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,JARAGUA DO SUL: (Santa' Catarina) sábado, 27 de novembro de 1965 N,o 2.356 Jaraguá do Sul. IniICiativa e promoção do taja-
ra Tênis Clube, coube

begl·sIatl·Dos J Cu tto à Bandeitala �:tO:e�����a!�t�:f��!�
a mostra de arte e. cul-,

19, de Novembro, Dia, da Bandeira tura da, m ulh e r jara-
Por J. DE OASTILHO PINTO guaense, tendo à frente

A Câmara Municipal de motívos da presença da feito, não logrou êxito na
a Senhora Yolanda Wi.

Ieregué do Sul, esteve milícia. manobra do retellernento Vimos passar dia 19 o "Dia da Bandeira", lhelm Driessen coad]u-
reunida por, .três vêzes, Instalados os trabalhos do Orçamento, com oble- cuja eultuação é levada a efeito nas unidades milí- vada por um grupo de

afim de dar andamento foi aprovado unêntmemenre livo de comprometer a tares, nos estabelecimentoa de ensine e núcleos de Senhoras de nosse me-

aos trabalhos legtslanvos, requerimento do vereador admlnlsrreção do Prefeito escoteirismo; nas associações culturais, nos fãs' clu- lhor sociedade.
'

notadamenie os concer- Eugênio Vitor Schmöckel, Viciar Bauer, pois que,
bes e pelo povo em geral.

,
A 2.a, Exposíção de

nenres ao Orçamento de que manda' telegrafar ao segundo dispõe o Regi- Foi o culto sa,grado ao símbolö maior de nos- Arte Domiciliar foi íuau-
1966. sr. Ministro da Viação e rnenro Interno da Câmara, sa querida Pátria. em holocausto ao qual tantos gurada dta 20 do correu-
A' primeira r e un i ã o ao Diretor da Rêde de o' Orçamento votado pela �ompatrici08 já têm sofrido, t�nt.os heróis braeileíros te, em presença do dr.

vertficou-se no dia 16 do V i a ç ã o Paraná-;Santa Câmara Municipal, teria lá tem to�bado em terras pãtrtas e além-pá�rI�s. Raoul Albrecht Buend
corrente, ocasião em que I Catarina, com respeito à, que forçosamente ser enca- .

No dia 1� de novembro, o garboso pavll�ao gens, DD. Juiz de Direi
se verificaram acirrados próxima safra de banana. minhado à sanção do aUrI-vAerde esteve com� sempre panejando

_

altivo to da Comarca, do depu
debates em rôrno dos pro- Em seguida, foram lldas Prefeito. até o dia 23 do por sobre a nossa Pätria, .nu.ma demonstraçao de tado estadual dr. Mário
jetos de lei qu� d.iSC,ipli- as novas, emendas' apre- c�r�enle (�.a feira), o que

I
que sabe�os (.)ult�ar patríotícamente tudo 'aquilo Tavares da Cunha Mello,

nam a concessao do tírulo sentedas ao Orçamento, fOI impossfvel fazer-se sern que, nos diZ respeito.. . da imprensa escrita e
de 'cidadão lereguaense, o algumas delas retaliando o consentimento da mino E quando falamos no Dia da Bandeira. não falada, representantes de
aumento do funcionalismo por completo' a lei de .neios ria" mesmo porque, entre podemos n�nca dei:xa� passar desper�ebid� a figura clubes de serviços e de
e Orçamento pare 1966. a ser executada pelo nôvo uma e outra sessão deverá e a memona. de Teixeira Mende.s" o Ideahzado�_ da mais pessoas gradas, e

Dado o interesse popu-
Prefeito. A despefro dos ínrerrnedler, pelo menos nossa bandeira e que. nela configurou as regtoes, esteve aberto ao público

lar, compareceu à Câmara acalorados debates, foram 24 horas. os estados e o Oruzeiro do Sul em forma de uma até as 22 horas do dia
� as emendas nominalmente· Santa Cruz que para sempre há de proteger o po- 22 d t b d 965grande número de p ssôas submetidas' a votos, co� .

Em vlrtu?e do .ac��nle. vo brasileiro. Olhando-se para o nosso Pavilhão
e se em ro à 1

,

.

de tôdes .es categorias
a rejeição das que foram cldo, entrara em viga", .a .pätrio, temos a visão dessa configuração geográfica Segundo nos foi dado

s o c i a i s , especialmente apresentadas pela oposi-
p r � p o s t a orçament�rla e por assim dizer .a presença física-es

..piritual de a conhecer, através de
aquelas I,igadas às classes

ção, exceção feita à do
envtada pelo E�ecullvo, nossos irmãos dos mais afastados rincões da Pátria levantamento estatístico,produtoras, chegando a

vereador Schmöckel, que
sendo baldados t�d?s os que dessa forma sente-se maior e mais liberta, foi grande o número de

Associação Comercial e
rorí b d esforços de maiona e mais unida e mais forte pessôas que visitaram a

Industrial de J á eu onze a co rança e .. d f
. -

.

aragu a
tributos a serem criados �lDorla ,:m .ar el�ao A bandeira do Brasil, como o é o pavilhão de mostra, tudo levando a

oficiar ao Presidente da
pela Reforma Tributária,

diferente a L�, d� MelOS cada e para cada povo, constitui para nós um sfm- crer que no ano víndou-

��:do��i�ad�e���:o:��: em estudo no Congresso
do nosso Município. bolo. de liberdade pátria, daí o, motivo porque por ro a mostra será bem

Nacional: Fáto que repercutiu de- ela lá temos lutado tanto e lutaremos sempre e sem ampliada, permitindo que
e consideração, os prole- d U IAssim mesmo a maio. sagradavelmente entre a escanso. m povo que não tem a sua bandeira estranhos ao quadro so-
tos em pauta. ria que apóia o 'arual Pre- numerosa assistência, foi própria e que por certas circt1nstâncias é obrigado cial do Clube participem
A segunda r e uni ã o, a razão apresentada pela a ver drapejar por sôbre a Sllß cabeça um pavilhão I

ativamente desse mar-

verificou-se sexta-feird,
• • Presidência, com relação estrangeiro, geralmente é o mais infeliz dos povos. cante acontecimento na

dia 1-9 do corrente, a que Sen AntnnloCarlos ao policiamen.to ostensi'-:,o Exemplos dassa mfelicidade tivemo-los em aJguns vida social de Jaraguá
compareceram os verea- • QI dentro do recinto da Ca· povos que num passado não muito longínquo esti- do Sul.
dores da oposição, srs. mara, declarando o leder veram dominadoM pelas fôrças nazinipo·fascistas na

'Viciar �auer, Henrique em destaque da bancada governista à Europa e na Ásia, e noutras desditosas nações qUG
Wolf, Alberio Moretli, João certa altura, de que a atualmente se acham subjugadas pelas hordas de O f·. d M dLúcio da Costa e Eugênio Mais uma vez destaca- assistência nada mais era escruização bolchevistas. Há exceções, não resta es Ice a o a
Vilar Schmöckel deixando se o Senador catarinense. do que "uma claque paga dúvida, como 11 de certos povos que estão sob
de comparecer os seis Com a finalidade de re. para tumultuar a sessão", dominio estrangeiro, mas cuja dominação é pacífica Infantil e
vereadores d'a situação, o presentar o Senado bra. com isso ofendendo gra- e inteiramente aceita, mas, como dissemos, são
que impossibilitou a reali- '1'

._

d vemente os presentes, mui- exceções e não a regra., SI elro, por oeasH�o a
zação norinal da sessão, ..

dR' Bél' tos dêles de profissões Feliz, por isso, de um povo como o brasileiro,VISIta o el da glCa,pelo que foi convocada coube ao Senador Anto- liberais e, homens desla· que tem a sua bande�ra própria e pode cultuá la
nova reunião para o dia 22. nio Oarlos Konder Reis. cados na' sociedade local, solenemente no dia à ela consagrado, que é o 19

Na última 2.a.feirà, para por escolha, para fazer sem contar a ofensa pes- de novembro. Como parte integrante dêsse povo,

espanto de quanlos cóm- o discurso e'm nome do soalmente lançada aos à êle estivemos unido e juntamente comemoramos

pöreceram à Câmara Mu- Congresso, saudando o membros da Associação b Dia da Bandeira quando então levantamos o

nicipal, afim de assistir os Rei Balduino e a Rainha Comercial e Industrial de brinde salve salve Bandsira do Brasil, salve salve

debates finais sôbre o Fabíola, ressaltando o de Jaraguá, que lá compa- o n08SO estrelado e imortal Pavilbão .Auri-Verde.

Orçamento, depararam com parlamentar, na ocasião, receram para acompanhar
a, presença no recinto da a' contribuição da bélgi. os traba1hos legislativos.
Câmara, de 5 soldados ca na colonização brasi. Outro assunto que vai
da Polfcia Militar; forte leira, especialmente em dar "pano para as man
mente armados, sem que Santa Catarina e de gas". é' o prõjeto de lei
alguem estivesse ein con- módo particular no Vale' que cria os Distritos de
dições de explicar os do Itaja!. Nereu Ramos e lIapocuzi

nho pleiteada pela maioria
do govêrno. Desnecessário
será dizer que aos referi
dos 'vereadores não inte

Ostentando o lemiL "Enlren- Schmitt, Benno Henrique Gel- ressa o nôvo encargo que
tar o dever mesmo �o sofrer" fert, Carmelo Pasqualli, C!1rlos irá derramar sôbre <:IS
e integrando a "Turma Jubileu David Moreira, Celso Eduardo populações dequelas duàs
de Prata", formar-se-ãp no Broering FilhO, César Augusto
próximo dia 2 de, dezembro Brunetto, Décio Raul Piazera. prosper�� localidades. A
de 1965 os ginasianos do "São Egídio Antônio Secco, Elias êles interessa a criação
Luís", em solenidade que se ThomazelU, Gert Janssen, Gil- dos Distritos, com o obje-

... verifioará no Salão Cristo Rei. berto Darcílio Raduenz, Guio- tivo único de se verem
No referido dia os formandos mar Alfredo Klug, Henry b f ddesenvolverão o seguinte pro-, Grandberg, Hilário Antônio ene icia os diretamente
grama: 8 horas - missa em Liebl, Ingo João Benkendorf, com os cargos para Oar
ação de graças; 19- horas -. tórios que resultarem de
culto na ,igreja /evangélica; Ingo Krause, Ivaldo Mund, Ivo mais 'essa vergonhosa16 horas - cocktail e 18 horas Celestino Lombardi, José Se
-'-'- formatura. A \turma terá bastião Ersching, José T. Ma- "transação", com a unidade
como Patrono o Rev. Irmão c�do Neto, Luiz Carlos Vezaro, d·ó .n()sso Municfpio. Que
Feliciano Gregório e o Para- Luiz Cláudio Neves".Mário José rem os máus vereadores,
ninfo será o sr. dr. Dieter Hauk, Mário Papp, Murillo

que, o povo e a JustiçaHailS Schmidt, repre'sentado �ilva Canziani (orador de des- ,

pelo sr. dr. Nilson' Wilson pedida), �elson Zanghelini, já repudiou, entr,ar na posse
Bender, em virtude da viagem RoqueJoseNegherbo�,Ramiro de Tabelionatos, Regis,ros
do primeiro ao Japão, inte-' Weege, Renato Eugêmo Trapp, Civis e outros cargos de
grando a Missão Comercial Renato Raboch, \Rui Homéro bôa remunerélção, para.

Brasil àquele país amigOI Bauer, Salomão José Dequech, continuar o engrossamento
São os seguintes os forman- Sávio Leoni, Sebastião R08al- daque,les que ainda não

dos de 1965, do Ginásio São vo de Farias (Ora40r oficial), b d d
Luís: Ademal' Buerger, Ade- Sérgio, Mauricio Vieira, Sido a an onaram a idéia eque
mar Jark, Ademir Simione, Doering, Silvestre Schlick- a corrupção, o suborno,
Albino Zanella, ,Alceu Afol1s0 mann. Sólon C�rlos Schrauth, a ,conivência, a omisst\o
PickJer, Alcides Bertholdi, Valdemiro Alcides Trapp, Val- e o ama(,iQmecto, já foi
Alcivandro Spezim, Almir Ma- den!r Luís Freiberger, Valdir afastada da agenda dosDoeI da Silva, Antonio Carlos Pasold. Valdemar I' Ziemann,
Trentini, Antonio Murara, Ario- Valdemiro Bartel e Yedo Al. v2rdadeiros representantes
valdo Hansen, Arno MArio' quini. do povo.

Fundação:
Artur Müller BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedade Gráfica Avenida Ltcla.

Ano XLV

AtiDidades

Apresentação das
,

Debutantes de 1965
Promovido pelas Da

mas de Caridade e, com
a finalidade de angariar
fundos para o Natal· da
Oriança Pobre, �erificar-

t---------------�------l
se-á· no próximo dia 5

CO NV I TE
' de dezembro (domingo),

às 20 horas, no Clube
� � Atlético Baependi, um

� Os Ferroviários de Jaraguá do Sul, tem a � interessante desfile de

� grata �a!isfação de convidar por intermédio. dêste � modas infantis, ao mesmo

� semanarJo o povo em geral, para comparlJlhar e � tempo que será feita a

f
dbrilhantar com sua presença a carinhosa recepção> apresentação das debu·
e homenagem que pretendem prestar à Nossa � tantes de 1965.
Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do � •

( B r a s i I e dos Ferroviários, que chegará em I

• _D�do o seu,c�rater que� Jaraguá do Sul, sábado, dia 4 de dezembro de t msplra proposItos bon·

� 1965 com o trem das 18 horas e 30 minutos em � dosas, deverá Ber presti
�, Carr� Especial, para uma visita de 24 ho;as à � giada a promoção das

� tôdos os 'c&tólicos desta progressisra cidade. � D a mas �e Caridade,

�
Após a chegada será re�ado terço em sua

I
assegurando r-ecursos que

honra. '

.

� reverterão em benefício
_......,.._.......,.._. ......,.._......................,.._.__�__..:.. da criança pobre.

Formandos du Ginásio· São Luís

Professor.,ndo& de t9G5
Recebemos gentil convi- Tendo· como Il'ma: "01- Leooice Terezinh& Dutra,

Ie da gentil senhorita Mei· hos no infinito para ideais Uana. Dobeck, Maria Di.
ka Tereza Blasfeld para elevados"" irão formar-se ,vanir Oubas, Maria do
a ceremonia de colação os seguintes: HolandaMar- Horto Vieira, Maria 'Hele
de gráu dos professoran- ,cellilla Gonçalves, Wal- na Rossi Oordeiro, Maria ,.

dos 'da Escola Normal dem�r Schuitz Alida Mu- 'Lúcia Rosa, Maria' Nilda
Divina 'Provide�ncia, que

'

h �alal' (oradora) Mel'ka'rara ,Arlete Sc wedler 0 •

lerão como Paraninfo, o Áur�a Regina de Oarvalho: �ereza B_losfe,ld, Neila Ma·
dr. "Laura Locks ÁureaSilva,BrigileWoehl. rIa .C�pl, �hnda ,Carmen
Secretário d� Educação e CarmelJ . Barg, \ Cenira R�blOl, RegIDa .Helena, daCliltura e patrono o sr, Cielusinski, Claudinete. �llva, Rena,ta Fletz, R?�a
Roland Harold Dornbuch: rlta GeHert, TerezlOha
madrinha dos anehs" a Buéri, Darci Funke, Dirc.e Maffezzolli e Zenida A.
Prof. D. Odalzila, Borges. RückeN, Edeltrudes Barg, Lenzi Zanluca.
homenageln de' gratidão à Emília Krainski Vicente,
Rev: Irmã IZdbel e preito Iolane Marquardt" Iracema
de saudade à Esthéria Raizer, Iria Valentini, Leo
Lenzi Friedrich. dete Mária P�reira Urr.a,

Gratos pelo" convite Se
nhorita Meikd Tereza 1\los
feld, e muitas felicidades.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C'o;RR'EIO DO POVO(

J
I

SABADO, dia 27-11 65
��L_ ... _

, ,

I ;:'��'�!�!��ÜI���O.U,�!:: �;��t�e IndústriaA,�!��:���a;�i���Olf ,�.A I ESRORTES
" Emp�eBa l'o,�na)l�bca ,I conservação' ,Q r ,

Correio do Povo, Uda. • Tratar r nos fundos do Pelo 'presente ficá'm convidados OB senhorss-,1965, -

Banco do 'Brasil S/A, acionistas désta sociedade para a assembléia geral
Eugênio e:;::o��hmõckel CÓIp o sr. Ferraz. ordinária a realiaar-se no dia 20 de Dezembro do cor-

i rente ano, 'às 15 ho/ras,· no escrit6rio da firma, na

I
rua Venâncid r da Silva Pôrto s/n.- nêsta cidàde,O SESI não é uma afim de deliberarem sôbre a seguinte,

I repartição públlca, é ORDEM DO DIA
uma instituição de dí-
reito privado mantida 10. - Aprovação do Balanço e Contas do
üníeamente pelos em. exercício dó! 1965.

pregadores em ,bene- .�o. - Eleição do Conselho Fiscal.
tícío dQS empregados. ,ao. - Assumos de ínterêase social.

AVISO

{MILTON ADOLAB)

Baependi vence em Blumenau
ASSINA'fURA:

f\nual .. Cr$ 1.650,00
Semestral. . . Cr$ 950,00
AAulso . . .'Cr$ 40,00

Atuando sabado na cidade de Blumenau a

equipe )de basqueteból do C. A. Baependi conse

guiu, expre�sivo triunfo, ao. abater a equipe do
Oolégto Santo IAntonio pela contagem de 57 x 14.

Conseguindo.' bôa vantagem já na primeira
etapa, 'e atuando com maís des�nvültur�, Ioí a

equípe [araguaense sempre superror técnica e tá-
�icamente., I �

, A équípe orientada por João. Farinhuk .só não
dilatou mais a contagem em virtude do. forte calor

(jogaram à tarde) que foi realmente o. maior
adversãrío da equipe de Jaraguá do. Sul.

DADOS TECNICOS: 1. tempo ,15 x 2 - final
37 x 14 em jogo travado na Quadra do Oolegío-
Santo Antonio. '

Jogaram e marcaram: Baependi com Douglas
10, Gê 8, Holly 2, ,Zeca 14, Ilineo 2, Clecio 1 e

Müller sem marcar.

Colégío 'Santo Antonio com Alenca 2, Jack
son 7, Ivo 5, Horst, Udo e Schulz sem marcar.

BNDBRÊÇO: ,

Caixa Postal, 19
f\venida Mal. Deodoro', 210
laraguá elo Sul - S. Catarina

f •

\ 'i

.....-------..;._._ __ _--------------_._

_---��rr--------···:-----:----------------···---·
..

n

II '·S O C I A I S IIIL_.______ . h�..__._---- ._..._---_ . ..,

Acha-se. à disposição des senhores acionistas,
na .séde da sociedade, oe documentos a .que se

refére o art. 99 do deeréto-lei nO. 2627 de 26 de
Setembro. de 1940.

Jaraguá do. Sul, 20 de Novembro de 1965.
Industria de Madeiras Rudolf SI A

João Batista Rudolf - Dir. Gerente

2

"

__A_n_iv....,e_r_s_á_r_io_s_-'

Sr. Heinz Moeller:
- Elclna Baumann;
- Amsntíno N.eckel.

- o menino Fernando.
Luiz, filho do. sr, Rodrígo
Nicoluzzi;
- sr, 'FranciscoMorbis;
- sr. André Fodí;

, Oracy Maria da
Cunha;
- Lori Hoffmann.

'Fazem anos hoje: .1
\

Sr.' Julio Ferreira;
- sra. Helena Soares.

esposa do sr. Eugênio
Soares em Corupá;
- sr. Artur Porath;
.;_ José' Leonel Silvá;
- Ise Norma Joenck;
.; 'I'erezlnha Glowatz-

ki;
- sr. Gerhard Georg

Herrmann, 'residente em

Oorupä.:
, Fazem anos amanhã:
.

Sra. Catarina, esposa I.
do sr, Mathias Panstein;
- Agenor Manes.

Dia 29:

Florentíno ,Tomaselli;
- Olayton Karam;
- sra. Maria Correa

Fagund3s de Oliveira.

Baependi 3 Bandeirantesloformativo ACARESC

"

I

Dia 30: '

O sr. Venâncio Nicoluz.
zi, tipógrafo da Sociedade
Gráfica Avenida Ltda;

Testando. novos valores, o. C. A, Baependi
atuou na tarde de domingo na visinha cidade São.
Bento. do Hui, frente ao Bandeirantes. Fazendo.
valer sua maior categoría a equipe de Jaraguá
do. Sul conseguiu maís uma vitória. Já na etapa

Muita gente não acreditava que era preciso. inicial o Baependi vencia pela contagem minima.
plantar capim. Mas os anos foram-se passando e Foí o. Baependi quem comandou sempre no mar
as coisas mudaram. As sêeas andam bravas e mais cador, dando. inclusive a ímpressãd que consegui
longas. Os pastos muito. praguejados. Aguentam, ria uma vitória com escore mais dilatado, porém
quando muito 1 ou duas cabeças por hectare com nos últimos 20 mínutos o. Bandeirantes empreen
a sêca vêm 08 prejuízos. Morrem cabaças de gado, deu uma reação espetacular, que chegou mesmo.

Quebra o leite. A fome 'enfraquece 08 animais e as a assustar a equípe azurra.
'

'doenças aproveitam para tomar conta do. resto, O MARCHA DA CONTAGEM: René Ioí quem
produtor desprevenido enterra uos bens cobrinhos movimentou pela vez primeira o. marcador, na co

comprando. mais ração do. que pode Oll deve com- brança de, uma falta 1 x O
prar. E leite, que é bom, nada. / Na etapa numere dois, Turfbio. recebendo. um

Para muitos, o problema se repete todos OB I cruzamento, de cabeça movimentou outra vez o
anos. A gente sabe que não pode acabar com a placard. 2 x O.
sêca, mas pode prevenir-se centra ela. O preço de Numa penalidade máxima inexistente Edí
uma boa vaca perdida paga, com sobra, as despesas descontou para os locais. 2 x 1 Renatínho au
de uma eapineira. mentou o. placard em favor do. BB:ependi: � x 1

Plante uma capineira. Um hectare, ou seja Ao. apagar des luzes, Lauro. deu eilras fmals ao

um quadro de terra de 100 metrüs pOl' lob metros, marcadür, 3 x 2
sustenta de 8 a 10 vaoas durame o. ano todo. E DADOS TECNIOOS: ,Bandeirantes e Ba�pendi
tem mais: quando estiver sobrando verde, corte e jogaram em São. Bento. do. Sul,

.

guarde'o no silo-trincheira. Juiz foí o. Senhor Ana�l MIron. com regular
Uma capineira bem plantada dá ,bens cürtes. atuação e a renda não. fOI farneclda. �o tempo

Os bezerros ainda podem aprüveitar a rebrota do. Baependi 1 x O - 2° tempo 2 x 2 - fmal Bae-
Francisco Glowatzki. capim, O produtür sabe que o leite entra pela bô· pendi 3 x' 2, .

'

.

ca. Produzindo. mais leite, .. / ganhará mais dinhei- equipes jogaram ass�m: B a e p � n d 1 com

roo Cascudo. (Fio) Bidu (Mahnke) Celso, Ramer e Renê,
Escolha um bom capim para fazer sua capir Mario e Hamiltün (Turibiü) Irineu (Afünso) JQão

.

' neira. Serve o. NAPIER, o. ELEFANTE, o 'GUA· éarIüs, Renati,nhü e Chüla (Ataide).
. . ..EditaI N.6,073 de 24 11-65 TEMALA, e outros. Vücê pode plaótá 10 em covas Bandeirantas cüm Alinor, Morew�. ZIta, Vltali

Friedrich Buttendorff e ou em sulcos (cana deitada).
1 Pürém as falhas na e Edi, Carlito 'e Trajano, Waldir (Marcüs) Lauro,

Vitoria Baier brotação são mais freqüentes no. plantado deitado. Osmar e Gilda.
.. .

no sulco. ·Nãü faça sua capineira longe do. estábu- Na etaDs complementar Rainer Iüi expulso
�le, braSIleiro, VlllVO, lo ou do curral. 'Você estará perdendo. tempo. e de campo. pôr desrespeIto ao. árbitro.

lavra�ür, natural d� pa- gastando dinheiro., andando muito de um lado. pa-
ragua do. Sul, domIcllIa'l ca outro. A, capineira precisará de trato tal qual Paraná e Acar.aí 'Domingodo. e reSIdente em. Ja.ra- você faz oom ,o milh.o e o feijão, Toque neJa um
guá Alto., nest.e dlstrIto, adubo.. O capim nascerá mais fürte e substâncioso Está marca9,o para a tarde d.ü pró x i m o.

filho de FrederlC.ü Bu�ten' Se acha que é bobagem' plantar capim, espere a domingo o encüntro de caráter amlstoso entre ,às
dorf e de AlbertIna Zmke róxima sãca. Talvez, ela vá ensinar lhe melhür. equipes do E. C. Paraná e S. Dó Acarai. '

Buttendürf. p, Grande deverá ser o. público que compareceráO E J A I R P E R E I R A
ao campo do Paraná em Barra do Ribeirão Gran<Je,Ela, brasileira, solteira. R' b IExtenisüoista ural na esperanl'a de ver um bom' espetáculo de fute o.'düméstica, natural de Rio Y

dNegrinho, neste ,Estado., da ACARESC Cünvêm frizar que esta será a, segon a aparl-
domiciliada, . e resid,lilnte çãü do. Acarai êst� ano..

em Ilha da Figueira, neste
distrito, filha' de Oswaldo
Ba,er e de Olga Baier.

CAPINEIR� É UMA SOLUÇÃO PARA O
-=...

PROBLEMA DA SÊCA.
Dia 1.°:

Dia, 2:

Sra. Inêz Nicoluzzi
Spesía, esposa do Sr.
José Spezia;
- A jovem Neila Ma·

ria Ooppí; , I

- Sr, Adolfo Laffin;
- sra. Helena Thi,eme;
- sr. Jüsê Scheuer.

Dia 3 :

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil du LO Dis·
trito oa Comarca de ]aragoá
do Su, Estado de Santa

, Catarina, Brasil.
,Faz saber que comparece
rem no cartório, éxibindo os

\ ,documentos �xigidos peJa lei
atim de se' habilitarem para

aa§ar·se:

EditalN. 6.072 de 22 11 65.
, , '

Paulo Nascimento e

Lourdes Tilles

Êle, brasileiro, 'so}teiro,
operário, natural de Blu
menao, neste Estado, do
mici'liado é residente, em
·,esta cidade, �Nho de 'Sa-' E 'para 9,ue .,;heg�e ao' co�
turninQ Antonio, Nasci- ohec1mento de �,odos! mandel
mento e de Carülina Pi- passar o presente edital que
.nheiro.

, , ser� publicad� pela impren:
Ela, brasileira, solteira" sa, e e� cartono on_d:- sera

doméstica,
J'

na.tu'ral . de atixado dU1ant� I'i diaS., SI

Gaaramirim, neste 'Ésta- alg�em s?uber de algum 1m·
,

do, dümioiliada e residente �e(hment.o aC,use-o 'para, os

em esta cidade� filha de hns- legaiS. "

.,. , ';
M'artim Tilles e de Ana AUREA MÜLLER GRUBBA
Bereira Tilles. ", Oiioial

<.

DPaRejnOI-;;;;�
,III ADVO�ADO'.,II". ,iEscritório ao. lado da,Prefeitura i

,;::::===: :::::::�::: ::::::::::-':,:::::::::= .::::::::::::::::::::::: :::::;:::::::: ::: ::::::::::::=::::::�
It II

II Fnndo de Assistência e Previdência II
II ::

IL do Trabalhador Raral
� lf

li A Co M E R (; I A L . . i!

li Av. Mal. De�90r�. t 50, 'em laJ:.aguá do SuJ, 11
ii eDcarrega:se do preenchimento. das' guia de II
ii .

recolhimento 'e de inscrição. li
'

li
. il

\�:::::::::::::::::::=.=::::::=::::::=::::::�:::::::::::::;::::::::=:::7"'--::::::=&

JARAGUÂ, DO SUL

• rJ. I
I
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lridú.str.la ,I,extil ".] ari t. 'a " S. ,A� �eePSg�Pus:ro�ast:ri:eP�i��e�Sa
pagar "6"9��;:.;,8�:4 Z:Jara,guá' Fàoril S•A.,

.

,

IJ C}(J , Assembléia' Geral Extraordinãria
,

•
I (

• • ,I Juros & Descontos 3.507451 '

O Ã-. Relatóríó -da Díretoría t ,i Selos. r".. ( ,7.919,914, r C�NVO AO O
1. "

, Material de escrnörío 258320 São' convidados os senhores acionistas desta'
Senhores, A�ionistas:�. "

. Banco Nacional da Hebítação j 48080 sociedade, à comparecerem à 'sede social, sita à rua
Atendendo ,diSPosições, estatutárias e em cum- Conservação e limpeza ',t.100,239

,
' Jorge, Gzerniewicz, 590, nesta c�d�de de Jaraguáprlrnento a lei, a diretoria da Indústria Textil "JARI· Suhstitui;ções " '457)85 I r do ßul, Estado de Sauta Catarina, às 11 (onze)

T!,-'" S.A • .co'� satis(�ção apresenta/ à voss�' �precia-' Fôrça e luz) , 6p2002 I, ,horas do pröximó dia 11 (onze) de dezembro dó ano

,

çao o balanço geraL encerrado· em 3!' de agosto! do: Despesas gerais l,5695q8 '

em curso, para de, reunidos em assembléia geral
,',�9rrente ano� cpnt� de L�cr,os.� Perdas, bem como: Consêrtos 1.263 433 I I" extraordinâria, deliberarem sôbre a seguinte '

"

o parecer ,do Conselho Fiscal. , , Oomlssões . I' , 9207.876
"

1 ORDEM DO DIA'
'

,

r" Pelo� documentos epresentados, frearão os S�, Abono Natal e 13.0 Salário 2.400.000 "

til) Au'mento'do �apitahoci'a'lcom aproveitamento'nhores aCiOl}i,stas: perfeitamente íútetraríos da sttuação Quebra de Centavos' 2 dás correções monetäcias 'e lucros em' suspenso.da ôocíedade, bem como de seu desenvolvtmenro, Lucros à dispo da Assembléia 522,524', • I ;: �araguá .'do Sul, 22, cÍe Novembro d"e 1965fi,ca�os en/refanlo, tna séd� social à disposição, "

8D 209 286 ' 85.2,09.286 '

Bmêstc Leoooldo Cserníewicz .�' pbra os esclerectrnenioe que nus forem soli'cilados.
"

. ,

.. ", 'i"

-r'

,

'Na., opqrtUnidage agradecemos. � coopereçãé Itepocuzlnho, Jaragu�, do .ôul, 28 de outubro .de !?65 'DIretor Presidente
obtida do. conselho 'fiscal, dos senhores acionistas, ,.

"
, . . :

·operário.�,' tfuncipnárips e representanjes, que muito Val�rl9 da .Cosra Tec�lc� em CQnt�b,hdade '_t......._�'!""!'"�'"""'!' ...;.. ....._...,..�
,

, .conrríbuliern para' o êxito alcançado.
� ,

,
. regístréde sob n. 3,077 ,e

, "

It�pocuzr���� Ja;a��á d� Sul, 28 �e' outub_ro'�e ��65. João Lúcio da CO��� gire�örC�o��rc��� .4�0 lU II Kif n f n ,[ ß. Ind. e Com. de 8e�idßs'
\.
,,'. [oão Lúcio da Costa, Diretor Comérctal .Olga R. da Costa, DIretora Presldenre I

'

,

, Olga'R. dá Costa, Diretora-Presídente I

".'
I

Edital de Convocaçãoc: 'I
. ".

. r ' Parecer 'do Conselho FIscal "

,

Balanco -, Geral encerrado .em 31 A$SEMl3LÉIA GERAL' ESTRAORDINARIA
y

-', Os abaixo assinados, membros do Conselho .
.

. . _

.de a,'ß-ôstö de 1965 Fiscal da Indústria Textil '''JARITA'' S.A., no exercí-: Ficam :c�nvldados os Srs
.. a�IODIstas paral? '

cio de suas funções, declaram na forma da Lei que: uma.Assembléía Geral Extraordluátía, a realizar-
�, ) A.'1[" I V O Tendo examinados minuciosamente os livros da s,e �Ia 8 de de.ze�bro de 1965, às 15 horas na Séde
Imobilizado Indústrie TeXlil "JI\RITN' S.A., com referência ao SOCIal à Av.eDIda Ma!echal Deod�>ro �a Fonseca

Imóveís , 1.000.000 balanço geral, encerrado em 31 de agôsto do correnre 65�, nesta CIdade, � Iím de apreciar sobre a se-

'Benfeitorias .

20.975.502 21.975.50� ano, bem como exarníneqo a conta de Lucros &, gumte ord�m do día,
,

Está.el'
, Perdas e todos os livros e documentos relactonedos a) - Aumento de Oapital.l

Móveis & Utensílios '

/
1.894.688 com o referido balanço, tendo constatado estar ludo b) - Alteração Parcial dos Estatutoa .

. Máquinas, Motores e ..
í) ,

na rnals perfeita ordem, exprimindo exatidão, são de c) Assuntos' Diversos.
Instalações 33.675.108 parecer que devem os mesmos serem aprovados em I

Jaraguá do Sul 16 de novembro de 1065.Veículos 3.260.540 38.828336 ASSEMBLÉIA GERAL, oara êsse fim convocada, I '

Disponlvet ,bem como recomendam a aprovação de todos os Gertrud Maria LuÍse Linck Kienen
Caixa

,
,

763.999 atos praticados pela diretoria, durante o ano social. Diretor Presidente
" Banco Nac. d,o Com�rcio S.A. 62524

'

826.323 Irapocuzinho, Jaraguá do Sul, 28 de outubro de 1965
Realizável a curlo e lon03 prazo ass. Reinoldo Koehler

Produtos 47.960.600 Ludgéro Tepassé
Letras a receber 29.985.262 Werner Jahn
EmprésUmo Lei 1.474/51. 211.698
Taxa de Melhoramentos 131.904
Lei 4.069162 6.000

\ Deposifo empresul ' 250
Selos 15.000
Registro de, Marcas 3.300
Acionistas. 327.000

.

'Previs.!jo ITrabalhista LEI' 4.357
'

de 16-7·64 . 668685
Dep. p/obrigações Trab'alhistas 662800

CómpensaçãO'
,

�ções Caucionadas

m'i''''�'�''rin'�'m'â'n'ô''l� CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- �{� RES, INTESTINOS - Cirurgia de .Senhoras·
.

��
� Diagnóstico Precoce do Clncer, nas Senhoras

�f: ComuniclJ aos seus fl'lientes que IJtencJer. no seu 'If� novo c9_nsu/t6rio .i RUIJ Artltur Müllêr n' 169 �l
� (AO LADO,DO NOVO HOTEL) :)

t-.�:,�.,::,�.,:.,�:�,��:::��::::y�:.:...,::,::::::.,.j

, ,

Indústria Textil "Jarita" S.' A.
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• fi QUE VAI PELO UDNS
- "

, ,

MELHORES RELAÇO,ES PÚBLICAS?
, Na sua terceira mensagem (lOS presidentes o

Presidente do R. 1., C. P: H. Teenarre falou sôb:e a

fôrça da opinião pública e acentuou a importância de
boas relações públicas. Pediu que tornassemos a co
munidade consciente da existência do nosso clube.

No dia 3 de dezembro, Ivo Bortolini, Ortwin Cada um de nös poderá criar e manter um ambiente
deverá dar-se a ceremo- Georg Herrmann, Relín favorável de compreensão e de colaboração de modo
nia de colação de gráu des, Elfi Bendhack, Silvia a permitir eo clube executar o nosso trabalho na co

dos novos contadorando Buhr, Valdir Arno Strt munldade com maior eficiência. Devemos' fazer com
da Escola Técnica de cker, e Waldemar Maxi- que o público fique sabendo a respeito . de Rotary
Comércio São Luís, DO mlllano Rau. mundialmente, do seu objetivo e do seu programa.
Cine Jaraguá, turma de- Na oportunidade pres- Devemos aproveitar rodos os meios de ccmunieaçâo'
nominada de "Dr. NilBon tarão o seguinte [ura. pata informar o PÚblico a respeito das atividades do
Wílaon Bender", compos- mento: "Prometo, no clube e 'das suas contribuições à comunidade.
ta dos seguíntes: Älvaro exercício de minha pro
Pereira' (orador oficial), fissão de Técnico em

Belkls de Menezes, 'Clé, Oontabilidade, ,BÓ execu- O princfpio de clasaiflceçêo-i-uma c1a,'ssificaçãocio Olavo' Bastos, Ermes tar atos ditados pela
Kuchenbecker, Euclides consciência do meu de- para cada sócio-abre caminho a amizades. Faz com

Bmmendoríer, Eugênio ver, honrar os . ensina- que' o índívíduo saia do seu pequeno mundo e se

Strebe', 'Hélio Vitor Sec: mentos que recebi e a
interesse pelo que os outros estão fazendo e pensando.

co, Humberto Pradí, João confiança de meus con- -BulleIin, Rotary Club de Palmesron Norrh,
Rogério Sanson, Lauro cidadãos, e fazer quanto Nova Zelândia
Stoínskí, Lurdes Riedt em mim couber pela
mann, 'Mário Krutzseh, I grandeza moral e pros-

f

Nélson' Klitzke, Orlando peridade do Brasll.' O que Rotary significa para nós? GeralmeQfe·
respondemos essa pergunta com generalidades bri
lhantes, com os queis ninguém poderá discordar.
Porém, examinemos as nossas ações com algumas -

perguntas:

ovo "Coluna fROTARY"

l'NO XLV '(SANTA CATARINA) SÁBADO, 27 DB NOVBMBRO DB 1966 N.O ,2.356

• I

Turma "Dr., Nilson Wilson Bender'"

, ''t:rsnBcrevemos a seguír, na integra, a oração
proferld� pelo CL Gerd Edgar, Baumer, Presiden
te de Divisão -do L 10-A-1, por ocasião do jantar

( f�stivo de 18.11·65, oportunidade em que era pres
tada significativa homenagem ao Diretor do "Cor
reio do Povo", Sr. Eugênio Victor Schmoeckel:

,

"CL Presidente.
,

. CL' Gil Gíraud do Nascimento, ilustre ABBeB'
sor de 'Relações Públicas do Dístríto L-10.'

,
Sr. .Eugênío Víctor . Schmoeckel, Dígníssímo

Diretor do "Oorreío 'do Povo",
Senhoras.

'

Domadoras.
Companheiros. ,

O nOSBO jantar teatívo desta noite evidencia
dois fatos importantes. Um para o Líons, outro pa
ra o jornalismo. Iniciaremos, oficialmente, dois
novós companheiros, cidadãos íntegros e Idôneos,
que são. Rudolfo Guilherme Emmendoerfer e Antô
nio Pradi. O primeiro dedícando-se ao comércio, e o

segundo .functonàrío público estadual. Por outro
lado, o �OSBO CL Gil - cuja visita nOB é sempre
muito cara � representando na oportunidade a O Doutor Rao!J1 Albrecht Buendgens, Juiz de

Li:p�I!lternácional,- v.em a nOB para passar as Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado dé

maos deste grande amigo do leonísmo, Sr. Eugê Santa Catarina, na Forma da Lei, etc ...

nío Victor Schmoeckel, mui respeitado Diretor do FAZ SABER aos que o presente edital virem

"Correio do Povo", o 'prêmio merecido, diploma ou dele conhecimento tiverem, com o prazo de trinta

de 'Líons Internacional, consagrando a ajuda ines- dias, que havendo sido designado o dia 29 (vinte e

timável na divulgação do Ieonísmo _ seus obje- nove do mês de novembro próximo vindouro, às 11
, tivos, seus .métodos, suas. vítórías. horas, pera realizar-se a 4.a Sessão periódica' do

A imprensa COLL, desde a sua invenção, tem Tríbunal do Juri desta Comarca, de .conformidade Vende se
servido a tôdas as causas, boas ou más. Arma de com a Lei, foram sorteados os jurados que terão de

-

dois gumes, têm-na usado os maus e OB bons usuä- servir na referida sessão eque são os seeuinres: - 1 Vende-se uma propriedade contendo uma

ríos: para o progresso, espiritual e material da hu-
- LOURENÇO ERSCHING - 2 - JoAO LUCIO casa de matertat e uma casa de madeira, situado

manidade, para a liberdade do ser humano, como DA COSTA - 3 - GERHARD ROEDER - 4 - à Rua Epítácio Pessôa, 497 em Jaraguá do SúI.
pl;lra a opressão dos povos. Na mão, e Bob o ím- ,BRUNO LEUTPRECHT - 5 - EUGÊNIO V. Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.
pulso de -uns, tem feito retrogradar a espécie, co- SCHMOECKEL - 6 - INOCÊNCIO SILVA - 7

mo sob oíntluxo de outros tem feito c homem
- MANFRED W. ALBUS � 8 - OCTACILIO

marchar, célere, n8S Bendas da ciência, da arte" PEDRO RAMOS - 9 - HE INS BARG - 10 -

do bem comum.
\ GERALDO DOUBRAWA - 1.1 - DORVAL MAR-

Mas, graças aos Iados - e, dizemos, em CATTO - 12 - JOÃO JOSE' BERTOLI - 13 -

última análise, graças a Deus - o saído benéfico PAULINO PEDRI - 14 - ELIZAlDO LEUTPRE- Acontecimento de re- Luiz de Souza e Senho
lhe é favorável. Pelo jornal e por tôdas as demals CHT - 15 - GERHARD A. MARQ!lARDT - 16 levo deverá verífícarse ra" Paula Mey de Souza
formas da imprensa, o mundo tem avançado, o

- ALEXIO BERRI - 17 - JOSE NARLOCH ns capital do Estado de e Joana e Marta Mey,
Direito .tem-se firmado, o Progresso tem-se amplia.

- 18 - ANTÓNIO ZIMMERMANN - 19 - RE- São Paulo, no próximo paraninfarão o áto civil.

do ao conjunto humano. NATO PIAZERA - 20 - JOAO M. VERBINEN e dia 2 de dezembro de "Correio do Povo",
Devemos, 9:BBim, todoB os que, daB planicieB, 21 - JOAO EIS�LER. 1965, quando doiB jovens gentilÓlente convidado,

olhamos e almejamoB os cumes, agradecer à im- .A todos os Jurados e a cadd um em particular, comparecerão perante o agradece a distinção. for
prensa a coadjuvação que tem Bempre preBtado a conVida a comparecer na sala das audiências. dêste altar para aB juras de mulando ao jovem casal

eBsa ascensão, e devemos enaltecer·lhe os méri, Juízo, no Forum, no dia e hora supra referidos, sob união eterna. de noivoB, os votos de

tos. Consubstanciando a manifestação jornal1stica as penas da lei. ,É que, na oportunida- muitas venturas e felici-

no jornal _:_ �m tÔdaB aB Buas mo,dalidadeB de E, para que chegue ao conhecimento de todos, de a gentil senhÔi'inha dades, extensivos aos,

expresBão, - proclamamoB, OB que o fazemoB e mandou passar o presente edital, que será afixado Rosemarie, filha dileta respectivos pais.
os que dêle auferimos OB' benéf1cioB _ sua bene. no lugar de cost�me, às portas do Forum. Dado e do distinto casal jara- _

merência e Beu valor.
' p�ssado nesta Cidade de Jaraguá do Sul, aos trinta guaense, óra residindo

O progresBo é fruto de fatôreB numerOBOB. dias do mês de outubro do ano de mil novecentos' e em São Paulo, sr. Heinz Imb!·tuba
Nã9 é necessário citá lOB, que estão no conheci- sessenta. e cinco. Eu, Adolpho Mahfud, escrivão, ó Zahler e sra. Erna Mey ,

mento geral. Mas, cabe-noB, e o fazemos com âni· subscrevI., (a) Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de Zahler i�á conso�ciar se pesca
mo de gratidão e de apologia, registrar e desta- Direito. Confére com o original; dou fé. com o Jovem NlColaas,
car a cO,ta-parte do jornal nas 'conquistaB em Amadeu Mahfud, Escrivão. destacado, profissional bale!·a

- bem dos qUß viveram, e dOB que vivem, e daB natural de Megen-Holan.
.

,conquiBtas dOB que farão o porvir. C· M
'

F
da, filho da Sra. Jacoba

�ssa contribuição útil e apostolar no paBsado, la. aquinas amac Hoefnagel Driesen. I M,B I T U � A - F?i,
no presenteß n:o futurlo, faz esquec�r os deBser. A c�remonia religiosa arpoad!i prÓXImo à prlua

viços � OB êrros ,que não foram, não são, nem ASBembléia Geral Extraordinária deverá verificar-se na dest� Cidade, uma enorme

serão do jornal, mas dos que mal o usaram, mal capela do Espirito Santo bale�a. O cetác�o f�i
o .usam e maio usarão nos estádios da vida.

São convidadoB os srs. acionistas, a se reuni- à
�
Rua Ver,bo Divino, aV_!ihado em �árIOS ,!DI-

rem, na séde s,ocial, as 20 horas do dia 15 de lhoes de cruzeIros '

Permitam os fados - e, dizemos, em última 1.857 (Ohacara Santo An· " .'

Dezembro de 1965, afim de deliberarem ref. a:
análise, perreita Deus - que o saldo benéfico con- Aumento de Oapital, uBando o Fundo, decorrente tonio), seguindo se a re· A pes c a do grande-
tinue f�vorável. •

,

'

da Correção Monetária éf. dec, 4357 resolução c('pçâo aos convidados mamífero custou tres d,iaB

.

No�,"em Jaraguá �o Sul, .temos a certeza de 22/1/65, de 30 de abril de 1965 e consequente
no Clube da Associação de longa perseguição por

que asslo;t o Berá. AqUI ,o seu ,UBO é para o. bem, ,alteração dOB estatutos, '
Católica à Rua ,Triunfo, parte do barêo pesqueiro.

,

Prova �vI�ente, clar�: é, eSBa .bondade do DIretor Jaraguá do Sul 2& de Novembro 1965.
1.203 - Piraquara - SP.

do "Cor:relO do Povo , em abrir uma coluna,gra.' Serão testemunhäs do

I
-

tuita';Ilente. a dO!B clubeB de seni90 que, só e só,'
_ O. KAESEMODEL, diretor áto religioso, o Br. dr.

'

0..Anuncio é a Idesejam çonBtrUIr,' elevar, prodUZIr o bem, estar
• ,

'

'Alma do Negócio

I'��.!, "

"

r�����������,

Em n9me �� Lions Clube Ide Jaraguá do Sul, II
anuncie neste

receba o Sr. Schmoeckel,' o nosso muito obrigado V·' P
· >? ,Semanário

� .':. "?en�ficio reç.ebido é ,a maiB sagrada das � aI a ra 1a .. • �diVidas ..•

"

" \

c:::::-c::::::=ac:::::�c:::::::.c::::::::::o
, " 1 Visite o varejo Marisol, onde -encontrará ,"

VENDE:-�E I�:;::�;;:;:!' , grande variedade de 'Chapéus, Bolsas e �}
M U O A S

, p,or P,Ireço de ocasiãp, bom dinheiro comprando � n

!
,- '"

vende.;se uma proprieda�e, FARMAGIA NOVA outros ,artigos de palha para Praia e Passeio.'
-

Frutlf�ras e Ornamentais �

situada, defronte a Escela .'

G h' 'd d"
�

}Reunidas Albano Kanzler., 48 �o�EaTO M: BOaS,!, ' an e no preço,' compran o Iretamente Laranjeiras, Peceguéiros,

T t R' D f 4 que d,lspoe de mal,or sortímen.

� d F b
' Kakiseiros. Macieiras, Ja-

,

ra .ar na ua ro

ess_or to oa praça e oferece seus arti·, "a á rica."
, J ,botic�b'eiras, e�c: Roseir�:B

�ntoDio E. Ayroso, c'om o
'

.gos à preçps vantajosos
I:

Dahhas, Caméhas" Com-,
Sr. HiláriO "'Krüger. " Rua

Ma,"
Deodoro 3 - Jaragu�'

� � VAREJO MARISOL r
feras, Palmeiras, etc.; etc-

Elelromqlores Jaraguá S. a. ��-.'"'(!J��,
____
,'. , PECAM CATALOGO

Vende.se' �orreio do Póv� � '.

Rua Marechal FloriàDo, 128 (perlinho' da Ponte), ')1 �LUSTRADO'

Vende·se uma qJáquina u� Jornal a

L
\

em J a r a g u á ,'d o Sul'
,

' ,.,�} LeopoldO Seidel

de Roçar grama. '

Serviço do Povo .,'
,

"
, \ < - CORUPA' -

Informação ne,ste jornal.
'..... �����������,

PRINCIpIO DE CLASSIFICAÇOES

PRATICAMOS O QUE PREGAMOS?

Edital de Juri
ôe não Iôsse rotariano; seria (J minha vida di

ferente? Aumenreí o número de amigos que, tenho?
Tenho maior orgulho cívico? Abri o meu coração e

mente ao aspecto internacional de Rotary? Pratico
realmente "Dar de sr Antes de Pensar em ôí"?

-' Centro

ENLACE ZAHLER· DRIESEN

\.

, '
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