casal anos e anos de suor e de eco
uma produção agricola nomias oonquistadas com trabalho penoso. O ani
prodigiosa. mo desses dois pioneiros, porém, nunca esmoreceu.
Somente quem conhece Antes, servia de estímulo para novas empreitadas.

a região, poderá acquila- Enquanto Dona Thereza cuidava dos filhos que
ter o freseado dos pera- iam aumentando de número, Leopoldo era chama
��e& do norte, -quando] do, do seu senioo para alender aus -reclamos da
afirmam e com orgulho'l coletividade. Depois de Victor Rosenberg e Henri
que estão se transformen- que Piazera, foi de 1918 a 1922 . o terceiro Inten
do no celeiro do Brasil. dente de Jaraguã. Antes disso, jA fôra designado
Em Cornélia Procópio, Delegado de Policia. Mais tarde alcançou a sua

o nosso diretor leve oca nomeação de subatituto de Juiz de Direito. Como
sião de visitar o cirurgião. Juiz de Paz, por vezes costumaea acumular dois
dentista e radiologista, sr. ou trais cargos. Era o homem dos sete oficios. A
dr. Athos Pinto Guedes construção da atual Estrada para Rio Cerro, este
(D: ôylvte e encantadores ve a seu cargo, por ordem do Govêrno do Estado. Ex
filhos) e, em Londrina, a plica o sr. Leopolde Janssen, em suas mem6rias,
capital do norte do Para- que naquele tempo construía'se a ve�dadeira estra
ná, encontrou se com ve- da. Eram 25 cm. de macadame do bom. E a estra
lhos jaraguaenses, nas da dura até hcje. Em meio de tantas ocupações,
pessôas dos srs. Franz encontrava ainda bons momentos para a diversão.
Hesselmann e Senhora, Hoje é s6cio honorário do Clube Atlético Baepen
Arrhur Guenther e D. Irene di. Nos idos tempos participou de tôdas as festas.
Pedri com os melhores S6 a última festa do Tiro de Rei, pelo Espírito
agradecimentos pela gen- Santo, nãQ está entre Buas alegres lembranças.
til recepção), enquanto Também dona Thereza não poude dançar a sua
que em landáia do Sul, valsa preferida. Lembra-se, contudo, das alegres
foram recebidos pela Pro- canções de que não faltavam, entre muitos outros
fessor� Ana Izabel Mas· de seu tempo, Venâncio da Silva Pôrto, Heleodoro
carenhas Scharchak e seu Borges e F. Frederico Moeller. Um pioneiro que
espôso, sr. Pedro Schar- aniversaria e completa com SUji dedicada aspôsa'
chak (popularmente conhe. a boda de diamantes, na próxima segunda feira. Um
cido por Pedro Cháchá), acontecimento que honra aos jaraguaenses. Sobremodo
familiares da Sra. Vva. seus filhos, netos e bisnetos. Quando o dia 15 de
Maria Mascarenhas, resi- Novembro raiar, lá estarão o Waller Janssen e sua
dente cesta cidade. espôsa Helene Purnhagen jansseÍl e seus -filhos Ro
O Norte do Paràná é land,.Walter, Kurt, Enno e Gerd; Frieda janssen Mey

de uma prosperidade das e seu espôso Carlos Leopoldo Mey e seus filhos
mais marcatJles, com a Use, Gitta e Carla; Tecla Janssen lensen e seu espôso
a n ti g a colonização em Max Jensen e seus. filhos Renate e Marcos; Maria
franca consolidação e o Janssen ßreuel e seu espôso Johannes Breuel e seus
chamado "norle novo" - filhos Susi, Marlene e Klaus; Adele Janssen Lorenz,
Maringá e Cianorte a de- seu espôso Fritz Lorenz lar, e seus filhos Fritz, Ma·
senvolver·se como não se rianne e Totzi e Sibila Janssen Grandberg, seu espôso
tem nolicia de outra região, Roberto Grandberg e seus filhos Berlo, Rosi, Henri
no Brasil. e Frank. Ao lado de genros e noras, ainda estarão
Vale a pena conhecer o batendo palmas carinbosas os 33 bisnetos. Será um

Paraná, O föbuloso Norte ac-ontecimento que devia ser a'Ssistido por todos os
do Paraná. moradores desta ciddde, Mas a familia, por si só,

já forma uma pequena coletividade. .

Certamente lembrará o distinto casalas mo
menlos de felicidade. Os filhos, nelas e bisnetos, por
cerlo ouvirão as façanhàs do casal coberto pela neve.
do lernpo. E, abençoando os e à lôdos os presentes,
estará o Pastor Meister, de Corupá, para, como Mi.
nistro de Deus, proferir aquelas pa'lavras que marcam
as uniões, baseadas na benquerença.

O Côro da Igreja' Evangélica comparecerá para
tornar mais f e s t i v,o o ambien Ie da Rua Felipe
Schmidt.

"Correio do Povo" e tôdos os que trabalham
nesta casa, não podiam olVidar tão significativa data"
pelo que associam se a tôdos os átos que marcam
a bôda de diamante do benquisro Leopoldo Janssen
e sua espôsa TherezB Piske Janssen, desejando ao
casal que Deus derrame sôbre suas alvas cabeças,
as bençãos aos pioneiros de nossa terra.

Aumento (%)

Em 23 de agõsto de 1965, a municipalidade encaminhou à
• Câmara a proposta orçamentária para 1966, que esteve engavetado até

agora e do qual, destacamos �s seguintes previsões:
Rubricas

'

Pre,isão para t965 Para t966
Impôsto Territorial Urbano e Rural 1.800,000 4.000.000

,

Impôsto 'I'ransmíssão "Inter-Vivos" 1.500.000 2,500000
Impôsto Predial' 6.000000 14000.000
Impôsto de Licença 4.200000 8000.000
Impôsto de Indústrias e Profissões 10.000.000 25.000.000

120%
70%
134%
90%
150%

Com a finalidade de
passar o' seu natalício,
viajou dia 1.0 do correnre,
para o Norte do Parené,
o nosso diretor, sr. Eugê
nio Vuor Schmöckel que,
juntamenle com sua espô
se e. filhos percorreram
pela primeira vez a Rodo
via do Café, uma das
grandes realizações do
Govêrno Ney Braga.Pós-Eleição

A responsabilidade,
pois, dos srs. Vereadores,
é nas maiores. O exame
desses e de outros deta
lhes do Orçamento dará
ao executivo, as condi
ções ideais para a rea

lização de obras e ser

viços para o próximo
centenário.

Município. Povo e classes
sociais, comerciais e

industriais deveriam com

parecer às sessões da

Câmara, afim de consta
tar como se comportam
os vereadores, depois
das eleições.

Curiosidade a assinalar,
é que não foi prevista
arrecadação do Têrço
de Calçamento; contudo
existe uma dotação de

.

despesa de G rS t .200 000.
Conta-se que seriam para
custear as despesas que
deveriam ser realizadas
nas ruas Felipe Schmídt,
Praeses Schlueozen e
e n t r a d a da rua Rio
Branco, cujo calçamento
'estaria' 'total ou-paroíal
mente cobrado 'e não
iniciado. Além do maís,
não havendo previsão,
querem com iS80 os gra
tuitos adversários do
nôvo Prefeito impedir
que prossiga com o cal
çamento das roas de
Jaraguá do Sul.

Diplomados Já Vários Candidatos
Daqui cumprimentamos vencidos e vencedores

Por J. DE CASTILHO PINTO

A diplomação
dos' eleitos

Entre as expressões que empregamos em nosso
comentário intitulado "O Pleito Eleitoral", divulgado
pela Rádio Ieregué ZYP 9, em 2 de outubro, falando
sôbre as eleições, usamos esta muito significativa e

que por considerarmos oportuno, vamos repetir:-"...
vitórias e derrotas que à ninguém desmerece, pois é
uma conseqüencia normal do processo e sistema de
govêrno democrático".

Com efeito ii vit6ria, bem como a derrota, é
resultado normal numa compenção eleitoral, tento
que no caso de empate na votação, vem o desem
pale pela idade, dando-se vitória ao cendídero meis
idoso. Logo, a vitória e e derrote nos - pleitos elei
torais existirão sempre, seja pela diferença de votos,
venha ela do recurso do desempate pela idade maior.

Feita -esta preleção sôbre o inevitável da vitória
e da derrote numa pugna eleitoral, de cuja inevitabi
lidade se deduz que se a vitória enaltece a derrote
não diminue, vamos partlr agora para considerações
que julgamos da mals aha imporrância, e que são
estas: - Terminada a batalha das urnas, confronto
em que os c.andiddtos se equivaleram pelo seu alto
gabarito, conforme ficou demonstrado na magnifica
votação que obliveram, necessário se faz que termi·
nem também os ressentimentos políticos, as dissen
ções individuais e todos os demais desentend\mentos
porventura ainda exislentes e derivados do calôr da
competição eleitorel. É preciso que volte a exislir o

respeito e a sinceridade, a camaradagem e amizade
anteriores ao pleito, mesmo porque não se deve
confundir amizade com polHica. Não nos esqueçamos
nunca dêste provérbio de nossos avós: - "Amizade
prà cá, polílica prà lá e comércio prà acolá". É um
rifão muilo citado por áquêles que se ocuparam de
política muito anles de nós, e que pelo acêrto dos
seus conceitos deve ser por todos segUido.

Que cessem, pois, ,ôdas as questiunculas pro
vocadas :>or êste ou aquê!e motivo polflico, passan
do·se· a prestigiar os candidatos vencidos e vencedo
res não só pela sua contribuição ao exercitamenlO
da Democracia, como também pela sua condição de
pessôa humana e, aos vencedor�s, ainde:: pela auto
ridade do cargo que' lhes foi conferido pelo soberano
resullado das urnas.

Finalizando, .enviamos daqui à todos os candi
datos, quer vencidos quer vencedores, os nossos
sinceros cumprimentos, suplicando 'à Deus para que
os eleitos governem "com o povo, pelo povo e para
o povo", fazendo um govêrno de progresso e de
ordem, de respeito e de tranquilidade.

Não cremos que a atual
maioda de vereadores,
continui no prüpósito de
prejudicar os legitimos
interesses do povo dêste

No dia 15 do corrente
de\'erá verificar-se uma

sessão pública no Forum
local, ocasião em que se

rão diplo�ados os Pre�
feitos Victor. Bauer, de
Jaraguá do Sul, Arnoldo
Bylaardt, Jor., de Guara
mirim. o Prefeito Ludgero
Tepassé e vereadores do
Município de Schroeder.

A ceremonia terá lugar
às 9 horas da manhã,
contando com a presença
dos eleitos, autoridades
e o povo dos treis ml]ni�
cípios, sob a· presidência
do sr. dr. Raoul Albrecht
Búendgens, MM.o Juiz de
Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul.

Ginásio
Exame de Admissão ao Ginásio

À tarde, no Município
de' Schroeder, deverá
verificar-se a instalação
solene 'da' la. Câmara do
novel Município, seguin
dO'se às 15 horas a posse.
do seu primeIro Prefeito,
sr. Ludgero Tapasse.

Ficaram fixjJdas as datas de 2, 3 e 4 de dezem
bro pr6ximo para a prestação de Exames que ha
bilit.arão o ingresso ao Curso, Ginasial; continua
funcionando o Curso Prepara�6rio, pela parte da
manhã, a fim de atifar a preparação· a tais Exa
mes e leg!lliza,r 'a _documentação exigida.

INFORMAQOES: Na Secretaria do .Ginásio
ou pelo Fone 227, no horário de expediente.

1#
I

IaSESI não é uma

repartição públich, é
uma instituição de di�
reito privado mantida
únicamente pelos em

pregadores em bene·
ficio dos empregados.

, .

Visite· a '2a. Exposição de Arte Domiciliar, nos
dias 20, 21 e 22 do corrente, no Itajara T. elube.
Uma promoção de arte da -mulher jaragúaense.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,lr__A_n_i_,,_e_r_s_ár_i_o_s_
- Sra. Carmem Beyer ;
� sra. Oamíla Isber

n.er Schweinke; .

Narciso Augusto
Ferrazza;
- o menino Guídobert

Schulz, filho do sr. Heinz
Schutz, residento em Alto
Garíbaldí.

'

Dia 17:

Emprêlla Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

.
- 1965 •

Diretor
Eugêni� Vitor ,Schmöckel

"L-
ASSINAT'lRA, :

\
Anual •• Cr$ 1.850,00
Semestral. • • Cr$ 950,00
AAldso • . • Cr$. 40,00
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Dia 15:
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II ,DR. ·lE)tUClBI IAlUfM!fffl .11
II M:ÊDICJO CIRURGIA., II
li Formado p.el�� Faculdades de Medicina das Univer- II
II -,-

IIII sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre I

U II
II CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E

IIii I

n ,CLINICA Q13RAL II
II ) 8nga prátiea em Hospitals BOt8,1!!08 II�; hConsultório e residência:
!I! hUiSra. Alzira Lempke;

,

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
- Ana Dorilda, filha n IIdo sr. Heinz a. Beyer; ,III

CQNSULTAS: 'J II
�- Sr. Gueríno Pontí- J Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas IIIJ' J .

ce l. li' Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas li
ti

, II

I!· Atende ch(Zmados tambem à Noite ,II
. �==�====:::::::::::::::==�==:::::::::==:::==:::==========�

_, Sr. Franclseo Olibio
Vieira; .

- Reinoldo Koehler;
- Edson Döring;
- José Irineu Panstein.

Transcorreu dia 9, o

aniversário da menina
Rita Prochno, filha do
sr, Bernardo Prochno,
residente em Rio da 'Luz,

,

BNDERÊÇO:

�Caixa Postal, 19
Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaragui do Sul - S. Catarina

Fazem anos hoje,'
Cecilia R. dos Santos;
- Arão Paulo Pereira;

casar-se:

Fazem 'anos amanhã:
. Ireneu .Kaeteller ;
- Nivaldo Hoffmann ;
- JoséMiguelScheuer,

residente em Jaraguá B4;
- Sra. Iduna Blanck,

espôsa doSr.ArnoBlanck,

Dia '18:

Aurea Müller Grubbà, (9ficiâ.1
do Registro Civil do 1.0 Dis
trito ca Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz saber qlle comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem pata

Regi,stro't G ivi i Edital N. 6066' de 6-11.65.
Antonio Lunelli e

Therezinha Vavaasorí
1;:le, brasileiro, solteiro,

operärío, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e resídente em Vila
Nova, neste distrito, filho'
de Mistica Lunelli.
Ela, brasileira, solteí

ra, doméstica, natural de
Luis Alvea, neste Estado,

Editàl N. 6.062 de 3.11-65 domiciliada e residente
em Ribeirão Molha, nes-
te distrito, filha de Fran
cisco Vavassori e de
Rosa Vavassori.

Guilhermina Satler ;
Vanny Weller;

- Sra. Lidia de Araujo
Moreira;
- Albina Nart;
- Sr. Ricardo Born-

schein.

,

Dr. Francisco Anto..io Píccíene

Oirurgía e Clínica de Adultos e Cri�nças
Partos - Doenças de Senhoras

..-

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ », CORUPÁ

Ingo Borchardt e

Ilsa Volkmann
1;:le, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Itou
pava, neste Estado, do- Edital N. 6.p67 de 8.11 65
miciJiado e residente em Waldemiro Demathé e
Rio Oêrro II, neste dís- Ondina Tissi
trito, filho de Adolf Bor- 1;:le, brasileiro, solteiro,'ehardt e de Hedwig Bor- motorista; natural de Ja Vitimada por um der-
ehardt. raguá do Sul, domiciliado rame, que a -prostou por
Ela, brasileira, solteira, e residente em Nereu 12 días, incapacitada de

doméstica, natural de Ramos, neste distrito, Ii- qualquer movímento.Iale
Jaraguá do Sul, domící- lho de Tercilio Demathé, ceu dia 2 do corrente,
liada e residente em Rio

e de Gilda Uber Demathé, pelas �O horas, em Nereu
'Cêrro II, neste distrito, Ela, braslleíra; solteira, Ramos, na residência de
filha de Adolfo Volkmann doméstica, natural de Ja. seu filho,' sr. Alvaro Ber
e de Tecla Siebert Volk· raguä do Sul, domícilía- toli, com quem residia,
-mann. da e residente em Nereu a Vva. Da. Eliza Mae.

R d'
.

r Bertoli.
Edital N. 6.063 de 4-11·65. amos, neste. Istríto, 1. A extinta que contava

.

.

. lha de Henrique TisSI
Arl Lau.ro StIoghen e· e de Regina Zanghelini a avançada idade de 85

Amta Ferraz Tissi. auos, era natural da Bêl-
Êle,brasileiro, solteiro, Edít I.N 6068 d 10-11 65

gica, veio para o Brasil
lavrador, natural de Ja-. I a .. e ' com seus progenitores
raguá do Sul, domiciliado Paulo Arnoldo Tait e ainda mocinha, fixando
e residente em Barra do Etelvina Zanghelini primeiramente residência
Rio Cêrro, neste distrito, :BIs brasileiro solteiro em Blumenau e logo
filho de Elidio S.tingh�n. operário, naturai de Gua: depois em Jaraguä. Aqui Por preço de ocasião,

G I] contraiu nupcías com o vende-se uma proa.riedade,e
.

de Clara IOvane I ramírím, neste Estad<),
.

StlDghen. domiciliado e residente saudoso João Bertoli, um slIuadil defronte à Escola

E1a, �'rasileira, solteira, em!tapocp.sinho,nestedis
dos grandes pioneiros de ReTu���aarSnAal�aunaOp�o�nesZsleor;doméstica, natural de Ja- trito filho de Arnoldo nossa terra.

Antonio E. Äyroso, com o ,',' �raguá de;> Sul, domicilia- Tait'e de PauUna GonçaI
Deixa, os seguintes �

·da e.resl<!_ente em Bar.ra ves Tait. fil�os: t.l��ro, AI.berto, Sr. Hilário Krüger.
Dr. Reinoldo Mupapa 1do RIO Cerro. neste diS- Ela brasileira solteira Joao,. _eCIlla, AlIce e Elelromolores Jarlguá S. I.

II- .
itrito, filha de Martin_ho doméstica, natural d� ;\mélIa" todos cas.ados e

I IIFerraz e, de Véronica Arrozeira, neste Estado lDúmer08netos e bisnetos. ADVOGADO
aähr Ferraz domiciliada e reside9t� .

Seu sepultamento. re�- VENDE SE
===:!,�= (

em Itapocusinho, nestei IIzo�-�e no cell!ItérlO -

,
Escritório ao lado da Pre1eitura'

• 4Edital N. 6.0'64 de 4-11·65. distrito, filha de Alfonte mUDlclpal desta Cidade,

�)
'.

�Ivanor Hintz' e Zanghelini e de Luiza com grande acompanha- Ko...bi &9 JARAGUÁ DO SUL
IIca Moeller Zanghelini. m?g�;reio do Povo" envia co��efv����.o estado de '-.�, ..........--Q)y ,.,_. .

.

tor:Bnleel!rbor,aSnila�iur��lsoJ!e��: E para que chegue ao co- à família enlutada suas Tratar nos fundos do
I·�"!-.._!!!iE!1E!i!i!1 ,-1'=;:' 1: "$$$$'= m-b· d d cl condolências. B co d

.

B '1 S/A'raguá do Sul, domicilia- n eClmento e to os, man el an o ras I ,

do e residente ,em esta passar o presente edital que com o sr. Ferraz. I O R. J O R N S O E LT E R I-cidade, filho de Julio será publicado pela impren:
,

\

I
I CIRURGIIJO DENT/STfi I

. ��D�in�.de Adelina Ma- ,:altiX:d�md��b:!��dIOI�nl��as�e�� Vende-se _ Centro I
Moderníssimo "A/ROTOR" I

Ela, bras., solteira, domés- a g�em sou er e a gum lID- '. iii

t:ica, natural de JaragulÍ p'edlment.o. acuse-o para o� Vende�se uma propriedade cont�ndo uma öl
Reduz o tempo de trabalho I40 Sul, domiciliada e,

hns legaiS. . casa de material e uma casa de madeira, situado I .e aumenta o conforto do CLIENTE.· SI
residente em esta.cidade, AUREA MÜLLER GRUBBA à �ua Epitácio· Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul. ni 1-filha de Guilherme Moel- Olicial

. Informações com Dr. Piccioni, eml' Corupá. !li CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

Consultório: Av. Getulio Vargas, '198
(Anexo ao Depósito da Antarctica)

i_IlEEIII!!E!Il'=:; ii I� cl

i :BIe, brasileiro, 'solteiro, Iii . ••••G"•• I" ii " ii

lavrador, natural de Ja- a
- 1,1.

'

DR.• ,. 'IVO KA'UFMANN g

raguá do Sul, domIcilia· I Ido e residente em Rio

'1' Com escritório nésta ciq.ade à Av. Mare.chal Deodoro ii li,
\ "

-

da Luz, .neste distrito, . I
II ii -_ Cirurgião Dentista

filho' de Daniel Glatz e

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

'1 i,.llde Berta Glatz. II mantêm est.reito intercâmbio iudiciário com os ex-Escritórios Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139
Ela, brasileira" soltei: iii

� - 1', , '.

Ura; doméstica, natural de I de Advogacia DR: HE:ß,CILIO A'LEXANDER DA LUZ, ii (em, frente .da, E�PResu_L)

���:�;:i�ii�d�:t�r, ml�' h�:di���: ��,. J��.m.n���, e a�:�a�r::�:=� :�raSu��u:�::�:' 111!lj!.' - ·Ap"./h..... ..DJ".i••I... ·_' �
�

, RAIO X, - CLINICA _: CIRURGIA .,_,....

·ml�t�:�;�·n.�A�· t-:= se,m :ores
anus para se:::tituinws. I L= .:.P==�::-�:CA INF:.:�_J

Tratar na VOLSWAGEN
DOS fundos do Banco do
Brasil S/A. em Jaraguá
do Sul.

Vva. Da. fliza Maes
Bertoli

Vende-se r�r:""Fman'�"�"T"��'rinim";:�'n""�� CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILJA· ij�� RES, INT�STIN08 - Cirurgia de Senhoras. �J
C; Dilgn61tico Precoce do ClIc.r nas S'DGras g� ��: Co••nica aos se.s clientes q.e .tencler. no seu ·I�� novo cOllsu/tório ii Rua ""hur Müller. ,,' 160 �1
[: (AO LADO DO NOVO HOTEL). :>

!t"�'�'�Y:·':'�":'Y:�.�,:�::�:::�v.,:yy:���::�..J

Vende-se uma méquine
de Roçar grama.
Informação neste jornal'

VENDE-SE
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ECÇ)s dos. festejos de 25 anos
do" Ginásio "São Luis"

.

I - �iscurso do Irm�o Mário Guagliotto CONTEL autoriza aumento telefones
(fôlhas anexas) .

(MILTON ADOLAB) II AGRADECIMENTO - A Associação de
Pais e Mestres e a Direção do Ginásio "SÃO
Luís" agradecem penhorados a todos quantos

.

contribuíram para o brilhantismo dos Festejos que
assinalaram a passagem dos 25 Anos da vinda
dos Irmãos Maristas p-ra nossa Cidade.

O êxito das Programações e o resultado da
festa Popular foram fruto compensador de todos
quantos trouxeram sua parcela de colaboração;
maís uma veZ,·8 população de Jaraguä; demons
trou seu elevado índice de fidalguia e compreensão
pelo sacrifício realizado em 25 anos, a favor da
educação da nossa juventude.

HI - RESULTADO DA FESTA (Demonstratí-
vo anexo).

.

IV - INíCIO DO PALÁCIO DE ESPORTES
Em contacto mantido com o Govêrno do Estado e
diversos amigos do Ginásio São Luís, ficou Iíxado
para breves días, o inicio da preparação do ter
reno onde se erguerá o majestoso Palácio. de Es
portes de Jaraguá; assinalará, tal monumento, a

passagem dos 25 Anos do Glnâslo São Luis e pre
parará um palco para os festejos do próximo Cen
tenário de nossa Cidade.
Com a colaboração subscrita das diversas Emprêsas
de nossa Cidade e com o resultado da Festa Popular,
podemos avançar e enfrentar os sacrifícios que
tal empreendimento exigirá.

Como parte dos festejos de maís um aníver
särío do. C. A. Baependí, será realízado no próximo

-
. día .15, segunda feira, interessantes' encontros de
basqueteból e futeból de salão. Sabiam, os despor
tistas, que seria realizado g r a n d e t o r n e i o . de
basqueteból. Devido ao adiantado da data, êste
torneio, com os melhores cestobolístas do estado
ficou para outra oportunidade. No entanto, os dírí
gentes do basqueteból azurra, para nãe passarem
em branco mais este aniversário do Baependí,
convidaram a Escola Técnica Tupy de Joinville,
para encontros amistosos de basquete e futebol de
salão. Assim é que no próximo dia 15 será realí
zado na quadra Alfredo Krause duas partidas. No
encontro de caráter .preliminar, jogarão as equipes
da Escola Técnica Tupy de Joínvílle e D.O.T. ou

Colégio S. Luiz, no encontro de fundos, prelíarão
em basqueteból os "fives" do Baependí e Escola
Técnica. Reina grande Interesse aos meios esporo
tívos à realização dêste encontro, pois todos estão
sequiosos de verem em ação a equipe que conse

guíu sucesso espetacular nos VI jogos abertos de
Santa Catarina, recentemente realizado na cidade
de Brusque. Assim é que se a g u 8 r d a grande ].
número .de to�cedores na Quadra Alfredo Krause Resultado da festa da "Associação de Paisno prõxímo día 15.

e Mestres" realizada no Ginásio São Luis
em 31 de outubro de 1965

ELETROMOTORES JARAGUA' S. A. . :r-=========�==--_;'=====:::==,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA li:jl Blotee Ja.raguá ·Ltda. illlEdital de Conv-ocação
Ficam convidados os senhotes acionistas pa· II 50 !IDOS de !lU!lDCO DI !lrte do COD"trUI"r n

ra se reunirem em assembléia gerat extraordiná- ii' u . U 9 U U li I) II
______ ' ria, no dia 25/11[65, às 15,00 horas, na séde social ii II

a Rua Professor Antônio Estanislau Ayroso, 83, a
II Fábrica de Blocos de Cimento para cons- I'ii truções. Se V.S. pretende construir, adquira 11fim de deliberar sôbre a seguinte ordem do dia: II ii

a) aumento de capital e alteraçã.o dos esta- ii o matertal desta fábrica que é o mais mo- ii
tutos;

,

ii derno, e a construção sairá mais barato. I'

b) assuntos de interêsse social.' H· _ ..; FRANCISCO MODROCK II
Jaraguá do Sul (SC), 16 de outubro de 1965. ii Info�maçoes com

.. LEOPOLDO KARSTEN l!
'ELETROMOTORES JARAGUÁ S. A. li .

nesta praça
.

!!EGGON JOÃO DA SII.:VA, diretor gerente '==============:::=====::.:.=.-===--===:::9

OORREIO DO POVO

I
. .

ESPORTES
t:

BASQUETEBOL:
Baependí X Tupy

TORNEIO SEME MATTAR
FINALMENTE

ALíg« Jaraguaense de Desportos vai promover
(Finalmente) o Torneio Seme Mattar. Em palestra
que mantivemos com (> Presidente da L.J.D. Sr.
Getúlio Barreto da Silva, fomos sabedores que
deverá se- realizar ainda êste mês uma reunião
com os Srs. dirigentes de clubes, para se estudar
os moldes do torneio. Adiantou nos ainda o Sr.
Presidente que as partidas de caráter preliminar,
serão exclusívamente com juvenis. Acertadíssima,
sem dúvida a decisão do Sr. GetúlíoB, da Silva.
Será, é claro mais uma despesa para os clubes,
que já andam de caixa baixa, mas no entanto esta
despesa será recompensada maís tarde, com o

aproveitamento. de muitos atletas para as equipes
principais. Da ano para ano com nOVOR valores
saindo dos juvenis, dentro de pouco tempo,
teremos boas equipes de futebol.

Fabricando novos valores, é que estaremos
engrandecendo o. futebol jaraguaense, engrunde
cendo o futebol bi-campeão do mundo.

AINDA EXISTE FUTEBOL DE
SALÃO OU NAO EXISTEM
DIRIGENTES?

O nosso futebol de salão. voltou à estaca
ZERO. Voltou a êsse ponto, única e exclusivamente
por desleixo dos dírlgentes, pela má vontade de
quem devia ter boa vontade. Quanto tempo não
se realizam maís jogos, ou por outra, porque não
se conclue o Torneio Murillo B. de Azevedo. As
equipes ai estão, aguardando tão somente que os

dirigentes (se é que ainda existem) autorizem o

seu reinício. É' quase inadmissível que o futebol
de salão esteja neste ponto, Digo inadmissível e

já retifico, é admissivel, sim senhor, é a pura rea
lidade_ � a durp. verdade. Mas vocês, atletas, não
desanimem, daqui uns 4, 5 ou 10 meses, os diri
gentes,. talvez, vão se lembrar de vocês. Tudo é
possivel, vamos aguardar com fé.

.'

'tn�ústtia . Textil "Jarita"· S. A.
Assembléia Geral Ordinária '

Edital de Convocação
Convidamos os a�ionistas desta sociedade

para se 'reunirem em assembléia geral ordinária,
na

. sede social a· Estrada Ita'pocuzinho, pelas
8 horas do dia 27 de novembro de 1965,' afim de
deliberarem sôbre o seguinte:

,

, OTR DEM ' D O D I A

1) - EXlUne, discussão ,e aprovação do ba
lanço, encerrado ,em 31 de agôsto, domonst!'açã�
da conta Lucros & Perdas, relatório da Diretoria
e parecer do Conselho Fiscal.

2) - Eleição do Cons_ :ij'iscal e seus suplentes.
3) - Assunto�' de intsrêsse da Sociedade.'

Aviso ,

Acham-se a disposição dos Srs. Acionistas os

documentos a que .se refér,e o, aFt. 99 do decreto
lei n. 2627 de 29-9 1940.

Jaraguá do Sul, 5 de no'vembro de 1965.
IndOslria lelUl "Jlirila" S. A�

João Lúcio da Costa - Diretor

\,

•

SABADO, dia 13-11·65

Telefones mais caros

O Conselho Nacional de Telecomunicações
(CONTEL) autorizou a Oia. Telefonica Oatarinense
a majorar suas tarifas locais a partir do dia 1. de
março do corrente, acrescendo o� seguintes valores:

Aparelhos internos Cr'S 745
Extensões reaídenciaís Cr$ 149Q

:II comerciais Cr$ 1740
:II do Govêrno Cr$ 1740

Aparelhos residenciais Cr$ 2290
:II comerciais Cr:$ 3480
:II do Govêrno Cr$ 3480

.#

Os atrasados serão cobrados em seis (6) par
celas mensais iguais e sucessivas.

Determina ainda a Contei que a. eTO eesse a

realização dos serviços de fonogramas a 31 de
dezembro de 1965.

A autorização da' CO:STEL se baseia no
Decreto número 52026 de 20 dá maio de 1963.

O acréscimo é sôbre as atuais tarifas, assim
sendo o menor preço para um telefone residencial
é de quatro mil é duzentos cruzeíros. Demasiado
aumento que virá sem dúvida alguma, privar a

população de poder contar com o popular sistema
de comunicações que é o telefone.

Informativo ACARESC
Entre os males da brucelose, o aborto não é

o maior. Muitas vacas ficam estéreis e outras so
Irem consideráveis atrasos na reprodução, com
falhas continuas. Os bezerros oriundos de vacas
infectadas são propensos às doenças intestinais,
pulmonares, articulações e do umbigo.

Às. vêzes, as perdas causadas por essas afec
ções alcançam trinta por cento da bezerrada; em
bezerros mortos pela pneumonia, o germe da bru
celose, com certa frequência, é o agente predo
minante.

Ainda maís, como reflexo da brucelose sôbre
a saúde dos bezerros, êstes apresentam desenvol
vimento deficiente, com menor capacidade de
assimilação e de aproveítamento dos alimentos;
revelam portanto, menor ganho de pêso, engorda
mais lenta e acabamento insatisfatório.

DISCRIMINAÇÃO
Doações em dinheiro e outras espécies
Tômbola
Rendas diversas

1.862.000
1.692.500
415.100

_- -

...

BARRACAS,:' ,'.� (' ..

,/

De Bonecas
De Pescaria
De Sorvetes
De Café.

3.500

'As bezerras, maís tarde apresentarão baixa
eficiencia reprodutiva. Nas vacas, a Brucelose
provoca a diminuição da produção de leite e ma-

1.160.630 téria gorda, em consequência: da febre e dos fre-
-

I quentes casos de mamite; além da quebra de
produção resultante das falhas da reprodução.

Finalmente, o leite das vacas doentes consu-
mido crú, assim como o consumo de creme ou de
queijos frescos de tal leite não pasteurizado, po
dem transmitir a Brucelose ao homem.

As pessoas que podem contrair fácilmente a
Brucelose são as. que lidam diretamente- com os
animais - vaqueiros, retireiros, práticos rurais,
veterinários e os próprios donos do rebanho.

Assim, pois, criadores amigos procurem eví-
tar a Brucelose em sua criação, chamando o ve

terinário, pelo menos uma vez por ano, para rea
lizar exames de, sangue do gado, e indicar medi
das que vocês deverão tomar centra essa insidio
sa doença.

COZINHA EM GERAL:

153.040
100.000

Extensionista Rural

Churrascos
Frangos
Cozinha (almoço, jantar, vegda
de galinhas, etc)
Salsichas

198.370
Cr$ 79910 531.320

Venda de Doces 5.100
Rifa de um Perú Cr $ 14.000

RENDA BRUTA T�TAL

DESPESAS

19.100
5.680650

Despesas diversas

RENDA LíQUIDA
1.337295

4343355

Irmão Gregório - Diretor DEJAIR PEREIRA

/i::;=:::=====::::::::::::==:::====:::::::"'::::=::::::====:::========:::=====:::::::::-=:.;=:::�ii .

' li Correio do Povo

� � r. J oaG�im �. W!· Jo��ti n� II_s�_�ç._�o_�:a_�oa_vó-;:
" Ad�og�do �
ir II ��-'<f)�II n
II II Cure seus males e poupe seu

I," E S O R I T Ó R I O : A V: M A L. D E O D O R O, 1 2 2 li bom dinheiro comprando n,

!I JARAGUÁ DO SUL II FARMAGIA NIOVA
!I II lie .ROBERTO M. 1I0.RSTI '

", " R que dispõe de maior sortime�-'
II M'A'aT I!>:!pRllfT"DT D....TTQ .....U II to na praça e oferece seus artl-

!, .L" 13 "" E.l1i.J .:s'-l I. gos à preços vantajosos
I . !l Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguã
lL . ... __ ....... . ._. ... . � .1J _ �����-'-����----_._--------_ ---------�--._----�._--.-�_._-_..._----="" --�--�--�--��

•

....
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CORREIO DO POV··U·e
ANO XLV JARAOUÁ. DO SUL (SANTA CATARINA) N.O 2.354SÁBADO, 13 DB NOVEMBRO DB 19�5

Curiosidade eleitoral
Junto do Oartörío Elei- faleceram os seguintes

toral de Jaraguá do Sul, eleitores, tôdos êles por
anotamos para os leltores tanto elevada idade e

um curioso dado. É que, que, agora foram anota
no Município de Guara- dos os seus óbitos para
mirim, em fins de maio fins de baixa dos títulos

a===::==========.::=:::==:::::-=:::=� e mês de junho de 1965, eleitorais:

ii Fando de Assistência e Previdência II 10llle Dala de falecimenlo Idade
II do Trabalhador Rural

ii João Scalvim 25 05 1965 75 anos
:: :: Ana Catarina Vieira 1406-1965 79 anosii A C O!VI E R C I A L .

i! Venâncio G. da Silva 1906-1965 78 anos

li !!. Antonio Moreira 2406·1965 84 anos
!! Av. Mal. Deodoro, 130, em Jaraguá do Sul, ::.Maria Roters 2506-1965 89 anos
iI encarrega-se do preenchimento das guia de II Carolina H. Brühmüller 2806 1965 75 anos

t:::::::==::::::�::��h�:��t:=�__���::::::�:::�::.__:::::__J gevid����os são os eleitores a alcançar tanta Ion-

o IlUE VAI PELO LIONS
LIOES RApIO.AMADORES PASSAM A
SERVIR A HUMANIDADE

o CI. Irineu
-

Levacoc, ao sugerir a constitui
ção da formação de um clube de leões, integrados
exclusivamente de socios rádio-amadores, foi com-
pletamente vitorioso.

.

A idéia não só teve completa aceitação, como
se tornou realidade, .arraindo logo a simpatia nacío
nal e internacional. O primeiro Clube a ser fundado,
por sua iniciativa, e o único no mundo, foi o Líons
Clube do Arpoador, cujos serviços já prestados, ul
trapassou as fronteiras da sua propria comunidade,
para servir a humanidade inteira. É o primeiro clube
desta natureza, dentro do Lions Internacional. Em
Salvador, Dôrto·Alegre, São Paulo e Pernambuco,
trabalhos estão sendo articulados pare a fundação de

.

outros congêneres.
O Objetivo dos Lions, é servir as comunidades,

prestando-lhes, assistência de todos os tipos, com
preendeu o CI. Levacoc, que êsse objetivo poderia
ter ampllrude na organisação de clubes, composto
somente de socios rédlo-amadores. Os primeiros ser

viços prestados revelaram o alcance do falo, impedin
do, que diversos operários' da Patagonia ficassem
cegos, em consequência de um acidente. Em 24 horas,
o Lions de Arpoador conseguiu fazer chegar medl
cação de que êles necessitavam e encontradas exclu
sivamente no Brasil. Postenormente foi um epêlo do
Governador de Pernambuco, pedindo vacinas para
enfrentar uma epidemia iminente, e em 24 horas
tambem, o Lions de Arpoador conseguiu 500 quilos
de vacinas antitifica e Iezê-Ias chegar, nesse rernpo
a Pernambuco.

O mais importante de todos os casos de solida
riedade foi o da meniua Elizabeth Willer, de 9 anos

de idade, condenada a morte, atacada de glom érulo
hefrite crônico. Tuçlo começou com a captação de
uma mensagem passado por uma rédío- amador. A
mensagem foi levado ao conhecimento do Presidente
dos Lions do Arpoador, que entrou imediatamente em

contacto com os Estados Unidos, buscando localizar
.0 Dr. StarzbeJ, único médico capaz de realizar com
êxito a intervenção de que necessitava a menina:
extração de um rim e transplante de outro para subs-

. tíruír aquêle, A mensagem Iot captada pelo Dr. Car
los Dias, na cidade de Tapoka, no Kansas, que
comprometeu-se a localizar o médico procurado que
residia � mil quilômetros de sua residência. Tudo
realizado. A menina, que reside em PôrtoAlegre, foi
transportada para os Estados-Unidos, após uma

campanha de angariação de recursos promovida
pelo Lions, tendo sido já operada, aguardando-se o

resultado da mesma.

UM POUCO DE ESTATíSTICA
Até 30 de Junho de !965 o Lions Internacional

possuia 700.178 socíos, em 19.436 clubes, em 132
países ou áreas geográficas.

LEONISMO NO· BRASIL
No dia 16 de Abril de 1952, estabeleceu-se o

Leonismo no Brasilêom a fundação do primeiro clube,
que foi o Líons Clube do Rio de Janeiro.

Cartas e Consultas
RABOCH, Nesta. - Formulo a presente para

levar ao vosso conhecimento. a prática de Atos
criminosos no interior do município. Dia 11 do
corrente, entre 13,30 e 14:00 horas, no rio Garíbal
di, na altura da Fecularla Rio Molha

.

S.A., foram
encontrados, pescando com carbureto, os srs. João
Hermllío Cardoso, vereador e atual Presidente da
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, o ferreiro

"

Pedro Kacharoski e o auxiliar da Fiscalização
Estadual João Irineu de Souza. Como sabe V. S.,
a pesca a· carbureto é rigoi'osamente proibida e

prejudica enormemente o desenvolvimento da pis
cicultura, a qual por Bi já está bastante afetada em

n08S0S rios.
.. O que se deve fazer para acabar com os

abusos?
.

RESPOSrA: - Sendo, como diz, crime a

pesca com carbureto, o caminho é dar parte à
Policia para que sejam devidamente prccessados.
'Além dessa providência, caberia a formalização
de uma queixa ao Clube de Tiro, Caça e Pesca
"Marechal Rondon", com séde nesta cidade, enti
dade constituída para defesa da caça e· da pesca.
E os que' deviam conhecer a lei, vão ter que
aprende-la de qualqU:er man.eira. Aliás, esta é li

segunda vez que ocorre a pesca a carbureto com
esses desrespeitadores da lei. Púa neles.

Felícítercões
ao nosso diretor

UCo:luna RorARY"
PROGRAMA DO PRESIDENTE

A fim de ajudarem a levar a efelro o programa
do Presidente do R.l., C. P. H. Teenstra, todos os
sócios' devem participar das atividades dos clubes.
Todos devem comparecer às reuniões semanais re

gularmente e fazer o possivel para aumentar o núme
ro de sócios, propondo homens qualificados e conhe
cendo bem os, dispositivos pera os sócios verereuos
representativos adicionais. /

DESENVOLVIMENTO DO
COMPANHEIRISMO

O desenvolvimento do cornpanhlerlsmo como
elemento capaz de proporcionar oportunidades de
servir somente será conseguido se todos nós colabo
rarmos para isso nas reuniões semanais. Devemos
procurar sentar-noe em mesas diferentes em rôdes
as reuniões. Os sócios mets jovens não deveriam
sentar se com os da mesma idade, semana após sema
na. O mesmo conselho poderá ser aplicado aos sócios
de mais idade. Ajudemos a desenvolver o objetivo
de Rotary.

CONVENÇÃO EM DENVER
A cidade de Denver, Colorado, E.U.A., será a

anfitriã da 51a. Convenção Anual do Rotary, a ser
reehzada .de 12 a 16 de junho. Denver oferece recrea

ção a todos. Há muitos passeíos para os turistas,
reatros, cinemas, esportes, música e as majestosas
Montanhas Rochosas. Planejem agora para compa-..
rece,r à Convenção em junho.

A DIOCESE INFORMA
JARAGuA TAMBEM COMEÇA

Jaraguá do Sul é uma das paróquias mais im
portantes da Diocese. Precisa renoverse decididamen
te pera servir de rnodêlo e ajuda a outras paróquias.
Neste sentido está sendo organizada a Equipe paro
quial de Catequese - para impulsionar o movimento
de Renovaçiio Catequética. A Equipe que esté sendo
formada realizou, dta 17, uma reunião em conjunto
com a Comissão diocesana de Gatequese pare pla
nejar a atuação até o fim do ano.

Deputado Loyola destaca verbas
O eficiente deputado íe

deral Lauro Carneiro de
Loyola, contlnúa trabalhan
do incansavelmente em

prol da zona que lhe
elegeu.
Ainda gora, quando 0

Congresso se apresta pera
aprovar o Orçamento da
República, para 1966, o

sr. Deputado Carneiro de
Loyola não esqueceu o

nordeste Catarinense, fa
zendo carrear pare esta
zona, sornas aprectévels
pera o atendimento de
obras necessárias.
No setor da e n e r g i a

elétrica, foram epresen- Parabéns, Deputado, pe
redes ao Orçamento, as lIa lembrança de nossa

seguintes emendas: zona.

EMENDA n." 1579 -

Linha 3 Rios do Sul em

Jaraguá do Sul Cr$ ...
100.000.000.

EMENDA n,O

Desapropriação
rêde, em Corupá
80.000.000.

i.580 -

e neva
Cr$ ...

Até � data em. que en?erravamos a edição,
o nosso díretor havia recebido as segutntes men
sagens congratulatórias, pela passagem do seu
natalícío, -transcorrtdo no dia 2 do corrente:

.

ITAPERUNA - RJ
"Parabens passagem auspicioaa data" Dra.

Zilá Rodrigues Leite"
.

ITAJAI • SC
"Temos maior satisfação levar Vossenhoria

nosso' abraço amigo e leonístíco transcurso sua
data natalícia. Gil G. Nascímento. Assessor Rela
ções Públicas do Distrito L-lO Lions Internacional."

JARAGUÁ DO SUL - SC
"Cumprimentamos o distinto companheiro pe

lo transcurso de seu natalíeío, desejando felicida
des perenes. Getulio Barreto da Silva, Secretário
do Rotary Club de Jaraguá do Sul."

"Parabéns pela passagem natalícío. Inocêncio
da Silva"

"Parabens e felicidades. Fideles Woll"
"Congratulações sinceras e melhores votos

de felicidades para o seu aniversário. Arthur Gumz
e Senhora".

"Os mais sínceroa votos de felicidade para o
seu aniversário. Bruno Henn, Jorge Mattar, Milton
Maiochi, Valdemar Van Vossen, Renato Nagel,
Guido Mundstock, Ingomar Hornburg. Aristides
Adolar Moretti e Valdemar Bruch."

"Parabéns pela passagem da data natalícia.
Ass. Manoel F. da Costa S. A. e Osnildo Bartel e
Senhora."

RIO DE JANEIRO - GB
"Cordiais felicitações ao aniversariante. Abra

ços. Comandante José Francisco de Paula Ramos:'
PARAlBA DO SUL - RJ

"Ao, bom Amigo em data seu aniversário
natalícío nosso grande abraço, extensivo tôda fa
mília. Hanns-Guenther � Irma Weinkeller."

EMENDA n." 1.514 -
União dos c i r c u i tos
em lrepocuzmho Cr$ ...
45..000.000.

A tôdos os que enviaram mensagens congra
tulatórias e aos que fizeram pessoalmente, o nosso
melhor agradecimento, .

EMENDA n.O 1.589 -

Linha a Núcleo Rio Bran
co, em Guaramirim e-s
50.000.000.
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(Ciwurgião Dentista)
:i.'l� CLíNIOA PRÓTESE -:- CIRURGIA BUCAL RÁIOS X J
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Manhã - das 8 às 12 .:�lf Ta·rde - das 14 às 18 J
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MUDAS
Frut1F�ras e'Ornamenbis

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahliás, Oaméli�s, Gooi
feras, Palmeiras, etc., �tc.
PEQAM CATALOGO

ILUSTRADO
,Leopoldo Seidel
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