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.Nãe 'percam ola 15, às 20,30 horas, no' Itajara Tênis' ,Clube, a' apr�s.f!��ão do
Coral Brasileiro dos CossQ:cos Ucrainos · Canções e Bailados • Inire�sos'à _�'r���

I, I'A 'Circulação do
r

,

I "Gótreio do ;rovo'�'
,

o "Cdrreío da Povo"

dlJixarã de aparecer no

proxímo día 18 do cor

rente, para reaparecer
no día 24 de, '!ezembr�"
com uma edição festiva,
de Natal.

Orgão' de maior penetração no interior do nord5i?ste catarinense
1----------7---------------------
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7 •
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. DO GINÁSIO SÃo Luis ,.',,' .

� (;ossacos Ucrainos
Numa arividade trabalhosa 'mas compensadore,

um grupo de senhores da nossa, melhor sociedade

..
vem an,gariando recursos pera a realização do' Natal
da Criança Pobre, em Iaregué, festividade que
rodos os anos é parroctnada pelo Rotary Clube com

a colaboração dos poderes públlcos municipais, do
comércio, da indústria e do povo em geral.

ÉSle movimento, digno' des maiores elogios,
destine-se a obtenção de alimentos, de roupas e

brinquedos pera as crianças menos favorecidas �pela
sorte, com isso proporcionando-lhes um pouao� de
carinho e prazer, numa época do ano em Que só
alegrias devia existir. Sim, só' alegrias, repetimos,
porque êsre mês do calendário reaviva em ;'nossa
mente o nascimento do Menino- Deus, econreeímenro
comemorado em todo o mundo cristão po�', entre
manifestações de incontida alegria, porque ele veio
ao mundo pare redimir a Humanidade dos meles
Que estavam, e estão a efligf-la. Mas infelizmente
nem só alegria é o que existe, e a necesstdede de
se levar a efeito empreendimentos como :Iêste de
agora, procurando meios pare o Natal de Criança
Pobre, está a pJovar que a tristesa e' a príveçêo
continuam existindo.

' <

Desta forma, tudo o que se fizer nêsres dies em

pról do Natal' da. Criança Pobre, de- Ieragué, será
altamente eloglavel, pots a maioria dos necessitados
dos que não possuem meios pare gos�r um N'atai
mels condigno, não- tem nenhuma culpa' de sua serre

adversa, que gerÉllmente é decorrência mets da irres
ponsabilidade de elguns e menos da' fatdlidade.

Mas para que o Natal da Criança Pobre, a

efetivar-se dia 19 próximo, em Jaraguá, se apresente
de molde a proporcional:. de fato um pouco de
alegria aos' necessitados, é preciso que cada um de

,

nós, dentro de nossas possibilidades, concorramos

com a nossa contribuição em i dinheiro ou' artigos
que s� prestem para a oporiunidade. Pois como

frisamos acima, torn.a·se mais do que louvavel tudo
o que se empreender no sentido de auxiliar o Natal
da Criança Pobre de nos�a cidade, dessa maneira
propiciando um pouco de carinho e de contentamenlo

áquêles que, por circunstâncias várias ou 'adversas,
durante os outros 364 dias do ano enfrentam priva
ções e com elas o desengano, a doença e o sofri
mento.

Jaraguá do Sul receberá mentos, os quais nunca
No dia 2 do' correhte Mi,ssjLo Econômica', 'por no próximo dia 1'5 do esqiieceremos; seré dificiJ,

verificou-se a fOt:m8tur� conVocação do General correnre, a visita' do pera um outro coral do
dos gínaaíanos do São Edmundo de Macedç Soa- CoralBraellelro, dos Oos- mundó, sobrepuia.lo; os

Luis, no Salão Cristo Rei res, digno Presídente da secçs Llcreínos, um cantos e balledos foram
Conforme já anuncia Confederação Nacional econtectmento mus i c a I eceitos com grande entu

mos, seria o paraninfo, das Indústrias, represen- único. O local para -a slasmo; suas apresenta
sr, Dr. H� Dieter Schmtdt, tando nessa Missão o apresentação será o Ira- ções são mare vtlhosas e

representado pelo sr. dr, Estado de Sta. Catarina. Iara Tênis Clube e deverá sem igual em. tôdo o

Nilson W. Bender. em E' uma missão honrosa atraj.r grande massa popu- 'mundo; como dirigente
virtude da viagem do essa que recebi, numa lar, dadas Ias referências posso afirmar, que jamais
prímeiro ao Japão, ínte deterêacía à própria ex- elogiosas i'de. que vem ouvi outro igual.
grando uma missão eco- pressão do parque índus- cercado. �a ocasião o

nomíca. brasileira. rial catarínenae e não coral deveré apresentar
Temos certeza de que

De São Paulo, o dr.' poderia, me furt�r a êsse canções' brasllelres e es-
o Coral Brasil - Ucraina,

�. Dieter Schmidt, en- compromisso, que vem trangelres, além de baila- reperiré em nossa cidade

VIOU aos formandos o de encontro aos supe río- dos cossacos.
o mesmo sucesso que

seguinte oficio: "São res Interesses da econo- A'
'.,

f
vem alcançando em Blu-

Imprensa Ja tem eito
menau e [oinville, Tôdos

Paulo, 19 de novembro mfa nacional. Trata-se referências ao f a mos o
de 1965. Estímadcs For- de uma Missão qye vísa coral, deetacandose den

ao Itajara Tênis Clube,

mandos. Ao dirigir me aumentar o inteMâmbio ire êles, os de maior res-
às 20,30 horas, do dia

a meus Paranintados do das relações comerciais sonância:,::> coral ucrai- 015 �e de�emb:? de 1965.

Ginásio São �ufs, lembra entre o Brasil e o .Japão, no é o ".melhor que já
s lO!lressos Ja se encon

os agradáveis contátos e nenhum industrial dêste ouvimos no continente' os trem a v e D d a com o

que mantive com os i Pais, convidado, poderia c�rais e da�ças são para I Presi�ente do Clube, sr.

membros da Comissão

I
deixar de prestar sua nos os rnars belos mo-] Getul:o Barreto da Silva.

de. Formatura, jO'Yeos colaboração, para que ..;_ _

Luiz C. Neves,

Alcivan'l
dita Missão alcançasse o

dro E.sp�zim, Murilo Silva desejado êxito.'
Oauzíoní e José Macedo. Assim seremos uma

quando do honroso 'con- Delegação dê- cerca U
.:

-d d C tól' d 'e-aos Seam- familiares, os
vite q.ue recebi, de ser de setenta pess·ôas,. Dlversl a e a lea o

p
seus cumprimentos pela

aranlOfo dessa numero- representando a inddstri& Paraná conclusão' do importante
sa Turma, a maior que nacional e o próprio. . curso universifário.

/

já houve naRsa conheci- Govêrno. Do sr, Mário Rau, re-

da Escola dos Maristas. Dizendo daimportância cebemçs atencioso convite Curso Normal Regional
Bem lembrado estou dessa incumbência oficial para as solenidades de "Leonor de Souza Neves"

�

da minha preocupação espero que todos enten- fbr�atUra dos economis-
.

de Silber com antece,. dam o meu impedimento tas, os bacharelandos Que' No d!a 11 do corrente,

dência a data, alinal es- e justifiquem a minha compõe a Turma "Rober- dar·�e.a.a formatura dos

colhida, 2 de dezembro. involuntária ausência. lO de Oliveira Campos" Reglonaltstds de 1965, do

para as festividades da Tendo escrito algumas de 1965, da .Faculd' des Curso Normal Regional
Colação de Grau. palavras, convidei o Dr. de Ciências Bconômicas; "Leon�r de Souza.Neves",
E' um acontecimento Nilson Bender. Prefeito' da Universidade Gatólica cumprmdo o segumte pro

de grande significado eleito de, Joinviile, para QO Paraná: gr�ma: 16 h�ras - Sta.

para cada qual dos For- representar,me, dia 2, Os bacharelandos cum-
MIssa .em aç�� de graças

mandos e sobretudo pa, em Jaraguá
. - .

t
na Igreja MatrIZ, 20 horas-

,
. .

' . prlrao o segum e progra- (
,

.

ra o .próprlo .para!lmfo. Se não me é dado co- ma: Dia 20\ de dezembro
Continua na ultima pagina)

SeI e !lvaho, smcera nhecê-los na formatura de 1965 - 10 horas -

mente, a importância imagino 'que outra opor� Missa solene em ação de

�essa f�sta e não dese- tunidade surja" para um graças no altar mór da

Ja�a de fórma alguma contáto pessoal com lOS ,Igreja, do Senhor Bom Je-
deIxar de estar presente, meus estimados Forman- s.us, celebrado pelo Rev. RE'CIFE,-Voltou a ser

A V I S O AOS SENHORES CONTRI-
para Q,onhecer pessoal· dos. Frei João Crisóstomo Aros; interrogado na Delega-
Qlente todçs os que se 20 horas _ ceremônia de cia de Investigações o

BUINTES DO IMPOSTO DE ESPORTAÇAO formam ne�sa Tu�ma. osC;�o���o:::�� a��ai�� imposição de grau no au-
funcionário da agência

PARA FO�� DO ESTADO. O que nao querIa que licidade. ditório da Reitoria da Uni- de Caruaru, do Bancá

A r d 1 o d J
. acontecesse, lamentável- versidade do Paraná. do- Brasil S. A., Rubens.

par Ir e . e anelro de 1.966 a selagem ment6 aconteceu: acho- O P$,lraninfo e amigo., Perei,ra Conde,' respon-
das Guias de Expedição de mercadorias para fo' me impedido de compa. Ass. M. Dieter Schmidt" O novel, economista é sávelpelo desfalque de

��od:O Estado, são sujaita� ao imposto de Esporta- recer a essa solenidade NOT A: Na próxima filho do sr. Wöldemar Rau mais de 50 milhões de

y para dirigir-lhes a minha edição, divulgaremos o
comerciante estabelecldo cruzeiros naquele esta

Até Cr$. l.000 ' 20 saudação de paraninfo, discurso 90 Paraninfo, nesta p�aça e luiz de Paz belecimento de crédito.

Até Cr$ 5,000 60 por motiv!) de viagem ao atravês de E!eu represen'
de, Jaraguá do Sul. ' No seu depoimento,

Até Cr$ 20.000 100 ,exterior. tant�, sr. dr. Nilson W. "Correio do Povo", a- Rubens afirmou que, sen-

De mais de 20.000 ,220 Devo integrar uma Bender. :>resenta ao sr. Mário Rau .do chefe da Caixa Inter-'

d J
Ta�a dCe �d7uOcação

.

e Saúde �assará em t. o
'�=,::::::;..;:::::: .•. -� --.. - -- - ..•-- --••.- __ _...... nda �a Agência, vinha

e anelro r\jjJ '.,

I {r"
..•----.-- -.- -- ...------...- -.------ ------- - •..-------..

"\� eSVHlDdo dinheiro para
Selo S/P��el idem idem i.de� Cr$ 70

. . ii ii 'utilizálo 'em sua proprie-
Para �a.c!lId'ade dos contrlbtll.ntes é permItIdo II' 'ii dade ,rural e para aten-

que se utIlIzem de uma só .

gUla, q!lando fizer ii li der às suas necessidades
.

ddespacbo para �idvedrsos, clonsul.mdiddores ou firmas ii· A\ V�, I S ,O &; I! domésticas.

e uma, n;tesma JI.8 e ou· o.ca I a. �,. II· H 'li -.-.-"-,�-------
Neste ca�o deve�á o.!>rIgatórIame�te constar II \

•

.

' .\ II Aliança �eno,adorll Nacional
ao despacho a observa9ao "PARA DIVERSOS", ltl, CAIX O Ó li
onde tambem se anotará a discrição'da mer_cado- l!i.

A A E ,ON MICA FEDERAL DE SANTA II BR.�.siLIA, 9 -:- A As-

ria despachada e os números das nótas fiscais. ii
CATARINA AVISA QUE, A PARTIR DO DIA 9' 'A:rÉ 20 Ij sess?r�a .parlament�r da

Nêste, caso" o Imposto. do Sêlö, o Sêlo SI pa- I' DO CORRENTE, ESTARÁ R E C E BEN D 'o EM SUA li P!esld�n,cla da �epublica,
pel e'Taxa de Educação e Saúde, serão cob'rados II AGÊNCIA NESTA OIDADE, NO HORARIO DE 9 ÀS 11 II concl�lra o maOl,f�sto que

por cada consumidor ou firma constante da nota II E DE 13 ÀS 16 HORAS, AS INSCRIÇÕES DE CANDI- ii o g�vemo lançara a,Nação,

!iscaI, assim como também 'a gratificação de Cr$ :1 A É
" 'Ii explIcando os motivos da

30, prevista pelo Art. 23 da Ll3i 3.315 de-2.1p63. ii D TOS A EMPR STIMOS SOB CONSIGNAÇÕES. ii AlIançaRe�ovadora!'Jacio-
Quando o sêlo a cobrar for inferior ao má, II ii nal. Tambem devera estar

ximo a cobrar "Cr$ 220" deverá ser especificado ,H JarlÍguâ do Sul, 2 de dezembro de 1965. II concluída a elaboração dos

o número da nota fiscal ai que "correspomle'·. li Da,l,monir .G� Piazera. Gerent9 li e�tatut�s'dp pa�lido �over: '

Coleteria Estadual de Jaraguá do Sul, 6 de ii v, \ II
OIsla ,est� p�rem -so. sera

Dezembro da 1.965.
.

I
ii li dado, a publiCO depOIS d,e -

,

, ',' !\ H examinado pelo Pr{'sidente
MAURO \ A. SCIiNAIDER - Coletor ''':::::::::::::..:::::::::::::::::::=:::::::====:::::;;:::::::::::::::::=:;::::=::::::::::::=::::::::::::::===;::=:::::::::::==:::::.: Cast�lo Branco.

Deu Desfalque no Banco e

Utilizou Dinheiro em SUá Granja
Coletoria Estadual

f de Jaragti.á' do' Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,'r,
'i'

A,niversários, 13,:

, E para que chegue ao .co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
'lerá publicado pela irnpren
sa e em' cartório onde será
afixado dur ante I) dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legais. "

AUREA MULLER GRUBBA

Tratar na VOLSWAGEN
DOS fundos do Banco do

Brasil S/A. em, Jaraguá
do Sul.

-,

\ Fazem pnos hof'e: ,

Sr. [oão Luclo di! Cosia;
, _ Sr. Henrique Bortoll
ni;
-:- Sr. Bertholdo Döríng.

o Anuncio é ajl!1dústria de Madeiras 'Rodolf 'S A.
Alma do

NegÓC:J'o
, Abi" G IOd'"ssem ela era r marra

anuncie neste CONVOCAQÃO
SemanárioOficial Pelo presente ficam convidados os senhores

O jovem Mario Vasel, acionistas désta sociedade para a assembléia geral
funcionário da Sociedade !!Ei!il5iEii!iEI-! 1i;;;;;;;;:i::i�!E=sm=,i_ii!iEElI-II' ordinãr ia a realizar-se no dia 20 de Dezembro do cor-
Gréfica Avenida; rente ano, às 15 horas, no escritório da firrna, na
Jovem Renate Bleich; DR. J <:> R N SO E LT E ,R m rua Venâncio da Silva Pôrto S/D.o nésta cidade,
_.:. Sra. Anni Junge, es-

m"�
I CIRURGIAo DENT15m I III afim de deliberarem sôbre a seguinte,

posa do Sr. Arno Jung,e, II ln \ ORDEM DO DIA
em Ioinville. Moderníssimo "AIROTOR" II'

-ii 1 o. - Aprovação do Balanço e Contas do
D· 16 Reduz o rempo de trabalho �!!I' exercício-de 1965.

,ui : iii
.111.. e aumenta o conforto do CLIENTE. Ei! 2°, ... , Eleição do, Conselho Fiscal.

Ieenere W. Brãner; -I 30. - Assuntos de interêsse social.
- Sra. Natélia D.etry, III CLíNICA - CIRURGI� _ PRÓTESE

.l' AVISO

S M· M A'· oso: esposa do, Sr. Nivaldo RAIOS X
. =!

A h .

di
. -'

d h
. " •

�. Pauf�lgobEfr'r� ��eira; .Petry, I� ,.

-

• m ID� sé:e ads: �oc:!���l:.aoos �so:��e���� a�I��l:.��
_ Sra. Ana Ribeiro,

- Consultorlo: Av. Getulio Vargas, 198 I�' refére o art. 99 do deôréto-lei n". 2627 de 26 de

esposa 'do Sr. José Ribeiro; Dia 11:
: (Anexo ao Depósito da Antarctica J .� Setembro de 1940.

,

_I Sra. Ingrit Behling I Iii J
'

S 1 20 d lI.T b d 1965
M"�I'o Kast .... ller; I_-:.........!I!!!!!!!!!'!!�_!i==;:-i:==!:--:Jl i=I�:=;=dJ' araguä do u, e "'''Iovem, rO e .

,Richter,
.

esposa do Sr. .., o i_.........

Curt Richter. _ Walne'ide Watzko.
'

Industria de Madeiras Rudolf S/A'
-

_ ...:. _�_. ._ __ . ._ .......__ ' .... _ .. , ii ::::::::::::::::::::::=::::::::::::=====:::=::::::::::::::::::::::::-.::::=:::::;
João Batista Rudolf _ Dir.-Gerente,

__::::::::::::::::::__�t:: ._.__ _ ... • ._..,. .. '.:\. 'i 1 II

ir ]ThJR'� IElllCI8I, J[!1UfMIANN 1111 DR. IVO KAUFMANN II f�:::===-==;=:::::::::=:::==:::==::::::::'::::::===--=::::::::::=:::�
'," , '1 :iil" Blotee Jaragu,á ,L.,tdo, !I.I,':1111' • MEDICO CIRU",BGIA.,.,

:.

I.!.Cirurgi�o Dentida 11 d n

H' Formado id�s Fac.u�dades de Medicina das Univer- '
, !! il!l, 50 Bnos . ue OUBnco· na, orle' e' clnslruir i.i.II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre Consultório: _ Rua Preso Epitacio Pessoa 139 li

ii IIII {' II
ii Fábrica de Blocos de Cimento para CODli�- .u

� CIRURGIA _l. SENHORAS - PARTOS '_ CRIANÇAS B (em frente da BMPResuL) II IIII ' truções. Se V.S: pretende construir, adquira 'li.,i,
!' " , II
il-, 'CLINICA QERAL II "li o matertel desta 'fábrica que é o mais, mo- ::

IlIi'
'

,II IIII _ Ap.r.I".gem moJ.rniuim. -

} '1.1: ii! derno, e a construção sairá mais ,barato. ,ii' -:

'J 0,D8'S pr�Ule,a, em BIfi,ltats 'IOfO,9DI 'I I

!I
. e II i! I R'AIO X - CLiNICA - CIRU�GIA ,1'1 ii a FRANCISCO MODROCK� ii

u Consultório e -resídência: II ii PROTBSE _ CUNICA INFANTIL !! .Jntormaçõee com:
�LEOPOLDO KARSTEN, II

11\ Te'l. ",2'44 - R'ua" Preso ,Ep'itácio Pessõa, 0405 fi l.I!.
___ .I••i II

'

II-!I
_' �

" "'r .' r ==--======== .�� II
'

!
,

nesta praça '!i'-li -

CONSULTAS: .' \_ \:;____:-----.--;_-� ---'--di
II Pela manhã; das 8'1/2 ás 11 ,11,'r;;

- ----.....--- . ....-- --...e-��.
..

-,--�-----,--.---\-/---,--
,

•

II, CI horas , ,��v""'- �

/' ",:::�====--=:::.::::=::===:::===�
,

II Pela tarde: das 14 1/2"'ás 17 '1/2 horas 'II
'

• ,

' ir
. 'A �

-,

• A'.
I:

ij �

A" d' ch' di t 'b ',".
N -t II Dr. ReIDoldo Mupara II Fundo de Asslstencla _e ,Prevldencla II

ii
,

teJ1., ama, 9' pm em a 01,8, li

1
/

�, -,., i 'I.i!.' !:
,

\b:__�._==-:- " =========ã=:::I! '

, 'A.DVOGADO
'

�
do, Trabalhador I'Rural ii

���...........:.....:.__�,...,..,...,.._ftI· ••...............,�. ,,( li A' COMERC'IAL Ir

'.,' ,rD��·':·F�·r�·�;�i.ö··i··��·ri·�imi"n·n·]L E.eriw�:R�G��oD��S:c:_]il��r���;�f���t;Eg :���:� J,�. 'CIRURGIAD<;l ESTOMAGO ,-' VIAS" BILI1\- ..H','
"

.....---....

-.----:-,--:--.:---.--
.......

----.:---.---
'

,t� RES� INTESTIN.QS '- Cirurgia, de �e'phor!,s H' ,Leia e Assine

(�' .. . Dia:�6'st��o : pr��oc� . dO, Clncer I

na�" se��oras : ,,� ,

O;: Jornal"f:,� , 'C�munieä aos, 5�U�., cl,entes que IJt,e!,rJe�a �o seru
, ;t '"

' Correio dp Povo .

g ,J ,novo con�ulto:"o' ,a, Ru� \A rtltu,�"Muller
,

� , 1�O :). _'

',"� ..
,_

'

· fi .

.

(AO LíADO DO NOVO H01;'�)_ ,: , ,.
'

"..
.-

f; Das '9:12'e das Th-:ti8"'h�ras' ,_: FaNEi 384" �ßf<'" ,

_:" ',. \: �,
� ,-,

.

. ,
,','. B.,����� "

", -,",

:�··.·�·,:·,:��'·.··;.. ·.·j:�*··...,:'!.:e·.!!t�1:'·...",··.·'!.:'·.··...�·'!.r�....·.·.··,�:'·*·······, Cure seds'· �ales' � ,poupe seu �. .," T

.'\ "

bom dinheiro COinprando ß 'E S 'O R'1, T'Ó R I Q: \� V. 'M 'A. 'L . D E O D O,R O,.,
'. ,t ,', \, '

'1 "j:7::!
".,., FARMAGiA � NOVA JARAGUÁ ,DO 'SUL'7ilen,de ...,s,e -, \.!JentrO,,· .•e �QJÉRTO M. BOBST 1

'

;' "
>

,'(,' ",. ,,'.' �'I' que ,dispõe de maior sOftimen� II ".
,

I.. ), ' ,
.

'

;/Vende"se� uma" propr�edade contendo ,um-� lo na praça e oferece seus arti· .iI MAN" §PBICJRT � DEIJT�fjll
·

casa 'de, material � uma casa qe mad!=lira,,' situado ' g� à preços�vantajosos: li. �. '. ,}' " . "
" "''''

.' .'

" .:
.

à Rua Epitácio, PeSBÔß., 497/ em Jaraguá .;to $ul.! Ruá ,Mal. Deodoro 3 . Jaragua !I,
.

" .

,. "",';.
-

",',.', ,Js
'� Info,rmações com Dr. Piccioni, e,m Co,rupá., ����� �::::::=:=:_.._:::=::::::_;:.:::::::::::.::::;;====;:::::::::::::::==:.:::::�:::::::::=::::::::::::=:::::::::==::::::::::::::::.-:::::::==::::::?'

,
, •

�.
� �, .,' ! '! � �

O inlelige�te menino
Mario ,SIefani, filho do Sr.
Alberto ôtetenf, residente
em �io Molha; I '

-, - Sra. Paula EUrida B.
Koroll; .

·

.

-, Sra. Irma R. FinJa,
esposa do Sr.. José, Finta.

· ...!.. Sr. Vitorio Glowatz-
kl;

, >

Dia 14:
,

'

. Lauro MUller;
_ Sr. Ricardo ôchío-.

chet em Nereu Ramos;
_ Sr 0(10 Nagel, em

Nereu Ramos.

,
'

Sra. Tereza • Glo
wáizki, esposa do Sr.
André Glowatzki, em Ga-

� ríbaldl; ,

·

- Sr. Nelsio Henn; \
- S r a .

� C e c ii i a E.
Mahnke, esposa do Sr:
Heinz Máhnke;
- ,Sr. Herbert P. L.

Marschall;
- CI a y ton Aristides

Gonçalves.

Dia 15:

Fazem anos amanhã:

.' .... o
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Aliança Renovadora.Nacional e 'A�ãoDernocrática
Brasilejra Serão,' Os

.

Novo,s Partidos I no' Brasil

ßssociacõo Comerciol' e ,Industrial de JBrBIUft
Jaraguä do Sul -, Santa Catarina-

,
"

/

Sede: Rua Cl. Emílio Carlos Jourdan, 175 � sala 1
r c: ,

,NOTA /
,

! I,Em consonância com o que prescreve .o ;§6.o,
BRA8J.LIA, (UPI) missão especial, presidida como representantes d' para Brasilia o Deputado do artigo 67, da Leí n.« 18, de 26/maioI48, do CÓ,

Fontes parlamentares in pelo Ministro da Justiça, maioria do eleitorado. ErnanidoAma'ralPeixoto. digo dto! Posturas Municipais, o comércio podera
Iormararn que'� 'Aliança tem a Incumbência de Também pretende o, Go- Tenta formar um partido manter-se aberto, durante-ö corrente mês, até as

Renovadora Nácion'al, formàr'em todo o País o vêrno compor partido que reuna Iôrçaa índspan-: 22,00 horas, nos días úteis e aos-domíugos até as

partido governista, [ä eon- partido que apoiará a autêntico, reunindo um dentes e de oposição ao 12,00 horas, N9 día 19 (último' domingo antes do

ta com o 'apoio de 230 Revolução.' A agremiação grupo de derrotados. A Govêrno Federal. Natal) êste horârío estender-se-ä até as 18,00 ho-

deputados e 40 senadores, política, segundo disse o comissão formadora' do' ,ras

'a, partido da 'oposição, Ministro Juracy Maga- partid? _já est� composta Posição de Aclhemar',.
I

•

Ação Democrática Brasi- lhães, ,s,erã formada na' dos Minístros Juracy Ma' RIO, (UPI) - o.Go('er
leira, terá 20 senadores base do convit,e às .li�e- galhã�s, N' e y .B r li gla', nador Adhemar de Bar-
e 150 'deputados, , ranças estaduais malOnlanas: Uordelro de Farias, todos ros conferenciou com o

Adhemar de Barros Adeáistas' Não São ,generais, além do Senhor' Ministro Juracy Maga-
São Paulo, (UP!) _' O ,Aceito�

, Luiz Via,na Filho, ministro lhães, da pasta da Justiça,'
,

Governador Adhemar- de RIO\ (UP!) - O Senhor. civil. Tarn b é m fazem Examinaram os proble- 'Sociedade
Barros aceitou a sua inte Juracy Magalhães confir- parte os lideres do Ge- mas relativos à reformu-
gração- no 'bloco revolu- mou que o partido do vêrno no Oongresso Iação pariidärta. O chefe
cionário depois, de uma Govêrno será formado na Nacional. do executivo paulista,
sér.ie de entendi�entos base de convite,s às �id�- Para Revolucionários que passou o fim da �ema-
que manteve no RIO com ranças estaduais majori- _ na na Guanabara, inter-
.o Ministro Juraoy, Maga-, tärras, e que para usar Sa? Paulo! (UPI) _ Ao

mou que f o r m a r a no

lhães.ida pasta da Justiça. de má' expressão, do seguir n� fim t: s�mana partido governista embora
O governante paulista Deputado 'Pedro Aléixo: para o RIO de Janeiro, o diseorde de alguns aspeo
disse que diante.do atual não está aberto o volun- govern�d�r Adhemar de tos da política federal,
quadro, optou pelo cami- tariado das adesõss.. Ao Aarros 10 lormou que as principalmente .o referen
nho que lhe pareceu mais contrário, continuou o Mi- for2as políucas da Revo- te ao 'café, Anunciou,
pa triótieo- Revolucionário nistro, o Govêrno vai se lução estar �o íntegrad as ainda, o Senhor'Adhemar
de prímeira linha, disse empenhar numa seleção num s6 partido, No plano de Barros, que renunciará
Adhemar de Barros, não étiteriosa buscando sus-

estadual haverá sU,b .le- temporáriamente à sua

poderià ficar em oposição tentar-se em cada Estado genddAas, pa�a � b r I,g a r candidatura aPresidência
às fôrças que determiná , com' as fôrças que não ten encias coais diver- decidindo disputar uma

ram O 31 de março. " apenas se identifiquem, gentes. 'vaga no Senado em 1966,
Extender se-ápelöPaís com a Revolução, mais Arma OPosição no lugar do, Pa d r.e
RIO, (UPI) - Uma co ainda que se apresentem �IO, (DP!) Viajou O a I a z ans.

'

)

: Associação Comercial e Industríal de
,

J�ragdâ do Sul
Gerhard Arthur Marquardt, Presidente

(

Recreativa A L V O R A D A /

çonvocação
Convoco os senhores associados desta Socie

dade, para a Assembléia Geral Ordinãria, a reali
zar-se no dit:l/9 de Janeiro de 1966, às 9 horas, em
sua séde social em Rio Oêrro II. em primeira con

vocação e, 'na falta de numero legal, ãs 9,30 horas
em segunda convocação, para tratar da seguinte

ORDEM DO. DIA

!

1); Leitura, diseução e 'aprovação da prestação
de contas referente ao'exercicio de 1965;

.

, 2) Eleição da comissão disciplinar;
3) Assuntos de interêsse social. /

Jaraguä do Sul, 10 de Dezembro de 1965.
HERBERT GAEDKE - Presidente

o

1 Acordeon marca Veronesse, azulado, com
80 baixos e abafadores" e caixa bordou;

1 sacola xadrez, preto. e vermelho, com

alças de couro, usada;
1 ferro elétrico, automático, WALITA;
1 .guarda chuva, automátíco, m odêlo italiano

.nôvo; "
Florianópolis, (V.A,)-

1 relógio de balcão, madeira escura; Com destino ao Rio de
1 .canívete com 'cabo de madrepéroJa, com 8 Janeiro seguiram pela

pe'ças, inoxidâvel,' alemão; VASP, o Sr. José Elias,
2 pares sapatos" preto e marron. presidente em exercicio

,

Dá-se ótima gratificação a quem i'ndicar uma da Federação das Indús
pista. Informar à rua Mar. Deodoro nO 204 - tel. tries de Santa Catarina,
228: General Vieira da Rosa,

t-==:::::::::::::::��:::::::::�:-.::::==::::::::::::::::::::::::-:�,:::::::::::::::::::::::..:::� ���:�1��!�:a�SS�!�i:io
H DR.. WALDEMIRO MAZURECHEN !l pios, assessoradps pelos
11_ :I Drs. Lauro Luiz Linhares
ii CLíNICA M'ÉDICA - CIRURGIA GERAL ii e R�ul lJalda8.
II

'
r

II
N R' d J

-

ii !! o 10 e aneIro, os

II H I
i l'u s t r e s patrícios se

II ii encontrarão com os Srs.
II ULTRA 80M- li Plínio Kroeff e Lídio Bet·

!� o.NDAS OURTAS li tega, Presidente, respec-

II R. ULT.RA ,VIOLEl'A II ti!amente, das �edera-
"

, 'Rua Presid;nte Epitácio Pessôa 704 li ç<?es das IndústrIas do

tl...__�.... ..:;__.:._� � ��_:_ .2 _.i) pRaJOaGârande do Sul. e tdO......----------------------------.---- -------.----� r n para, cODJun a

7J
'mente, defenderem pe-
rante as altas autoridades
do Departamento Nacip'
nai de Estradas de Roda
gens, Conselho Rodoviá,
'rio Federal e ConseÍho
Federal de Transportes a

,
necessidade imperiosa de

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ ,ser deferida verba neces-
,

,
, I ,'sária 'á conclusão da

I
v Re�idência:, Dr., Néreu Ramos, 419

I
BR·t01. ,

!,,;,'_CC_O_-_H._1IJ_Po.-"�_,_'_,_-_S_A_N__,1Ir..._A_'_._C_A�....=-lr_A__,K_.I(_N_A__ 'A_ dele�aç,ão de Santa

,.;=l!iiii!ElI=I;;;;;;;;;;!!!!Ei!!!I.I!I!i'!Ii!!!!!-,;-nÉ!I!Eiii!i:=:;.' t�;!!iIiiiiii!""""!!�=;I!!ii!!E.'!EiE;i5!iiE!� c::::::oc::::::=c::::::=o..-.::t;:::.c::::>.6

',I' I"'ro OOlUl,Jrm@ B�[,[dO .

�é .A\leve�O· r_�" MUD 'A'S' 'f!!t á���;e:�:,��idJ�hr��'�!�T��:���:rdi!;::
II illJ , Lebjlu abgenlferi wurde.

'

iii" t 'II"
\

II I -', WiÉlt. dankeu herzlich Herrn Pastor Weber
III ' -".,,,.Ci,..,.

'

_..
'Frutff�ras e Ornamentàis für den reichen Trost aus G9ttes Wort- Beson-

iii
"

" I ders áuch die t,reuen' Nachbarn und Bekan-
L� ,

' ) 'I: L
. ,

P
',-.

t 'd' 'h
- ,

t
'

S
"

't d

I, aranJ��r'as, eceguelros, ,en Ie I m Immer so reu zu elte s an en'

,
_. ,', Kakiseiros, Macieiras, Ja- auch denen die dem Verstorbenen das letzte

I",
. Com escritório nésta cidade à Av, Marechal Deodoro Ion boticabeiras, elc. Roseiras Geleit gaben und Sarg und'Grab so reich

,

da Fqn,seca IÍ�. 122, I

par� melho� servir seus c I i e n te s ; . � Dahlias, ,Oamélias, ,Goni- mit Blumen schmückteu. ,

III m/antêm'Hst.reito intercâmbio ]"udic,iário com os ex-Escritórios ,I fer�s, �almeil'as� etc., etc.' ol'araguá do Sul, November ,1965
,

,

"'"
",

I PEQAM 'G,'ATALdGO'<
,Die trauernden Hinterbliebenen

I de Advogacia DR: '-HERCÍLIO ALEXANDER DA .LÍJZ, g DO Familie Klabunde
i'· com séde em Joinville e São Francisco 'do Súl; está em �I

' dLU�TRA "

GeHebter Vater Schlaf in Frieden- Sanft und Mild

II 'c�ndiQões' de, tambérri, aceitar causas -para ,aquelas Co-,' üi Le�poldo Seidel G�u�t �iS zu Auferstehun�, dir Jesus ruft. [in deiner]

'�1fI 'niareas'. Be� maiores" anus para S8'\lS constituintes. m : .-, CORUPA' ,0- l
,

Dort wo die Frledenspalmen Wehn '

I III'
Da ;wqrden wirlu�s wieder sehen.

,

IIi ,
!!�I�i�1i '�E!illlJiI!IIIlIEI!!Il"i.E!i!SI; __'-!liiiliiEiÜl c::::aL-==�.c;:::.c::::>c:::::::ac::::::a ....__.' iiiII ii

Catarina postulará um

destaque global de
Cr$ 33 bilhões de cru"

zeiros, 'sendo Or$' 16 bi
lhões destinados ao tre
cho d i v i s a Paranâ a

Florianópolis e Cr$ 17
bilhões destinados ao tre
cho Florianópolis a divi
S6 Rio Grande do Sul.
Em râpido contato com

a nossa reportagem o Sr.
José Elias disse que a

ação conjunta das Fede
rações de Indústrias do
Extremo Sul e a Asso
ciação Catarinense de
Municípios decorre de'
entendimentos f e li z e s
mantidos na semana pas
sada quando da 'viagem
do ,'General Vieira da
Rosa e do Dr. Lauro Luiz
LiIihares à Pôrto Alegre"
entendimentos êss�s que
culminaram nas audlêr..
CHiS que se processàrão
nol Rio de ,Janeiro e em

um Congresso dos Muni
cípios interessados Qa
BR-I01, a se realizar no

CUfl!lO do mês dß janeiro,
nB cidade de Pôrto Ale
gre.

Amanhã no Estádio
Ma,xWJlhelm . Jinkana
de Lambretas patrocinado oeJ,u
Rotor, 'Clu�" em, beneficio do nalBI da

crianca ,Po�re.
'

Ollje'los Roubados Catarinenses pleiteiam
Verba de 33 Bilhões
Para a BR-IOt

t
'

!grat�eCnillD1eIDlto
Profundamente consternados comunica

mos a todos os nOSROR parentes amigos e

eonhecidos.

WALTER KUSTER
ocorrido aos 25 de novembro com a idade
de 61 anos, �

A família enlutada vem externar por este
meio OB seus sinceros agradecimentos a todas
as peSsoas amigas, �izinhas, que auxiliaram
no duro transe que passaram, assim como a

todas as psssoas que enviaram f)ores� coroas
,e enfeitaram a Bua sepultura, assim como a

I
todos os que acompanharam o falecido' até
sua ultima morada,'

.,

A FamiJia enlutada.
,Dr: Fran�isco. Antonio Piccione

,

.�,�p'l[ cco - c..R... ::IH .. ,1:7

,

Oirurgia e Olínica de .Adultos e Orianças
Partos "_ Doenças de Senho.ras Todesanzeige und

Danksagung,
AJl�n 'Ver�andten� Freunden und Bekan-'

'ten teilen wir mit, das unserer Iniggeliebter
Vater. Grossvaíe,r und Urgrossvater

I Emil Klabunde

,

,J,"
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UColUDa ROTARYi'

JA�AQU! DO SUL CATARINA) ,
SÁBADO, t 1 1965 N.O 2,358 A cOl11pree�são e o Rotary

«Se ti' compreenslo fôsse um jarJi., s!r/am suas mais,

',A Dl-ocese' .Iníormc peregrinas f/õres a to/erincia, a amiztt,Je, a Iratémi'
JaJe, o companheirIsmo e a paz». (A:B. C.)

"

O' 'I "IJ'UE \ VAI PELO LIO'NS (, SÃO FR'ANCISCO: 300 ANOS -- A paróquia C�mo sabemos, a compreensão 'em Rotary é de'

,

"

I

"

de S.'Francisco do Sul é a maia antiga da Di�ce- tel megnítude que sem �e)a.' .s� torn�ria. imprat!cáv�1 o
============, se e da Província eclesíástíca de Sta. Oaterína. fiel cumprimento dos dtgnlflcantea ídeais e prtncíptosNeste mês, a p�róquia 'da cidade portuária, come-

que encerra o seu nobre objetivo. '

o
mora seu tri centenário com um amplo programa ' É enfim, um bem que, indubitàvelmente, se con-

estarrecer tem acon de festividades. Salienta-se uma 'Semana litúrgica, íunde �om a prôprla essêncla da instituição rotária,Algo dé entristecer ou
com pregações por um grupo de sacerdotes es�e- em suas altas finalidades de ser útil. 'tecido em nosso município. '. cialmente convidados e a pr��ença de D. J?aqull�, E, com efeito; sem a devida cornpreenelbtlldada;

I; Não nos compete tecer comentáríos a res-

Domingues de Oliveira, �rcel>lspo. �e Floríanópo- inexistiria Rotary, .pols que, é do uso de mesma,'peito. Entretanto, por oportuno, transc.r�vemos na,
lís, que celebr01� uma Missa Pontltícal S?len� no. que nasce; em maior ou m�n_or grau" o e�lado, .deíntegra um, artigo do .Ol, I�aías Dr�!Zlk, sOb,.o día 5. D. Joaquim desembarcou; há mais de 50 espírito que induz aos rotertenos em geral a praticatitulo acima, estampado -no

• Farrapos, orgão oíí-
.

t deíal do Lions Clube de Porto Alegre. anos, no porto de S. Fran.clsco �ara omar pos�e de virtudes que lhes são imprescln íveís, .t�is como' do então Bispado de Florlanôpolts, que abrangía as originadoras do verdadeiro compenheírismo, da' 'f' "MuitiBsjrn�s são 8S fraqu�sás. bumaíies que todo o Estado de Santa Catarina. ,fraternidade e da necesséría tolerância, sendo que odel�róliil. á prátíca de a tos Ignöbeís e pe rversos ENCONTRO DIOCESANO OE J�O � Re�,eB.ntan· ernprêgo desta não deve ir, Datur�li�eote. aI!. tolerarsem t limites. A maís reprovável dentre tOdas,. é, tes da JEC masculína e temenína de RIo ,do Sul, ou contemporizar com' o mal ou ídéais exonces. É,s.eml:, dúvi,da, ,a da maledícêncía; isto é, o hábito
Blumenau, /Jaraguá, S. Bento e Joinville realizaram

que a íolerâncle tem o seu limite, como é bem de ver,
/

de falar mal dos outros, com ou Bem rasão. Até
um Encontro' diocesano nos días 20 e 21 de no-r , Dilo Isto lembrarei embora perfunctoriamente,' há pouco, tempo, todo aquêle que costumava atas-
vembro, em ,Joinville. Partícíparam dêsses 2 dlas

o' muito que t�mbém sig'nifica a constante prática da' salhar a: honra alheia, era conhecido pelo verda-
de Estudos �70 jovens estudantes, que durante o verdadeira compreensão, 00 bom entendimento entredelro nome de: maldizente" difamador ou _detra. ano procuraram marcar com sua presença no famflias comunidades e nações.dor. Hoje em día, essa figura nociva. à sociedade meio estudantil a vida de seus companheiros, pelo As�im, direi apenes que; como não há dúvida,contraiu ',0 elegante nome de totoqueíro. � sob &
testemunho cotidiano de amor e alegria. Contando ha�endo bom entendimento em geral, exisnrão Iamíeapa 'de totõcaa �u Iolôcagem.: contínua �mpune. com o apoio de adultos, sacerdotes e religio8!ls: lias felizes, bem como coletividades tranqüilas, povosmente t o maldoso, a nnnar o

,

terreno socíal, cau- êSS8S militantes reunidos em "Pequeno 00nc1110' ordeiros e portanto, uma humanidade capaz de resando males 'terríveís. .

fizeram uma revisão leal de' suas atitudes, em solver as �uas controvérsias, sem o odioso emprêgo'O assunto, por absolutamente opor,tuno, .me- busca de. uma Am�ior conve�são pesso�l par� uma

I
da fôrça ou da guerra, considerada, como � piorrece ser ilustrado com algumas citações estraídas ação mais autêntíca no meio estudantil. ' dos meles que o mundo ,conhece e que contínua adE> inspiradas fontes e, por isso mesmo altamente

.

lhe ameaçar de perto, como decorrência, de incom-autorizadas. -

prensões -etnde retnenres IEncontramse nas Escrituras Sagradas, rela-
2

aUAQUARI B. C. A propósito, convém ressaltar, com ênfase, otívamente ao assunto' em' foco, as seguintes passa- CURIOSIDAD,ES lC.P.· DESPEDE-SE fato de que o insigne fundador do, R�tary, .

PAULgens,: "

No dia' 4 do corrente, HARRIS, sempre odiou os recursos a vlolencla, fa-1.0 .....:. Não sejas mexeriqueiro. (Lev. 19, 16) Numa edição do "Ti· verificou.se a' festa de zendo com que a nossa instituição se tornasse,. desde2.° _.... Guarda a tua lingua do mal e 08 te�s mes", serissimo e con- encerramento .do grupo logo, uma das mais poder.osas fôrças ao. ,serViço dalábios de di.zeres falsidades. (Ps. 34, 14). servador jornal inglês de bf)lão Guaquari B.C. compreensão humana e da paz, como, alias, vem .de-
'

3.0,,:,_ A morte e a vida estão no poder da editado em Londres, saiu _ O dinâmico presidente monstrando ine(Juívocamente, por todos os melOS,l1ngua. (Prov. 18, 21). o seguinte: - "Alugam- Willy Mahnke, na fórma inclusive pela valiosa colabor��ão que tem e,mpresta-Esses conselhos que encerram tanta moral e
se duas viuvaa". Um êrro dos anos anteriores, houve do à ONU (vide Revista Rotarid de Junho ultimo). ,sabedoria, servem ao mesmo tempo de advert�n- tipográfico foi a causa por bem comemorar a

'

Do exposlo se infere pois, que, da. boa- com-"cia a ,todos quantos se deixam envoI:ver pela m· de tudo. O que se que- despedida do ano de 1965 preensão, se alcançam resultados 8ur�ree.n�entes, que
'

triga; pelo mexerico, hoje, como Já, dIssemos ria alugar era 2 "Win- com um jantar de confra- envolvem benéficamente, todos os mdlvlduos que(conhe,cido pelo nome de fofócas, dows" - janelas em ternização com a corr.pa· vivem e� sociedade, governantes de países, etc.
,Em realidade as fofócas prejudic,:,m conco- inglês, e não 2 "Wi rência de 'convidados. E daí se deduzir que o seu cultivo vem, ralves,mitanteuíente, li três pesspás: a qu� fa�a; a quem do}Vs:' :- viuvas !lO meso Na oportunidade. falarem de centenas de milênios, ou �eja desd,: que a �umase fala; e 'a de ,quen;t se fala. A prlIl�elra porq�e m? IdlO�a. VeJa� os os bolonistas Bertholdo nidade, frente as suas adversidades, J�I compelIda

_

aadquire má fama; a segunda porque �lca c�nt.�gla Il�ltor6R qu� �onfusao, a Klitzke e Arno Hens�heJ ler de se orllanizar pél.r� 'pod�r sobreviver e evolUIr,da e prossegue com a fofóca; a terceI�a, prm(npal. SImples omlssao ?a letra e, em Dome dos convlda- até atingir a aluai, clvlll�açao, que,. com
.

as su.asmente, 'porque sofre moral e. materIalmente as N, na palavra Wmdows. dos,' o ,bolonista E. V. grandezas e misérias, inegavelmente dlnda deixa mUitoconsequencias da difamação. EIS porque � pessoa Schmöckel. a desejar. �.'deve' ser muito cautelosa com aUngua, .P?IS, como Correio do Povo A seguir, teve lugar Assim sendo, finalizo êste modes�o trabalho, eD-fá)ref.erido, í"a 'morte e a vida estão sUJeIto à lin-
animado baile, a que carecendo a 'necessidade de �ue, entao, tudo

_

devagua:'. , " um Jornal a
compareceram em sua se'r feito, para me!hor generalizar _a compreensao, a'

.

-Estudiosos da ética religiosa, em abono á Serviço do Povo grande maioria os bolo- fi.m de que, atraves d,ela, possa esla atrlbu�ada hu-
tese, em questão, n�rram o/seguinte einteressan· nistds dos oulros grupos manidade, a!gum dia, alc�oçar o s�u grandioso. so.'t' .,

diö' '

filiados ao C.A. Baependi, nho, qual seja a consecuçao do meio que faça remar,
e ,epg:rta �ês o Rabbi Shimon Ben Gamliel, pe, Procura-se' muito animado, terminando definitivamente, no coração de tod�s o� P?VO�' umdiu a seú, serviçal, de nome' Tovi, que fôsse aO'

por volra das 4 horas da -maior sentiment� �e �mor � �e ve.rda'dena Justiça, omercado comprar algo de bom para comer
..

O 'Cozinheira para o madrugada.: _ que, com? s� eVidencia, comclde, 10 fOlum, com, os
empregado' comprou uma língua. De outra feita, Hospital e Maternidade Cu m p. r I m eßt os. a? altos deslgmos de ROlary.

, pediu 'ao mesmo empregado, que comprasse uma Jaraguá. Guaquan B.C:, pela orlgl- • (por A. B: Carvalt,�"coisa ruim, e., êle pela segunda vez comprou uma
1/ Paga-se bom ordenado. nal forma. de prQmover a ...;.. -------!'-----Hngua.

, Tratar com a sra. Prae· confratermzôçao ent�e os

FC'RMATURAS' O",Rabbi intrigado com sem�lhante procedi- ses Schlünzen. bolonistes baependlanos.
.

'

Continuação da la. pagina,m-�p�o·,� ind...äg� do 'cri�do : Qual a rH.zão de tere� Entre'ga dos' Certificados Leooida Kiefer, Lúcia Mar-'compraöo -uma' lingua, quer qua';ld.o, .encomendel no hajara Tênis Clube. tins (oradora), Marcos,uma 'co1:1sa böa" q'uer quando sohCltel uma cousa (Coluna do Lions)
São os seguintes os, for- Krause, Miriam' Haffer-ruim, ,obten�o dêl�, esta resposta. Da lingAua mortal, 'o mais grave e perigoso à convivência em
mandos: Adalberto Blanck, mann, Maria -Beatriz Coremanam) as, duas CItadas cousas. .9uan�o é �oa, sociedade., ,

,

'

Adolar Weldt, Alzira, Zeh, deiro, Neiva Campestrini,não há nada melhor; quando é �ulm; nao eXiste A oriatura humana deve pautar a sua cond';l- Carmem Eggert, Cecilia Regina Witkowski, Suely
..

d
". "

ta dentro das mais puras no�ma8 da moral, e.vl- Cól.atler 'Karsten, Dtllva Marquardt e Werner Mar.
na, a pIOr. ,.,

, '

. _

d s r fofoqueIro U, O· Talmud reférindó·se ao perIgo da língua tando, principalmente, o mau vezo e e." .

Schulz, Elisa Steindei, qu�rdl. 'r ....._
ferina ., foi Ror'demais claro e incisivO': "Fala sß' O mandamento de "amor 80 proxlmo , para Elfrida G. Rosá, Harry E pélraniofo o, Pre,feito.'mal lé�, R,oma le',a, exterminação se verifica na ser verdaãeiro, deve ser pratica,do com �bsoluta Henlschel, Herberro Hents, Municipal e o lema: "In�- ,honestidade, ideal qU,e se procura. realIzar na

h I H'l" Gesser Hilda ..ruir é Construir".Siri�'f! I! .. " �

,

"
, c e, ,I ano ,'" i ·:tEm' 'co"nforml',d'ade com, os prec,eitos d,a TO,r.ah convivência do Lions.

" 'O S Nicoluzzi, Irâcema Nico· Cumprimentos aos, re:
'" NO� servimos s!neeramente sem,FOF CA., I

'
.

J L' d D n""th 'gl'oDall'st""s de 1965n'ãol'Il:á perdão'" para 'o maldizente ou fof�quell'o. '

"\ UZZI, oana ,UJ a o'" '," ' .'

Pára r) ,to'dos os. pecados ajuda o arrependlme.nto,
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quatidb:o'�re�enmdo � �ncero em sua�s4phcas O SE� nao � ,uma r����������,a Deus mas ao1 fofo,guelr9 n�m mesmo as bel!1 repartIçao públIcb, é
" ',' "

"

.

'
_inteIiClo��äa8-,preces o socorrem, por �er CO�SI- -

um'a instituição de di� , V
,-

#!"II Pra 1-a ? '

d�fäi:lo '.Q!lmais desprezivel elemento em face da reito privado mantida )l , a'l '-&' ,',. ��ticà. : I , I, 'I
!

I ,I, únicar;nente pelos em, } , )J1 ' I f>A' luz dêsses pr.incípios, devem todos a�ast�r
\

pregadores em bene-

r" Visite o v a ia e,l· (> . Mar i's o 1, onde encontrará ' ,'

se dó! fbfoq'uéirö e,' ç(insequentemeD:t�,..; -da ,mtrlga Hcio dos empregados.
.
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:����a���'�a��:���!�=;rr��';:�L� n'� n} Cl�a � n"� � u i TI O
.'

i J 'daG;�:iC:? 'preço, comp.��do direta��nte �
I �'[: 't'.�'

.

,. (Cirurgião Denti!!5ta). H r '

}.�J éLtNICA, - Pl{ÚTESE - OÍRURGlA BUOAL.- RÁIOB X � 'SI
..

VAREJO' MARISOL
. r,I., C?nsul�rio: RUÍ! A�ge!o Pia� � (ao Ja,do da, Ponte yelhal III Rua Marechal Flodano, 128 (perlinho da ,PoIlte): r·g , I , , � Á Manha - das 8 às 12 J
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fi o R R 1-0, Tarde" dá. 14 à. ß --< � .
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