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Combate às Abelhas
Africanas

N.O 2.355

RIO, - Reunido com
o Ministro da Agricultu
ra, o Conselho Nacional
de Defesa Sanitária re

solveu dar combale difi
nitivo às abelhas africa
nas, que já provocaram
mortes de pessoas e ani
mais no' interior paulis
ta.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Fundação: Diretor:

BUOBNIO VITOR scltMÖCKBL
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. Prosseguem as

sindicân'lMilitar realiza trabalho sigiloso a respeito das
eras. �romovldas por uma irregularidades _ Delegado Albuquerque Sena
aurorld de militar junto a

Delegacia Regional de Po- e prefeito Roland Dornbusch estariam envolvi-
licia do município de ja- dos - SSP silencia a respeito :- Detalhes.
raguá pera apurar a pro
cedência dos documentos
falsos de veículos ernpla-

.
cados naquela· repartição.

•

O tlruler ao rempo em

que ocorreram as irregu
laridades, loslas Cavelcan
te Sena, deverá ser ouvido
diversas vezes a respeito
do fato delttuoso que
proporcionou ao erá r i o
estadual pesados preluízos.
O escândalo, comenta

se naquele cidade, assumi.
ria proporções i me n s a s

atingindo as raias do
inacreditável.

..ExpediçãQ . de Gertifiaados, Falsos Posse do Prefeito de;·Sehroeder
de .

'" "'1-cuícs l I"Jm T1araguá leoa :��:�:���i�,ni:��!i��: ::l�L�iD��!:�:!;.�::..., V·� \J �;tI de novembro de 1965, a ke.
diplomação dos eleitos Na oportunidade, deu-

S 5 P b
- -

d
-,.: - em 3 de outubro, em ses- se a posse do novo Pre-

a a nr sm recnems. r:;al;!��C:' P��Si:���:!! ��i,t�e:�i�::�:rOa��E:::
do sr. dr. Raoul Albrecht missão do. cargo entre o

rio distorcido ou mal Buendgens, MM.o Juiz de Prefeito interino, sr. Pau
fundamentado. Direito da. Comarca de 110 Roberto Gneípel e o

Jaraguá do Sul. sr. Ludgero Tapasse, Ia-
A tarde, verificou-se a lando, na ocasião os srs.

Por outro lado o dele- constituição da primeira Vereador Eugênio Vitor
gado da Ordem Politica e Câmara Municipal do no- Schmöckel, o Deputado

passou a prestar serviços gilo, mas adiantam os Social Manoel de Almeida vel Municipio de Sehroe- Estadual Pedro Colin, o

na regional do municipio. despachos é certo que os Fogaça, Viajou nos meados der, cujos trabalhos to- Prefeito eleito por Join
Caracterizando sua ação prelutzos provocados pela da semana que se finda ram egualmente presidi- ville, dr. Nilson Wilson
pelo desmando e no me cessão de documentos tel- rumo ao município de dos pelo dr. Jujz de Di- Bender e o Professor
Ihor "e s t i lo pessedtsra sos de veículos a terceiros Lages, com missão igno reito da Comarca, Iíean Emílio da Silva, em pre
antes de 31/3/64" hostltí- ocezíonou preturzos que rada. O deslocamento do do eleita e empossada a sença de grande massa
zou francamente o candi- se levam a milhões de rituler de DOPS, de Fio primeira Mêsa, a saber: popular que acorreu ao
dato udeniste á sucessão cruzeiros. rianópolis, teria ao (\ue Presidente - Aldo Ro- Paço Municipal, para as-

local, sr. Victor Bauer - Alé o momento a Se- se presume algum vinculo meo Pasold; Více-Presí- sístír às solenidades pro-
atual prefeito eleito. crererla de Segurança Pú- com as graves irregulari dente - Leopoldo Gor- gramadas.
QuandO da vitória do blica não expediu nore a dades verificadas na DRP _

candidato udenista, ainda respelto, fazendo com que de jaraguá do Sul.
segundo as noticias pro a população iaregueense ."

cedentes da comuna o, permaneça conjecturando (Transcrtto de A Van-

delegado proibiu menlfes- sob r e a írregulerldede I guarda de Blumenau" n.s

(ações de jubilo dos corre- tomando por base noticlá- 13, de 1'3·11-65)
legionários do sr. Bauer,
afirmando que não t:averla
a tradicional passeata dê!
vitória por motivos que
não explicou.

SIGILO

SILENCIO

ANTECEDENTES

Dia 3 de dezembro de
1965, veriftcar-se á a ce

remonia de formatura dos
novos Técnicos em Coo
tabíltdade, da Escola T"'·
calce de Comércio São
Luís, desta cidade, a 5a.
turma a se formar no

tradicional estabelecimento
de ensino.
Será patrono da turma,

o Rev. Irmão Gregório
Feliciano, Diretor do Co
légio S. Luís, enquanto
que o paraninfo. d sua

escolha recaiu na pessôa
ilustre do tndustrtel e

Prefeito eleito por loínvllle,
sr. dr. Nilson W i I so u

ßender.

A ceremônia da forma
tura dar se-á no acima
referido dia, às 19,30 luso
no Cine Jaraguã, antece-.
dendo, pelas J 8 horas,
Missa em Ação de Graças,
ne Igreja Matriz.
No dia 2, um dia antes

da íormerure, pois, pelos
19,30 horas, os formandos
promoverão um jantar,
em que homenagearão o

patrono e paraninfo, bem
como os professores srs.

Hilário ôrephení, Norberto
S. Emmendoerfer, Paulo
Morelli, Mario Sousa,
Cláudio Tomazelli, Pe.
Elemar Pecheid e Eugê
nio Vitor Schmöckel.

COntadores
.

de 1965

•

Em palestre com o incluiu na proposta orça
deputado esradual Mário mentéria pera 1966 do Es
Tavares da Cunha Mello, rado de Santa Catarina,
tomamos conhecimento �e as seguintes verbas: Cr$
Que, por seu ínrermédlo 200.000, pare o Noviciado
foram incluídas substau- N. S. de f'árima, de Barra

BODAS DE OURO elas recursos no Orça- do Rio Cerro; Cr$ 100.000,
, menro da União pare 1966, pare as Irmãs Catequistas

que devem beneficiar di de ôre. Luzia, em Iaragué
Em data de hoje, em atualmente o nosocô- reramente a população de do Sul; Cr$ 100.000, pera

meio de intensa alegria, mio. jaraguá do Sul, as Irmãs Catequistas -de
transcorre a bôda de ° casal tem numerosa Barra d.o Rio Cerro; Cr$ ----------------------------------_.;..-
ouro do estimado casal prole, a saber: Maria, ca· Assim é que. através 100.000, para a SOCiedade
A r n o 1 d o L e o n a r dosada com Germano Gas- do D. N. O. S. deverão S'eT Desportiva Acaraij Cr$
S c hmit t - Otília Prim cho; Antonio, casado com pagos 240 milhões de cru 100000, para o Natal da
Schmitl. �le. natural de Maria Madalena; Osmar, zeiros para o férmino das Criança Pobre, a cargo do
São José e eIs, de Blu- casado com Clara Picol- obras de abastecimento de Rotary Club de laraguá Embora tardiamente,
menau, uniram-se pelos li; Thereza. casada com água em Jarague! do Sul. do Sul; Cr$ 100.000, para tomamos conhecimento,
sagrados laços do ma Juliano �tinghen; Lídia, A Associação Rural e O Obras de Assistência So- dss bôdas de ouro do
trimônio, na Igreja Ma- casada com Jorge Ers- Cólégio Divina Providên. cial, a cargo do Lions distinto casal Guilherme
triz de Blumenau, no dia ching; José, casado �om cia cada um deverá rece- Club de jal'aguá do. Sul;. Spengler e H e d'w i g
20 11-1915 e no dia 17·3 Ruth Friedrich; Walde ber' 5 milhÕes, enquanto Cr$ 100.000, para Obras Spengler, transcorridas
1916 iniciou em Jaraguá mar, casado com Joana que o Hospital São JOSé Sociais, a cargo da Paró· no dia 23 de outubro de
do Sul um pequeno cor· BEl�k; Ed�ar, c,asado c�m e o Hospi!al Jaraguá, cada quia de S. Sebastião; e 1965.
'tume, construido nos AlZIra Wmter; .D�másH�, um, taq-tbém, deverão re. Gr$ 100000; para a Co· O sr. Guilherme Spen-
moldes daqm�le que ")eus casado com Elfl GimentI; [ceber auxilios de 2,5 mi" munidade Evangélica Lu- gIer, nascido em Blume
pais possuiam na Euro· Olga, casada com Wal- Ihões de cruzeiros. thertma de Jaraguá do Sul. nau, em 23 de julho de
pa.

.

mo� .

D'Aguiar. Borge�;· O Deputado Mário Ta" Nossos cum�rimen-tos, 1892, como rapaz veio
O sr. ArnoJdo Leonsr- EmllIa, casada com Albl' vares pela emenda n. 23 deputado Mário Tavares. com seus pais p a r a

do Schmitt é fundador no Torinelli; Ivo, casado'
,

Joinville; contudo cami-
do atual Cortume Jara· com Dulce Chiodini; Oti- nhando entre a agressiva
guá e da FábrÍca de Pas- lia, casa?a co� Gerson DIPLOMA"A-O;x DOS ELEITOS selva, em meio de pica-
ta Mecânica, em Itapo- B. J?erreIra, ZélIa, casa':.· V dões, sem estradas e

cuzinho-Grota Funda, .

da com No.rb�rtoH;�fer:, ,. pontes, resolveram ficar
Muito devoto, tem C09· mann e 9�ldo, 60!te.lfo e Di,a 15 de �o�,emoro'.1 te último município., na localidade de Rio da

corrido o. oa8.al_ para a q.ue, por smal, .,8mversa- de� .se ,a ,diploma9iio PO!l!' A ceramoôia de diplo� Luz,· trazendo os

seus} É com satisfação que noti
causa da tnstruçao, doan· rIa se,. também, em data eleitos' ,em 3 de

oUlubr.O'j mação
esteVe muito con-

haveres em lombo de ciamos para o largo circulo

d bô arte de t"'rras de hOle Á 9 1). F burrI'co e 08 dem"'I's de amizades do 00880 pro-O a p '" '. s uoras, no orum corrida, com populares e ...

t Clt E t d ai
para completar a área Além dos 15 filhos, con

. local, verificou'se sessão autoridades dos treis mu ben_s em gran�es S8COS, ����.() A� eS�kai�e� ue ' s��
necessária para o mode- ta? venerando CI�sal q�e publica, presidida, pelo nicípios, usando, da pala- entao denommados de digna espôBa, sra. Carmen S.
lar estabelecimento de 'hOle completa a sua bo- sr. Rao\ll Albrecht Buend- vra ouma alocução alu- "Quersack", de Abreu Schnaider, qUß
ensino - Colégio São da de ou�o, com ·72 né gens, Juiz da 17a. Zooa 8iv� ao áto, pelo MM.o Com o 8e� casamento ::c��Ja�ae °t�::�� �:s�5

'

Luis, - cooperando ge- tos e 3 bIsnetos. Eleitoral. Juiz Eleitoral, seguindo- com HedwIg Schade, horas na Casa de Saúde

n�rosamente _

na !und.l;'- "Gorrejo do Povo", ao Na oport..unidade �om- se a palavra do Prefeito no dia 23 de outubro de Dona' Helena, em Joinville,
çao do tntao Gmáln.o. feliz ensejo, cumprimen- pareceram. os srs.. Victor 'diplomado, sr, Victor í915 trocou a idéia de uma meniu que receberá na

° sr. Arnoldo Schmltt ta o distinto casal. com Bauer, eleito pl'�felto por Bauer ressaltando o pa- residir ,m Joinville pOl' ��a �t:di:l Ma'rr��� :��:
esteve à testa do Hospi os votos de pereneß. fe· Jaráguá do Sul, .Arnoldo pel d� Justiça Eleitoral �araguá \ do Sul, onde Schnaider.
tal São José, na qualida- licidades e muitas ven

.

Bylaardt Jor., prefeito e dizendo dos propósitos Já �ora ha 68 anos, dos Ao participarmos o f�llz
de de Presidente, desde tu ras, ao mesmo tempo eleito por .,ouaramirJm. qUSIS trabalhando 52 evento, que será recebIdo

1939 até 1945, adquirin- que cumprimenta o J·o· e Ludaero TepasQé, pre. doa diplomados de bem anos na fábrica de pol- com alegria po� todas as suas
e

d
. . . I

bl' lId
amizades, deselamos cumpri-

do.-�e por Bua sugestão vem Guido, pelo trans· feito eleito por Schroeder, a mlDlstrar a cOIsa pu 1- vora, atua meote e pro- -mental' aOB papais e a peque.
a área onde 8e localiza curso do seu natalício. além do� vereadores des· ca. priedade da Pernambuco nina Cláudia Maria.

O sr. Cavalcante Sena
exercia na época eleitoral
as funções de delegado
no município de Tubarão,
quando por interferência
do atual prefelro Roland
Dornbusch, segundo se

revela em diversas esferas
da comuna jaraguaense,

A autoridade militar que
atualmente p r O C e d e a

sindicância realiza' seu

trabalho sob absoluto sl-

Destaques de Verbas
Federais e Estaduais

Bodas de Ouro do Casal
Hedwig · Guilherme Spengler

Powäer Factory.
Do feliz consórcio

nasceram treis fiihos,
contando-se ainda . sete
netos a enfeitar o agra
dável acontecimento.

"Correio do Povo",
apresenta ao respeitável
casal os seus efusivos
cumprimentos, com votos
de perenes felicidades .

Clóudio Mario �e
ßbreo Schooider

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO SABADO, dia 20-11·65,

A,egistro Civil filho de Albrecht Konell
e de Alida SeIl Konell.

Aurea Müller Grubba Oficial Ela, brasileira, soltetra.
do Registro Civil do '1,0 Dis döméstlea, natural de
trito da Comarca de Jaraguá Campo Grande, Est�d.o
40 -Su', Estado .de Santa ,�o Mato G�osso, domtel-

Catarina Brasil. Iíada e residente em es-

Faz saber qde' comparece- ta çidade,. filha de Ma
rem no cartório exibindo os noel 'I'orrílhas e de Ce:
documentos exigidos peja lei cílía Ayroso.
atirn de se habilitarem para

casar- se: Edital N. 6,071 de 16-11-65.

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

"

,

- 1965 •

, Ditetor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINA1'UlU :

f\nual .• Cr$ },85,0,00
Semestral. • • Cr$ 95Q,OO
AAulso . . • Cr$ 40,00

BNDBRÊÇO:

"ICaixa Postal, '9
f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragu' do Sul - S. Cat::...

Frufff;l,as e O'flamenfais
I

.Laranjçiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
� °PRUPA' -
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Aniversários

Fazem anos hoje:•

Alfredo Langer;
- Esmeralda Schmitz;
- Aninha Küsster;
-;- sra, Cecilia Karsjen.

Dia 23:

Sra. Olga, esposa do .

sr. Alvaro Stinghen; O j o vem Rolando
- Marcos Spengler; 'Sehuls, tipógrafo da So-

e
_ sra. Otílía Zapella ciedade Gráfica Avenida

Alperstaedt, esposa do Ltda., filho do sr. Wal
sr. Gustavo Alperstaedt; ter Sehulz, residente nes-
-

.

srã, Olga Henschel ta cidade.
Mahnke, esposa do sr.

Bruno Mahnke.

Fazem anos amanhã:

o j o V €I m Reinoldo
Schulz, filho do sr, Wal
ter Schulz, residente nes

ta cidade;
..:- Alfredo Horst;
- sra. Ivone Masoa

renhas Sckíba, esposa
do sr, Alfredo Sckíba,
em Curitiba;
\ - jovem A 1 f r e d o

BäumIe.

Dia 22:

Sr. Camilo' Andreatta;
- Cecilia Winter;
- sra. Alaide Alzira

Langer, esposa ,do sr.

Sra. Carolina Freiber
ger;
- sr. Herbert Sehneí

der; •

- sra. Selma Brutins.

I Edital de Convocação
Dia 25: Ficam eonvídados os senhores acionistas pa-

ra se reunirem em assembléía geral extraordiná
ria, no día 25/11/65, às 15,00 horas, na séde social Vende-sea Rua Professor Antônio Estanísla Ayroso, 83, a
fim de deliberar sôbre a seguinte ordem do día :

a) aumento de capital e alteração dos esta
tutos;

b) assuntos de interêsse social.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de outubro de 1965.
ELETROMOTORES JARAGUÁ S. A.

;.:::::=======--=.:==:::===:::===�EGGON JOÃO DA SILVA, diretor gerente Ir i:

II Fando de Assistência e Previdência ß
!! do Trabalhador Rural H
ii II
:: I'

H A COMERCIAL ii
ii Av. Mal. Deodoro, 130, em Jaraguá do Sul, ii
ii II
II encarrega-se do preenchimenlo das' guia de II

ii recolhimen o e de inscrição. ii
�......- ... . - __ ... --.-..----_--_.J)
............_ -_•••• • � _ •••• ::;ÕO'"

Dia 24:

Sra. Hermina 'I'omasel
li;
- Catarina Scheuer.

Dia 26:

Berta, esposa do sr.

Ernesto Lessmann;
- Maria Irma Tome

lim;
- sr. Osmar Duarte.

�I' ,-!�EIii!!I5i!iEi!I-!I--;';�!IEiI!iS"-:li!i!ilii!!-i!IiiIii!!m
I DR. JORN SOELTER I-iii' I CIRURGlilo DENT/STfi I
II Moderníssimo "A/ROTOR" m
II �I

I e a:�:� : t�::r�r!e ��a��!��TE�. I
Im' CLíNICA - CIRURGIA _.;. PRÓTESE I�

RAIOS _X, -

õl!l
C I

•.

;

A G I' V 190
m

I onsu tOrIO: v. elu 10 argas, c I
�An:xo :0 ,DeP:Sit;. d�, A::::�"' ,

,-I

=================:::::::===:::=:::===
ii "ii II

!! DR. IVO KAUFMANN !I!I IIii IIII -- Cirurgião Dentista I!
ii !!II !!ii !!II Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 I:
ii iiii liii (em frenle da BMPR�SUL) ii

II II :,,?'I-===========:::===::'======:::==-==�"I _

-

.: - Aparelhagem modernissima -

li!I RAIO X - CLfNICA - CIRURGIA Illl Blotee Jaraguá' Ltda.' H
II PROTESE - CLINICA INFANTIL" ii

II'
, 11

��::::::=.:::===:::::::::�=::::::=:::===========::::::=:::::::::::::::::::::::!!, ii 50 Hnos de auunco na arie de construir fi
ii II

.Ili Fábrica de Blocos de Cimento para cons· H
li truções. Se. V,e. pretende construir, adquira �i
li o matertal desta fáb-rica que é o mais mo- iiii derno, e a construção sajrá mais barato. liil ri
..

_' FRANCISOO MODROCK ..

li Informaçoes com:
LEOPOLDO KARSTEN iiil ri

11 nesta praça , !l •,========:::::::::==:::=:::=:::=:::::::::=:::�_::::::=::::::====::J,i ,

I

Edital N.6 069 de 11-11-65.

:Ble brasileiro, solteíaro,
índustrial, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do a residente em esta
cidade,'

,

filho de .Arno
Riedtmann 'e de Herta
Becker Riedtmann.

._ Ela, brasileira, solteira,
comerciária, natural de
Gaspar, neste Estado, do-:
m'iciliada e residente em '

Blumeneu. neste Estado,
filha de Waldemar Weín
gartner e de Matilde
Weingartner.

Página 2

Nota da Associação Comercial
'Industrial de Jara,guá do Sul
,

A Associação Comercial e Industrial de Ieregué
do Sul visando desperrar no coração de todos a

impoirância da festa máxima da crisrendade que se
'

avizinha, apela ao comércio, à indústria e ao povo
povo em geral no sentido de que sejam enfeitadas
vltrlnes; Irenres de casas, árvores, logradouros públi
cos etç., a fif9 de que a cidade torne o verdadeiro
aspecto festivo que o Neral proporciona à rodos.

Pela cooperação, anfeéipadamente agradece. ,

Associação Comercial' e Industrial de Ja'�é1guá do Sul.
Gerhardr Arthur Marquardt, Presidente.

,

'r

Udo Ríedtmann e

IsoldeMaría WeingartnerEugenio Spredemann e
Elfrida yiergutz

Êle brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em

I
Santa

Luzia, neste distrito, fi
lho de Carlos, Sprede
mann e d� Emilia Dumk
Spredemann.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domící
liada e residente 'em
Santa Luzia, neste distri
to, filha de Germano
Viergutz e de Clara Zils
Viergutz.
Edital N. 6.070 de 13 11 65.

r! para que cnegue ao co

nhecimento de todos, mande:
prssar o presente edital que
será publicado pela imprea
sa e em cartório onde será
afixado dui ante I'i dias. S,
alguem souber de algum im
pedirnento acuse-o para o'

fins legai�.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Ivo Konell e

Cecilia Torrilhas Ayroso
:Ble, brasileiro, solteiro,

auxiliar de escritório,
natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e resí
'dente em esta cidade, Oficial

e

In�ústria Textil "Jarita
II

S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convo�aç:ão
Convidamos os acionistas desta sociedade

para se reunirem em assembléia geral ordinária;
na sede social a Estrada Itapocuzinho, pelas,
8 horas do día 27 de novembro de 1965, afim de
deliberarem sôbre o seguinte:

ORDEM DQ DIA

1) - Exame, discussão e aprovação do ba
lanço, encerrado em 31 de agôsto, domonstração
da conta Lucros & Perdas, relatório da Diretoria
e parecer do Conselho Fiscal.

2) - Eleição do Oons. Fiscal e seus suplentes.
3) - Assuntos de interêsse da Sociedade.

Aviso
Achem-se a disposição dos Srs. Acionistas os

documentos a que se refere o art. 99 do decreto
lei n. 2627 de 29-9 1940.

Jaraguá do Sul, 5 de novembro de 1965.
IndGslria Teltil "Jarila" S. a.

João Lúcio da Costa - Diretor°ELETROMOTOR�S' JARAGUA' S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- Centro
Vende-se uma propriedade contendo um 8

casa de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul.

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

(f":=�::::::=::::=:::==:::::::::'-::::::::=:::::::::=:::::::::='-::'-::::::::::::::::==::'';::�
11, DR" WALDEMIRO MAZURECHEN II

,

.

��� II CLíNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL II
;Di••

'

Rei,Doldo l\lupara;< ii' if
II' ADV,OG&DO 11 " i II ULTRA SOM II

(!! ONDAS CURTAS 't li
Escritório ao lado da Prefeitura

j l����������ca�70� J f=iibitEiUCi"iiu1FM=ANN'1···------·..

-···----------V--e-:-A--d--e
....

�s7'e·
--

n '
lUÉDI�O <;IRUBGIA6 II

-.-.-......-----------...--------.- ...--....-----.--=::----..-c:.-'-� II litr:=:::====---·-···------... • .. • ..---------·..----------- ,---'-- "'-\1 �

II F.ormado pelas 'Faculdades de Medicina das Univer- li:: "

I' • V�nde·se 'uma máquina II IIiI 'h U W fi t"
!I _de Roçar grama.' ',i' 'I sidades de Colônia (Ale_manha) e P�rto Alegre ,ii

II','
'

O r, J � a � u i m n . ,II � � 8 I n � U
'

Informaçao ne.'e jornal. � �,.u,o" -

C;_";'�;�A- �;�L eR'·.CAS • �ItII d fi, II I

1,1 Advoga o, II' II .. ' longa práUea em _Hospitais ßnfop,,08 II
II 'j!

SE
ii IlilU Consultório e residência:

1111, E S.C R I 'T Ó R I O: A V. MAL., D' E '0 D O R 0, 122 i'i VEND,E-,· , ", ;reI. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa� 400 II,� �

ti·"· II CONSULT�S: II
.. JARAGUÁ DO SUL, n K�...bi 59 II IIii '1\ It '

Em perfeito ,estado de IJ P�la man'hã:, d...as 8 1_!2 ás 11 horas-" ii,.

11'11 _
_ ....� II!;;;!PlllDJ .....

,
1ID.lf'T ,Dl!DI1lrTrm�""'H ,I!I: conservação.

d
ti, \' Pela tarde: das ·14, 1/2 ás, 17 1/2 horas II.LTliln&:J... � .11.\'10 �IlW �w..a�'il.I

.
Tratar nos fundos o ii. . , .' "U

'

,

'.
" li Banco do 'Brasil ,; S/A, ii Atende chamados tambem a NOIte 'I!

�
, ',iI 'F U, ...b.. _. •__I_...__•••__._=._ =_._ _::-:=�_.__ ---_.... ._...1 com o sr. erraz. ,�---------------"-...--- ....-------------==:::;.r._==== . .: -_ _
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Está em' vigência desde 27 de outubro último
em todo território necíonal, o "Ato Institucional NO.2"

A decretação dêste dispositivo de refôrço aos

principias que norteiam a Rev�lu9ão de Março estava
prevista já há tempos, pera enírenter e conter as ati
tudes suspeitas de alguns elementos do govêrno
deposto.

Nesta questão de atitudes nós vamos mals longe
ainda, pois qualificamos. as atividades de certos mern
bras do govêrno anterior não só como uma provo
cação, mas como autentico lançamento das bãses
pera uma conrra revolução. e vai daí, a nossa opi
nião no sentido de que o Ato Institucional N° 1,
baixado nos prírneíros dies da Revolução, não foi
de todo eficiente porque deixou de 'abranger muita
coisa que devia alcançar. Esta opinião que é nossa,
tôda pessoal, já esternamos pela imprense quando O Presiderite da Liga leragueense de Desportos,chegamos a dizer que o Ato Instituclonel No 1 devia convocou pera uma ímporrânte reunião todas equipester previsto punição também para os

_ omissos, isto ínreressades em participar do Torneio Seme Mauer.é, pare équeles que, embora possuindo poderes sufl- Nas três reuniões realizadas anteriormente nãocientes pare sustar a marcha da Nação no rumo da se chegou a uma conclusão, e, esperava ee que descorrupção e do bolchevismo, dêsse poder. nunca fize- ta feita às agremiações chegassem a um ecördo. Às
rern uso por passividade, covardia ou cumplicidade. 8;50 hs. o presidente da Liga mandou que se fechas-

� . . ,.

.

sem as portas, pois somente Acerat e Seleto haviam
.

O novo, at� Ins ItuclO�al. composto de va�lOs comparecido a reunião.' Água Verde, Baependí, ßo-a�llgos e Pdra�rafos, �de!�rml[]a.' entre out.ras obrtga refogo e Estrela, num flagrante desrespeito a entidadeçoes ,de .surna _lmpo.rtancla ..m_al� o� seguintes p.onros maior 'do nosso esporte não deram o ar de sualambem :mportantes. -:- Ele.. ç�? indirete do Presld,ente graça. Ao que tudo indica estas' equipes não seda �epubllca, com lßel�glblll.dade. p�ra o petJo�o interessam pela realização do referido torneio,.seg�mte do. atual reslden�e, exnnçao dos �tuals O Sr. Getulio B. da Silva propôs aos represenpartidos PO�f1ICOS, que podera.o reorga�lz�r:se obede-
tantes do Seleto e Acarai, que realizassem um trlance�do a LeI 4.740, �e 15 de !ul�o de .965, resrebe-
guiar incluindo o E.C. Paraná, e a Liga supervtsíoleÇl�ent(l da. cesseçao de direitos e de �andal�s nária o torneio Vamos eguardar!polltícos a vigorar ate 15 de março de 1967, reduçao' .

dos subsidias dos deputados estaduais, fixando-se Getulio B. Silva - Não tenho culpaem 2/3 dos subsídios dos deputados federets; gra-
tuidade do mandato de vereadores, resguardando os

que estejam em exercício, percebendo vanregens, a
merade dos venctrnentos dos depurados esredueis;
poderes pera o Presidente da República decretar o
estado de sitio, com duração até 180 dias; o presente
Ato Institucional vigora desde sua publicação até 15
de março de 1967, revogadas as disposições condi
cionais ou elegadas em contrário.

Como se deduz do exposto acima. o govêrno
revolucionário burlado na sua boa fé, no seu senti
menro carente de malfci4 polftica, procura agora ar
mar-se de poderes que compensem áquela falha de
confiança e combatam o revanchismo ou uma contra-

Vende-se revolução, medidas que, como dissemos acima, podiam
e déviam ser tomadas nos primeiros dias da Revo-

Por preço de ocasião V JEEP 'Iução, isto é, em abril de 1964.
.

' 0nde se um -

y�nde-se uma propriedade, ano de fàbricação 1948Situada defronte a Escola_
_ com 4 c ii i n d r o s eReunfàas Albano Kanzler.
capota de nylon, estando

��:��;�E;�;:'����S�o� ::.�;ã'::. e,tado de con·

lU II K II nu S. ß. Ild� e Clm. de Bebidas
Elelromolores Jaraguá S. A. Tratar na VOLSWAGEN

DOS fundos do Banco do

Brasil. SIA. em Jaraguá
����� do Sul"
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando no,

Visitem hoje, amanhã e

2a. feira, a 2a. ExposiçãoHOSPITAL JESÚS DE NAZÂRÉ - CORUPÁ .
.

l'co,",R�.:ê�ia� ��:��R:::�;;n"A I
�,:j.r�r�ên�so����:�. no

i];.Mo���� i
.:"....I<M:.....':•.".,.,.;.,.,.,." .....<M··'·=·····"'·""i' I �P���:ãOn��b��:.m: II II A."efi... II ·1'ffl Dr, �� r n a n � ��, � � r. i n � man n. It ���.ii�:��t:h;:�!� I Com escritório nésta c:!:�e à Av. Marechal Deodoro 11--: :� pregadores. em bene- I'f� 'CIRURGIA DO ESTOMAGO .;_. VIAS BILIA- �� ricio dos ,tlmpregados. ... da Fonseca nO. 122, para melhor servir seu.s c I i e n te s;

1-'�= RES, INTESTINOS - CirurgIa de Senhoras =1 I� mantêm est.reito intercâmbio ju�iciário com ds éx.Escritórios.� DiagnóstiCo Precoce do Clncer nas Senhor�s .

� .

_ i d� Advoga�ia DR. HERCILIO ALEXANDER D� LUZ,t� Comunic/J /Jos.s�us ..

cliente5 que /Jte.?�erá �o seu il O Anuncio é a \ I m com .séde em Joinvi�le e Sã? Francisco do Sul; está em

11_H novo consulto"a /J Rue Artbur Mul/er n 16Q �} Alma do Negócio i� . condIções de, tambem, aceItar causas para aquelas 0p-'S (AO LADO DO NOVO HOTELFO)NE' 384 i� anuncie neste

I
til marcas, sem maiores bnus para seus constituintes.

I�: . Das 9,12 e das 16-18 horas -

, :� IR·f���··:·�r ..:;. ". •......•.�u: .,r.�':. ., �r ��r·F·j., Semanário ill5!i!Illiill!!llIiEiii9"�I!!I!lIlEll!l!!l!!'�!EiIIl�leí.I!_J! Q'=UEiil!!II

Informativo ACARESC
OONTROLE SUAS VACAS LEITEIRAS

Se você, amigo leitor, é produtor de leite,
deve orientar seu trabalho no estábulo como o

gerente de uma fábrica. Realmente, no estábulo
suas vacas são operárias que recebem pagamen
to para uma prestação de serviços. O pagamento
é a ração que você lhes dá e o dínheíro gasto
com os remédíos. 'A prestação de serviços que
você exige em troca é a produção de leite, em

quantidade suficiente para compensar tôdas as

despesas e capital que voeê tem empatado na

criação.
Como bom gerente de qualquer fábrica, vo

cê precisa, assim, estabelecer um nível mínimo
de produção para as vacas de seu estábulo.

Naturalmente, você baseará êste mínimo le
vando em conta alguns fatores, tais como o tipo
de gado, as condições agrícolas da região, as ca
racterísticas do mercado, os meios de transporte,
a mão de obra, etc.

De qualquer modo. é indispensável que você,
produtor de leite,

.

estabeleça êste mínimo e faça
como o gerente da qualquer fábrica: a vaca que
não produzir o volume de leite pré estabelecido,
durante um determinado período ... será afastada
do rebanho.

Você deve deixar, no estábulo, apenas aque
las vacas que produzem leite dentro dos limites,
lucrativos para compensar as despesas, e o capi
tal empatado na exploração dêste seu negócio.

Sómente trabaÍhando assim seu estábulo ren
derá lucros pois o afastamento das vacas impro
dutivas reverterá em beneficios parà o seu pró'
prío bolso, em virtude da diminuição geral das
despesas. E não se esqueça amigo, dêste nosso

conselho; a escolha das boas vacas leiteiras co

meça cedo, com as novilhas, na primeira l�c�a
ção, não alcancem, pelo menos, 70% do límíte
estabelecido, são más produtoras.

Não adianta conservá-Ias no rebanho. Você
deve substituíIas, COJllO um bom gerente de fá
brica aubstítuí os maus empregados.

D E' J A I R P E R E I R 'A
Extensíonista Rural

da ACARESC

VENDE-SE

FARMAGIA NOVA
.

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortimen_
to na praça e oferece seus artj-,

gos à preços vantajosos
Rua' Mal. Deodoro 3 - jaraguá'
�.��� !I:.. _

Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

Dr. Francísco Piccione

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos -, Doenças de Senhoras

..,
..,..- \"

Nôvo Ato InstitUCiOnal1 E-'S-P-O-R-Y'-E-s-IErn Vigência Desde 27 de Outubro
.

'

.

Por j. de CASTILHO pINTO (MILTON ADOLAB)

ij"UPY i\.PLICOU 1.° DE ABRIL

I

SABADO" dia 20-11-65

Edital de Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL ESTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Srs. acionistas para
uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar
se dia 8 de dezembro de 1965, às 15 horas na Séde
Social à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
657, nesta cidade, a fim de apreciar sôbre à se

guinte ordem do dia.

a) - Aumento de Capital.
b) - Altera,ção Parcial !Jos Estatutos.
c) Asauntos Diversos.

Jaraguá do Sul, 16 de novembro de H>65.
Gertrud Maria Luise Linck Kienen

Diretor Presidente

Página 3

Estava marc�do pare o dia 16 p.p. a realização
de encontros -tnter-muníctpets de basquetebol e futebol
de salão, entre as equipes do C. A. Baepend�' e E.T.
Tupy de Ioinvlle, Aplicando um verdadeiro 1° de
abril a equlpe loinvtlense inesplicavelmente não com

pareceu. Foi grende a decepção dos torcedores que
compareceram a quadra Alfredo Krause, ne espectariva
de verem estes encontros, que se apresentavam como
dos maís promlssôres. Não compreendemos o pro
cedlmenro da equípe joinvilense.

PARA UM TORNEIO QUATRO
REUNIÕES - DEGEPCIONANTE

Na malograda reunião de terça feira na séde
da Liga laraguaense de Desportos o Sr. Getulio Bar
reto da Silva, falando a nossa reportagem, assim se
expressou: Não tenho culpa pela perelização do nos-
so esporte.

.

O torneio Murílo Barreto de Azevedo. ainda não
foi reiniciado, sómente por estar em péssimas con

dições a Quadra Alfredo Krause, não permitindo a

realização de qualquer encontro noturno. No entanto
se a quadra não estiver em condições até aproxima
semana (a partir do dia 21) o torneio Murilo Barr-eto
de Azevedo será concluido na Quadra do Colégio S.
Luís, por que ainda este ano deverá ser conhecido
o campeão da competição anual.

Após às palavras do Sr. Getulio B. da Silva
fomos até a Quadra Alfredo Krause, que realmente
encontra-se em péssimas condições. Cinco refletores
�stão queimados, às rêdes das Iravas completa,nente
arrebentadas, às télas de segurança atráz dos gols
já não oferecem segurança. Devem no entanto saber
os responsáveiS, que assim como se enconrra a qua
dra Alfredo Krause, representa ,um péSSimo carrão de
visitas, ou será qu não?

Baependi Treinou - Basquete
Segunda feira pela manhã a equipe de basque

te do Baependi 'realizou ensaio de conjunto na Qua
dra Alfredo Krause. Movimentado o cole!ivo, com a

equipe titular conseguindo nítida vantagem sobre os

suplentes por 69 x 61. já na primeira etapa os fitula
res venciam por 53 x 31. Duas ou tres vezes por se
mana os baependianos vão intensificando os treinos,
já tendo alcançado um nível tecnico böstante bom.
Os ritulares treinaram com Douglas, Gê, Clécio e
Müller os suplentes com Holly, lIineo, Horst, Zinho
e Nêgo.

Torneio Animado - Dominó
Prossegue em ritmo acelera.do e bastante ani

mado o torneio de dominó patrocinado pelo Ilajara
T. C. Muitos e muitos iogas foram antecipados, tudo
fazendo crêr que até o did 27 de Novembro o torneio
seja ene,errado.· .

Nà próxima semana, traremos a classificação e

dePlais dados do torneio.
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CORR'EID DO POVO-
o EMBLEMA DE LAPELA É MAIS DO QUEÄoNO XLV IARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 20 OB NOVEMBRO OB 1961:. N o' o �=.I:.

________ _ �---.....---------r.J---.-�-.r.J-r.Jr.J UMA IDENTIFICAÇAO
Já. pensaram que o seu distintivo rotário ser

ve de apresentação a todos es rotarianos tantó no
seu país como no exterior? Quantas pessoas inte
ressantes, e simpáticas· já conheceram pôr terem
usado o seu distintivo rotário?'

O rotariano que usa o seu distintivo rotário
nunca deverá se sentir como um extranho num

Rotary Club.

Recentemente, um rotariano que havia ingres
sado em Rotary há pouco tempo, examinando o
seu dístíntívo rotário, escreveu o seguinte:

"Por quê uso êste emblema? O que significa?
Proporciona me um grande privilégio onde

quer que eu vá, pois todos que usem êste distin
tivo são meus amigos.

Faz com que eu me conduza e pense segun
do os preceitos rctáríos, que são elevados e am
plos para englobar as minhas atividades diárias,
Faz com que eu me livre de preconceitos de raça
credo e opiniões políticas. Tenho que ser paciente:
liberal, justo, de modo a ser notado".

OB rotarianos devem usar o seu distintivo
com orgulho. Proporciona companheirismo e seto
res de serviços de âmbito mundial, que não são
e!lcontrados em qualquer outra parte e deve in
dícar a boa vontade em ser peestatívo aos n08SOS
semelhantes.

•

"Coluna ROTARl"

J•. O QUE VAI PELO UOIS EX-DElEGADO JO�IAS SENA
Caçado pela INTERPOL
Com respeito ao rumo vernador de Estado, em

rosa caso do Delegado que. um ôecrerérlo de ôe
lostas Ceveleante Sena, gurança Pública, Ooronél
que esteve à testa da do Exérctto, são levedos
Delegacle Auxiliar de po- na conversa por alguém
lícla de laragué do Sul, que por uma recomendação
por algum tempo, temos a de um político Fe.deral,
informar que

'

o assunto aqui chega, aqui vê e aqui
alcançou a Assembléia vence.

Legislaliva do Estado, NOTA: - Tem- nos ehe
onde o deputado Adhemar gado reiteradas reclama
Ghisi, na sessão de 11 do ções, não lermos noticiado
corrente, comunicou à Casa o fáto em primeira mão,
que o Delegado de Polícia chegando.se, mesmo, a

designado pelo Govêrno duvidar 'da honestidade
do Estado, pera Tubarão dos nossos propósitos, A
(antes e depois estivera rôdos temos a informar
em laraguá) - Iostes Ca- que o oosso silencio ser
valcante Sena, era elemento viu pera que as autoride
procurado pela polície de des e n c a r r e g a das do
São Paulo, por pertencer assunto, pudessem trabe
à quadrilha de ladrões de Ihar com mets desenvoltura.
automóveis, que operava Sem, mesmo, poder lernen
em todo Sul do Brasil, tar a bomba ou gozar com
segundo lhe foi dado a I a cara daqueles que se
conhecer. banqueteevem diariamente
A firmou que o mesmo com o esperto "Dr." losies.

se encontra foragido, lendo Por último não tivemos
sido exonerado por áto mesmo oportunidade de
do Sr., G�)Vernad.or, publi- mencionar em destaque, o
cado a pegrna pnmeire do Iéro ocorrido ao tempo em

for onde quer que um Leão viage, quer em Diário Oficial do Estado, que O nosso diretor teve
terrítorio natal, quer em lcnglnquas terras, êle há do dia 10 do correnre, um "entrevere" com o
de encontrar sempre, companheiros solicítos, que após ser constatado o lô Delegado (noliciado) na
o acolham com entusiasmo e zelosa simpatia. gro em que c�ira, ?Oí� que ed�ção n° 2349-artigo "DE-

Com clubes localizados pelo mundo afora, o mesmo neo e siquer NUNCIA") e que segundo
Lions Internacional, já há muitos anos, escolheu b�charel em .direito, requí- se diz, fez correr, pressu
Chicago para cidade de sua matriz. É predio pro S!to essenclel pera que rosa, a espôsa do Prefeito
prío; situado num dos pontos muito movimentado fosse norr:eado pare o Rol�nd Dornbusch, Da.
dessa cidade, foi comprada a 29 de Agosto de

I
cargo.· Zelínde, ao Hotel Oenrral,

1952, com as quotas de todos os seus membros. Ponderou ,o, deputa�o e pedir ao "deléga' que
Adhemar Ghlsl que dito não deixasse de ir a Tu-INICIAÇAO DE NOVOS SOCIOS. funcionário, após dar um barão, sem antes dar uns

No jantar festivo, realizado no dia 18 do cor- golpe em Tubarão (afóra "rabéfes' no nosso diretor
rente, com as solenidades prevista nos nossos Es- outros em .laraguá) fugiu fáto cont�do pelo própri�
tatutos, foram recebidos em nossa "toca" como pera lugar incerto e des- "dr." lostas, quando com

socíos, os aenhores Antonio Pradi e Rudi Emmen- c�nhecido, levando COD- pareceu à nossa redação,
doerffer, sendo oIS seus padrinhos respectivamente srgo um carro novo em pera as despedidas. .

os Leões Leonidas Herbster e Alexander Otsa. f o I h a do representanre
_----------__,

RIO - Embora o de- .dulas em circulação.
Parabéns aos dois novos Leões, extensivos a atu- Simca ddquela cidade,

I I
creIo presidencial que .

aI e futura Domadoras. Na proxima edição dare. Dassamos . por verdadei O SESI não é uma instilui c cruzeiro nôvo
Por outr� lado, o prest-

mos melhores pormenores com referenoia a esta ro vexame, - concluiu o repartição púbJicb, é aUlorize o Conselho Mone- dente. da Bolsa �e Valores

festa de confraternisação. deputado Ghisi, - quando uma instituição de di- lário Nacional a lança-lo
do RIO d� )a.�elro decla·

um homem consegue en· reito privf:ldo mantida a partir de janeiro de 66, ro� que a IdeIa do esta�e-NOVO CLUBE DE LIONS .

ganar Iodo um Estado, únicamente pelos em· informa-se que a nova le�lme.nto de um cruzeiro

saindo livre e fagueiro por pregadores em bene· moeda só deverá entrar
novo Importa. na s:guran:

aí afóra, a dizer, quem Ucio dos empregados. em circulação em junho ç� �e que a mflaçao sera

sabe, maliciosarr.enle, que � ....: ou julho do próximo aDO, e)Jmln�da. b�evemente. O
terra bôa é esla dte Santa

A SANTA
época considerada pelas Sr, Nel RIbeIro ac�esc.en-Catarina, em que um Go· autoridades monelêÍrias, tou que àproya mfelra

como a da estabilização �ente as medIdas .anun-

fOI- depredada completa. A Casa da Moe- cladas pelo PreSIdente
da e a gerência do meio Ca�lello Branco. e _

que

Cássia Maria Soares A S.anta N. S. de Lourdes, circulante do Banco Cen. apos ·0 pronuncIamento
na Serra para Blumenau, foi Irai desconhecem ainda presidencial as cotações Da

Em Itajaí, a simpática cida- ' ,

B
�

I Ih .

de pra1ana, verificou.se egual-
vitima da sanha de mãus os delalhes finais sôbre o o sa mê oraram consl-

mente um aumento popula.
elementos. Por mais de uma cruzeiro nôvQ não poden- deràvelmente. Para Cl Sr.
vez, homens destituídos de' .

'
_clonaI, com o nascimento, na qualquer sentimento religioso do adIantar como seraoEm data de 7 do cor- Quem, egualmente des· Maternidade Marieta Konder d d

rente, pelas O hora e 45 fruta da mais grata alegria Bornhausen, dia 15 do corren. praticam átos que classifica- as moe as e novas cé u-

,

H I Q te, da pequenina Cássia Maria riaQlos de vandalismo. Certa las, nem quando será rea"
mmutos, no ospita uão são os vovos, nas pessôas Soares filha do casal noss(js

vez romperam o conduto de Iizado o recolhimento ouJosé, nas'ceu para o dis· da Sra. Vva. lorgela Mat· nh'd d
' água. Mais tarde, arrancaram. •

tinto .casal Marly' Matt,ar tar, pelo lado materno e cvo eRci os se longa data, benfeitorias no bosque' ali a recanmbagem das ce-
e�a egina chnaider Soares existente Agora não se sabe

.

da Silva - Eugênio losé Magdalena da Silva e -Lwz Soares. . ,
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� local.
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O QUE É UM LIONS CLUBE?
Esta pergunta é feita por muita gente.
Lamentavelmente ainda, muitos não sabem o

significado e grandeza da exísteneía de um CIu
be de serviços em sua comunidade.

Vamos então, embora com simplicidade, ex
plicar o que seja um Lions Clube.

Lions não é um simples clube de caridade,
nem de trabalhos puramente assistenciais. como

pensam alguns. :e: muito maís do que isso. E prín
cipalmente uma organísação que trabalha para a

elevação e valorização do ser humano, privilégio
imenso, que a vida n08 concedeu. congregando
n08 em torno de um ideal, alicerçado na justiça,
na traternídeãe, oferecendo-nos oportunidade e
meios de lutar pela solução de varíos problemas
basícos de nossa gente, contribuindo na melhor
forma possível para resolve los. Este trabalho, pa
ra ser ativo e alcançar o seu objetivo ou meta, é
realizada em equipe, desenvolvendo-se no maximo,
o espírito de compenhetrtsmo e fraternidade. a
maior orgulho de um Leão, fazer do seu Clube,
uma célula viva onde realmente se efetive ínícíal
mente, a sociedade humana e onde se cultive a

amizade sincera e desinteressada, que, depois, na
turalmente seria irradiada. Outra preocupação
importante de um Clube de Líons, é cuidar da
comunidade em que reside, quer nos seus aspec
tos civis, morais e materlas.

Líons é, sob todos os pontos de vísta, uma

organisação internacional.

Bem entusiaslIÍados estão um grupo de exce·
lentes cidadões do visinho municipio de MasRIHan
duba, para a formação de um Olube de Lions, que
certo virá contribuir para a grandeza e progresso
do visinho plUnicipio. Avante' Fatine, podendo
contar com a incondicional solidal'iedadA do Lions
lJIube de Jaraguá do Sul. Parabens Massaranduba.

-Sociais

Eugênio da Sil a

CADEIRAS DE RODAS DOADA POR
KENITRA

a Rotary Club de Kenitra. Marrocos, doou
cadeiras de rodas a três pessoas aleijadas da ci
dade, além de pacotes com mantimentos.

/ .

Ésse donativo foi entregue ao'Governador da
Províncía, durante a reunião ordinária do clube.
O Pasha da cídade de Kenitra e o Oonsul Geral
da França, que são sócios honorários do clube
estiveram presentes a essa reunião.

'

O presidente do clube comentou que o clube
estav.a se esforçando para observar o principio
rotárío de "Dar de Si Antes de Pensar em Sí",
com a exclusão de considerações politicas, relí
giosas e raciais.

Sómente em junbo
julbo cruzeiro DÔVO

ou

AntôniQ Horádo, a insti
luição de um cruzeiro nô
vo constiTUi um 'imperati4
vo dó eSfabilização eco

nômica.
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