
,

Victor Bauer recebido pelo
.

Governador 'Ivo Silveira
Os Prefeitos Municipais Victor Bauer, de

Jarélguá, do Sul e Ludgere Tepasse, de ôchroe
der, foram recebidos, quinta-feira úlrima em'

audlênela, no Palácio rosado da .Preça XV"
pelo Sr. Governador Ivo Silveira.

Na oportunidade tiveram os novos pre
feitbs prolongada' conferência, com ótima recep-

t

ção por parte do governador catarlnense,
tratando-se de essunros edmlnlstretlvos, de
Interesse do Município e do Estado.

A audiência, dada a sua irr.portância pare
os destinos edrnlnlstrerlvos da comuna que
que administram, foi amplamente noticiado
pelas Rádio Diário da Manhã, Rádio Guenulé
e Rádio Santa Catarina.

Em palestra com os governadores dos

Mualcípíos de Iaragué do Sul e' Schroeder,
tiveram oportunidade de manlfeeter a sua setís.

fação e a bôa impressão causada leva a crer
i

que os novos métodos de admlnlstreção resul-

farão em proveito do povo de Santa Catarina.

CURIOSIDADES J.C.P•• 6
Nossa curiosidade

de número 6 saiu com

incorreção por culpa do
autor, por isso vamos re

peti-la já com a devida
corrlgenda: - "De acôr
do com o que dizem
os naturalistas, o cão

I
Diretor: Impresso na: transpíra (não é respira)Fundação: só pela língua. Os leítores

Artur Müller BUGENIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedade GrMic• .Avenida L,td.. podem achar engraçado,
==�==========================�==�==========================�======�==========================�===I e não acreditar mas é

I' d 966 N 2 3'66 a pura verdade, e uma
Ano XLV JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sabado, 12 de fevereiro e 1 - <.0. verdade cientifica".

Orgão de maior penetraç�o no interior do nordeste catarinense

PA'TRIOTADAS
Algumas emprêsas de estão rindo das dificulda·

Jaraguá do SuJ, sentindo des do nôvo Prefeito. Mas
a natural agonia do ex esquecem-se de que são

governo municipal Dorn- responsáveis por êsse
husch, resolveram pratí- estado de coisas.
car uma Patrídtada: para Qualquer dia vamos

cobrir o rombo, pagaram fazer um comentário, di
tôdos os impostos de vulgando a relação das

1966, no mês de janeiro. emprêsas que gostam de
· E- como não bastasse es- fazer as suas patriotadas,
sa mesquinha mania de Aguardem, pois, a devida
vingança, allDem ainda nnan oportunidade.' Va i te r
ciou a outras empresas muita gente bôa bancan

para que fizessem o mes- do o avestruz. E o povo
·

mo. O resultado é que o vai conhecer os novos

nôvo Prefeito, ficou com ."pais da pátria" de Jara
o seu orçamento desíal guá do Sul.,
cado em 26 milhões de+_----""-----
cruzeiros. Tu d o IJara
agradar ao velho prefeito ttaJ·ara TeAßI·s Clube
·ôu para víngar-se do nôvo
que ppmeca com uma Procura ecônomo.Prefeitura aI"tazada.

26 milhões de cruzeiros
que faltam para aplicar

·

em estradas e pontes que
'estão interrompendo o

trânsito no Município.
Por certo,. alguns dêles

Tratar com
Barreto da
Caixa Econ
Rua Mareehr
nesta cidade.

Getúlio
ilva, na

.ca
'loriano,

I.

A DOENÇA DESIDRA
Médico ou Casa de Saúde, a Providên

,

Po'" J. DE CASTII

Não só no Rio. 3. Paulo e Curitif
gido numerosos casos de desidratação, n

em Joinville a doença já lern s� manife91i
A molestia, que é própria dà es�

quando mais intenso é o calor, ataca de,
as crianças mas vez por outra la'mbém
qúe sofrem o mesmo depauperament�·.

Seus sintomds são a febre altõ ae

doe suor�s, vomilos e di'arréia e apreE'e�ta ,

seodo que se deve evitar a sua evolt 'ao par o. se

gundo estágio, visto qiJe seria dificil : recup.eré)tão
do doente, já não se falande nf te a que

, geralr1]ente é f�tal.. .

E necessario, pOlS, todo '�ulda
pais quanto a alimeotação e (/5 pr'
dos filhos, tomando de ime!dia�
médicas que a doença requ�iI:..
poderá ela evoluir 'para a 2

' /

,quase impossivel a cur'a do
Assim,. aos primeiros

acompanhada de suores, vo

providências ô tOJllar são est
.

1) _ Suspender a ali
.

doente, intantil ou adulto, águ·
'fervida e :resfriélda.

nun*a
Ja(

2) '_ Procurar in tine
de Saúdil, evitando co isso
terceir.o dé{ moléstia;

5) N�o ab-andonar o

êle inconscienlem'ente servir-se

água inadéquadas, agravando lado;
.

4) 2. Não poupar esfor G na procura de
recursos

i!;éicos, pois
a doeJ.l ., de parecer de

pequena i ortância, m(lS já "" TI ocasionado nos

grandes ntros a morte de cedlenas de pessoas,

principalmente crianças> .'
.

Com as ,nedidas de alimentação e higiene
aciina indiçadas pode-se evilar a moléstia 0 no caso

de aparécer as, providências médi�o-hospitalare::;
exemplificáda� pod'erão restaurar ti saude do doente.

MARIA DA GRAÇA FISCHER

I Carias e Consultas I
Carl, do BaepBndi, Nesta: Bscrevo-Ihe eeta para

uma explicação. Sou uma das vítimas da sanha

perseguidora do ex Prefeito Dornbusch. Fui taxa
do e como sí tôsse agitador. Mas tôdo agitador
tem cara de gente. E tôdo crítíqueíro deve ser

criticado. Pelas 13,54 horas do día 30 de janeiro
de 1966. escutava o "Relatório" do ex-Preteíto
Roland Harold Dornbusch, pela Rádio Jaraguá. A
certa altura dizia que eu, Curt Bürkner, Toribio
Elísio e Jorge Mattar, encontravam-se nas ímedía

ções da Prefeitura, dia 29ft/66. concitando os fun
cionários pars uma greve. São inverídicas as pa
lavras do Prefeito. Não foi para isso que lá estive,

Estive lá. sr. Redator. para cobrar uma conta

que o Prefeito de há muito me devia. Tratar eu

de cobrar uma conta de despesas, realizada pelos
oficiais da Comissão Examinadora do Serviço Mi
litar, no período de 18 a 22 de outubro de 1965,
autorizada pelo Prefeito, verbalmente, no valôr de
Cr$ 16,580. Até hoje está a conta para ser paga.
E como máu pagador tratou de pendurar a divida
no "prego" e falar mal dos credores, taxando-os de

agitadores. .

Mas isso não tem importância. A verdade
está aparecendo. Os 12 milhões, pela prova da

Caixa ficaram em menos de 1 milhão. Os tuncío
nário� revoltados estavam com a razão, Queriam
salvar os seus vencimentos, embora eu; Jorge
Mattar e Toribio Elísio, procurassemos acalmar os

mais exaltados. Deixaram, pelo visto, de pagar os

ordenados dos empregados e Iuneíonáríos, para
pagar as despesas de outros setores, menos hu
manos e importantes para a coletividade.

.

Si Deus quizer, haverá ue o nôvo Prefeito,
sr. Victor Bauer, acertar as contas dos Iuncíoná
rios e outras que foram d e i x a das pelo antigo
prefeito. 'I'ödo aquele que tiver para receber, re
ceberá o seu quinhão. Sem ódio, sem ofensa e

sem driblar os credores com promessas que nunca

são cumpridas. Já é um sos s e g o viver num

ambiente de segurança, onde se cumpre a palavra
empenhada. .

RESPOSTA: - A carta em si, já é uma res

posta. Felizmente êste período negro da história
de Jaraguá do Sul passou.. Vamos tratar de tra

balhar e esque,eer os fantàsmas que nem siquer
assustaram as criancinhas. Fantasmas' que viviam

"abastecidos", ao envez de abastados e "vestiam"

tamancos, ao envez de calçar. Pobres fantasmas.

É com satisfação que
registramos um grato
evento, a verrttoarse no

próximo dia 17 de teve
retro de 1966. Na oportu
n i d a d e , a Professore
Maria da Graça Fischer,
deverá completar os seus

25 anoa de megístérto,
tôdo êle cumprido no

Mun. de Jaraguä do Sul
A laureada Professora

Maria da Graça Fischer
é espôsa do sr. -Herbert

Fischer, o popular moto
rista Fischer da Praça
Rodoviária, desta cidade.
"Oorreío río Povo", ao

assínalar o grato aconte
cimento, deseja apresen
tar os seus cumprimen
tos, à emérita educadora,
os seus cumprimentos,
com os votos de que
continui manter bem alta
a chama sublime do sa

ber, educando a mocida
dá jaraguaense.

os DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CAÇA E PESCA
. "":',ÁCÓRDO DE PESCA _:.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SUDENE

- EDITAL
Regulàmentação da Pesca no Rio Itapocú

JARAGUÃ DO SUL

O D'r�tof do Departamento Estadual de Caça
e Pesca e Ex\cutor do Äcôrdo de Pesca" no Estado

, de SANTA C�TARINA no uso de suas alribuições,
faz saber aos intere�sados e pescadores em gera),
que fica regula.nentada a pesca no RIO ITAPOOU,
e restr,ita a sua prática a seguinte observação:

a) '- , Fica proibida' por dois (2) anos. a pr�.
tica da pesca de qualquer espécie no RIO ITAPOOU.
no trecho compreendido entre a Ponle da Eslrada de Ferro
e fi Ponte Pênsil, em Três Ri'os' do Sul.

.b) -:- Os infrator,es serão rigoro�amente punidos
e responsabilizados pelos danos, de conformidade
com a Lei.

,

Florianópolis, 8 de feve'reim de t 966.
Baldicero Filomeno, Diretor· ,

.

Adalberto da Luz Andrade, Insp:eior Geral
de'Oaça � Pesca

"
.

João Zocatelli, Fiscal de Caça e Pesca

Enlace
Joesting-Meister

Consorciam-se hoje, dois jovens membros
de tradicionais famílias jaragu ..enses, _Dr�
.TOAQHIM H. W. J.Qf;STING e a�. -tll
MARLENE GRUBBA'MEISTER. ó qae"e motivo
de júbilo e bons augurlos para a nOSRa socie
dade.

O Dr. JOAOHIM, jovem advogado, têm
demonstrado nas lidas forenses os seus altos
dotes de cultura e acurada inteligência a par
de um equlibrado bom senso jurídico, formado
que é pela Faculdade de Direito da Universidade jlFederal do Paraná, com brilhantismo; em Jara- Iguá frequentou os bancos escolares da Escola
Jaraguä, Ginásio São Luiz, e Escola técnica de
Oomercio São Luiz.

Como esportista e bancário, soube grangear
em todas as camadas sociais graudes e solidas
amizades, que o credenciam como um aotentico
"Gentleman" por SU8S virtudes de homem sim
ples, de bem e inteligente.

por todo qoe é, O Dr. Joachim, impôs-se
em nosso meio como culto bacharêl, deixando
de ser oma radiosa esperança, para ser uma

realidade fulgorante.
A ditosa noiva Senhorita MARLENE, fino'

ornamento de nossa mAlhar Sociedade, descen
de do tradicional tronco da familia GRUBBA.
Filha de Artur .

Oscar Meister, é figora indis
pensável em todas as reoniões sociais de nossa

cidade, despontando, sempre, pela soa meigoice,
inteligência e espíeito jovial. ,No ábito do Grê
mio das Orquideas, juntamente, com soa mãe
Dona Hilda. é um susientáculo e grande incen'
tiva dora das' realizações sociais da tradicional
sociedade feminina. �

,

Prendada, afável e jovial a senhorita Mar
lene, desfruta de elevado conceito em nossa I

terra, e o seu circulo de amizades é vultuoso.
Assim. unem-se pelos laços do matrimônio,

dUaS grandes e marcantes personalidades, insta
lando mais um LAR JARAGUAENSE.

Paraninfarão as cerimônias civil e religiosa,
Waldemar Grubba e Sra.; Bernardo Grubba
Junior e Sra., Loreno Mflrcatto e Sra., LeopoldO
João Grubba e Sra., Harry Grubba e Sra.,
Ottokar Grubba e Sra"

'

Joachim
Eros, Joesting e Sl'a. (pais do,noivo), Ernes'
to Jurgeô Joesting '; e Sra., Dr. Bernd F. V.

Meyer e S,ra., Dr. Murillo Barreto de Azevedo
e Sra. e o Solicitador acadêmico Cirley Egger.

O ato religioso será celebrado na ·Capela
do 'Noviciado na Barra do Rio Oêrro, ás 18
horas de hoje.

Os con�ivas serão recepcionados pelos
noi�os nos Salões do lisjara Tanis Clube.

,

Correjo 40 Povo. noticiando o fl:lliz aconteci'

Plento, augura' aos nubentes votos de muita
felicidade na nova vida liojé encl:l,tada, parabe
nizando-os calordSame.nte' estendendo aos dd.
pais, os cumprimentos.

.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COftftflO 00_ PDUD" I f="=s'''o='ci�A�'is'==l r���·d"=========.====,=�·'===·-==�=·=��=l<",do<'" Il,'u'mull., - 1919)
'b,===== ====.==J ii � r, J � a � � I m � . W, J � � � tin � 11Emprêsa jornalístíca

. li· ' II '"Correio do Povo" Ltda.
F h _ sr Artur Vaselo !l Advogado II• 1965 • 'azem anos oje: , "ii II

Diretor - sra. Thereza, esposa II II
.

Eugê(llo Vitor Schmöckel Sr. G u i I h e r m e H. do S1'. Waldemar Rau; '!'I E S C R I T Ö R I O
'

A V M A L D E O D O R O 1 2')' li
Emmendoerter; _ Valurís Bona; I . "

: '

.. ,áJ li
,

ASSINA1"lIU: _' sr. Germano Reínke; - Sra. Lourdes Beletti II / -,

Á iI
AlluaI, . Cr$ 2.500

_ sra. Joana, esposa Pedri, esposa do sr. Nes- li I JARAGU ., ,DO SUL 11ASeme)stre . • • CcrSS 1.350� ,
do sr, Emilio Behling, em tor Pedri. ii II,'VII so .'. . • Jr OI

,

I' Ilha. da Figueira:
"

II MAN SPRICHT DEUTSCH II

I
BNDBRÊÇO:· - o garoto Osmar, filho Dia te . II II

Caixa Postal, 19 de Harry e Loní Horn- ' li
t\venida Mal. Deodoro, 210 burg. Sr. Angelo Pedrí; �:::::::::::::::::::::=:-.::::=::;:::::::.oo;:=:::;:::::=:::::::::=:::::::-.::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::==:::::::-.:::::-.:::::::::;:::::::==::JiJaraguä do Sul· S. Cat::.. - sr. Guilherme' Sch- ,

,

..

I
Dia 13: midt J�rjovem 'Airton y'��r.;!;,a-ÍJe�� I O Anuncio é, a� DeclaraçãoRegistro C�vll Sra. Justina, esposa do Fern�ndo Ramos, DI ci- '

Centro da Cidade

I
Alma do NegOCIO Declaro pera todos, os

..
" sr. Alvaro Bertolí dade,. T at BtA ... f 't I' t dAurea Muller Grubba, Oficial ,

' R' d' G .
_ Eríca Henschel;

r ar com as os, v. anuncie neste e eJ os egars, que en o

do Rezi C 'I d D'
- sr. icar o UIDZ, H' F k

Mal, Deodoro da Fonseca, I
sido extraviado' oilo reei-o egístro lVI o 1.0 IS'

_ srs. Erica, esposa do
' - sr. enrrque un e, fundos, junto à Acaresc.

_

Semanário' bos no velor de 50.000trito da Comarca' dJe Jaraguá sr. Aristides Gonçalves; em São Paulo,
cada um, todos assinad-osdo Sul, Estado e Santa

_ sr. Miguél Müller: 1 . ff=::::::::::::=:::::::::=::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::"';::':::::=::::::::::::::::'=:::� pelo senher AgostinhoCatarina, Brasil.
,

_ sr. Antonio Malhei, D�a17:': , 11
Gaglíano, proveniente daFaz saber que comparece- j:l' DR. WALDEMIRO MAZUREGHEN ii

rem no cartório exibindo os ros, em Ourltíba; Sra. Elfrida Nicolini, I • "V2nda por minha pane de
documentos exigidos pela lei

- Hllda Baade;
d Oilí N' n CLfNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL II um terreno, sito em Ríoda

_ Fernando, Wh odo esposa o ar. 110 ICO-:1 ,. Molhe, fica sem nenhumaiim de se habilitarem para sr.Heinz e Silvia Blosteld; Uni, [li cidade; ii :11 efeito os referidos recibos.C S r se: Do to Friedel: IHI ii.a a .: .

-'- sra. Emilia H. Ritz-
- ,na ,

,

ii II leragué do Sul, 31 demana,' em Joinville;
- sra. Dirc e Wilma

ii II Ianeíro de 1966,Edital do proclamas '_ Ewerson Ewaldo FUDko Ribeiro, em São 1,1 ULTRA SOM IIrecebidas do Cartório de Paulo ONDAS CURTAS IS h d E d HAnke, em Curitiba.' :,:,' V I'"C roe er, nesta sta o- R ULTRA IOL'!?TAII ...,. li

!! Rua Presidente Epitäcio Pessôa 704 ii
�::==:::===:::::::=:::::::-..:::=::,==:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::dJ

Ele, brasileiro, solteiro,
Iavrador, natural de Ja-
naguä do Sul, domicilia- Sr. Heinz Blosíeld;
do e residente em estrada - sr. Faustino Rubini;
I,tapocú, nesta distrito, _ sra. Silvia, esposadofilho de Bernardo Sacht'sr. Sergio Thomsen;
e de Amanda Lange
Sacht.

,

. Edital n. 6,118 de 2,2,66.

Ivo Sacht e

Isolde Fischer

Ela, brasileira,' solteira,
doméstica, 'natural de
Schroeder, neste Estado,
domiciliado e residente
em Estr-ada Duas Mamas,
em SclwO.flder, neste Es
tado, filha de Kurt Fis·

I eher e de Hildegard
Geisler Fischer.

Dia 14:

Gabriel Gesser

Negócio de OcasiãoSr, Augusto Sarte;
- Maria A. Mascare

nhas;
....... Doracy Corrêa, es

posa do sr. Pedro Corrêa,
- Rosalinde Henschel;
- Jürgen Georg, �m

Corupá:
- Rosemary Voigt.

Srta. MarJY Viebrantz.

Ir::::::::::::::::::::==C:::::::::::==:::::::::===:::::::::::::::':::::::::::::::::;;;;'\

II 11)) lo IEIHCIffi .-IA lUlFMLANN
!I MEDICO CIRURGIA.,
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer
:1
fi sidades de Colónia {Alemanha) e Pôrto AlegreII/
II
ii
ii
::

ii
li
ii

ii
II

II

II
II
ii
II
II
::

li
••

Iii Atende chamados tambe
�=======:::::::::"'-='i

Dia 15: Vende-se centro uma

propriedade com aproxi
madamente meio morgo
de terra, sito à rua Do
mingos da Nova 262.
Tratar com o sr. Álvaro

Pereira. no local ou na

Metal. João Wiest S, A.
,
II
II
I!
u
II

Iii Prl!l!ßil·ll!II EMP�EGADA
n DOME.,TICA, para Curitiba.II

II
II
II

Noite II
==---=.::::!)

CIRURGIA - SBNHORAS _ PARTOS - CRIANCAS E!

CLINICA OERAL

Vende-se'

Vende-se uma Marcenaria longa präüea em Hospitais BOtOP9DS
Consultório e residência:

Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 406

CONSULTAS:

I Contador
2 Instalação de fôrça interna
3 Chaves p ra motor
I Motor Arno 4 HP
I Eixo Je circular cóm 2 circulares
I Furaderia
I Galopa
I Si rra Fita
I Lixadeira
I Banco
I Transmissão
I Polias
5 Correias.

Tratar com Oldemar T cornsen

Rua Nei Franco, 5 S 5 (frente ao campo do Baependi)

Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1-/" horas

Paga-se lilem, Tratar na

Av, Mal, Deod, da Fonseca 499
das 9 às 12 horas.

Edital n. 6,119 de 5-2-66,

Valdir Kanzler e

Rosvlta Grossklags
Ele, brasileiro, solteiro,

pedreiro, natural de Gua
ramirim, "rieste Estado,
dom'iciliado e residente
em esta .eidade filho de
Loreneo Kanzler e de
ROEja' NikelaUi Kanzles-

'Ela, brasileira, solteira, Vende-se'doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, dor;_niciliada

.

e residente em esta eida·
ds, filha de Edwin Gros·
sklags e de Cecilia Em
mendoerfer Grossklags.

.

E para que chegue ao co-
.

��
iii'''':__iIiIIiE'�'� " i'===:'===:'

nhecimento de todos, mandei '
'

.

III
_.

--:-- _._.

passar o presente edital que. 'Dp• Reinold� Murapa m\, O ,R, J<:> R N S
será publicado pela impren·

I II II i Ie:::'
CIRURGIAo DENTISTff I

sa e em cartório onde será
afixado dUlante I'; dias. Si

. ADVOGADO
alguem soub!!r 'de algu11l im- ====== { üi
p�àimento �CU6e-o 'para os Escritório ao lado. da Prefei'tura & !II Reduz o tempo de
(ins legais.

.

,

Ã S � I e aumenta ti conforto
AUREA MÜLLER GRUBBA I J�RAGU DO UL,�. - (,
.'

.. Ofici�l ,
" '.(j� I CLÍNICA -

C�R1r��I, .

.=:, li ','-" ;' ii !1!!i!a.':!Ii!Ii!EII!i!!!I���i!ii!ElIii!iiii!!l=:�'" 'l!l!!E!J� I

I !i))Jr. MlIDlJrmO $atrrdo· �e : Á\ZeVe�O I LDllt:�o,��,
I � a••• Ci••• II 111'=============·
I I ii
I· Com escritório nesta cidade à Av, Marechal' Deodoro

1'1'" IJ·
d Fonseca,no. 1,22, para ,melhor se,rvir seus, clientes,' ';� li

I� maantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios II ii Consullório:' - Rua Preso Epitacio

I 'de Advogacia DR.' HERCIßIO ALEXANDER DA LUZ, m ii

I,·, com séde em Joinville e São FraIÍcisco do' Sul; está em lil.llII '.
.

1 c·"··tm condições de, também, aceItar. causas para aque as o- m!l RAIO X - CLINICA - CIRURGIA .::.:.III marcas, sem :ma'iores onus para seus constituinte·s. 1'1"1 ii· PROTESE - CLINICA INFANTILIii
... iI '

, ,1!I, j!=m!iliiiiEliEE�!;;;;;;;i' 1�!&!l!!lEll!Sii\eiiE!lll!lf.Sl 1�1!iii!!l1ll ::::::::::;:;:::::�=:::::::::::..::::::--::::::::::::::=::::::::::::.::::::==::::::�=::::::::::::=::::::::::::

�� Vende�se'

:�···m····a···n·· n·····;:.:.��l Uma sorveteira toda
reformada com 3 furos e

6 bujões, com 3 metros
S BILIA- ':::.�

de comprimento. Tratar
com o sr. Severino Porto,
Rua Rio Molha· Jara

� guä do Sul' - SC.

rá no seu =l
r) n' 160 U

N�, 384. ��
. ....

;;,�)....•••..•. �

I

r�M.MM.,
....

II �r, r�rnan�� �� ��
t:.�

CIRURGIA DO ESTOMAG'O _

f RES, INTESTINOS _ Cirurg

_ Centro I�: Diagnóstico Precoce do Clncer

Comunica aos seus clientes que
. Vende.se uma propriedade' contendo uma f; novo consultório ii Rua Artltur

casa de material e uma casa de madeira, situado H (AO LADO DO NOVO
à Rua Epitáci� Pe�sôa, 497

. e� �araguá do Sul.

í� Das 9-12 e das 15-18 horas
Informaçoes com Dr. Plcclonl, em Corupá. '

:. �•...••.•.•••
.������'

-

Uma. propriedade com

15x49, com casa de ma

deira em perfeito estado,
_==='. mais um 'rancbo de 5x8,

I sito a Rua Rodolfo Hu-
'

,

fenussler, nesta cidade.'

'm Informações ,nesta
ä redação. '

'

Ij-----
'{ I Precisa-se

,;: Auxiliar para Es�ritório
com boa -letra e cOilheci�
mentos de contabilidade.'
ESCRITÓRIO FISCHER
Mar. Deodoro N. 204

Fr'u�ri�rcJs e·Ornamentais

(em fre'nte da BMPRBSUL)

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakfseiros, Macieiras; Ja
boticabeiras1 etc, Roseiras
DahIias, Camélias, Coni-,
feras,

palm�'ras,
etc., etc.

PEQAM CA: LOGO
ILUSTRA O

Leopoldo Seidel
l

- CORUPA' -_

<:::::OC::::OC:::::O�C::::.::I11::::::a

_ Apa',elhagem modernissima .....
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Balanço Geral encerrado em 31
de dezembro de 1965

. Jaraguá do StÜ reee- no Domingo, dia 27, às 'SOais minerais são sais que existem no solo.

berä a visita de mais d'e 1500 h I .

s principais sais minerais são: o ferro, o cálcio,
, ,oras, pe o rapre- o fósforo, -o cloro, o sódio, o cobalto. Ainda existem

Dando cujnprlmenro as disposlções legals e.
150

.

congressistas de sentante. especial Sr. Ri- muitos outros.

estatutárias, temos a satisfação de submeter' ii. vossa a��o�lma�a.mente .15 mu- chard Wuttke. : Todos animais precisam dos sais minerais pera
apreciação, o balanço geral, demonstreção . da conta D�ClPIOS visinhos. para os produzir meis, ter saúde e poder viver.
"Lucros & Perdes",' parecer do conselho fiscal e dl�s 25, 26 e 27 de F�ve' Outro ponto de atração E no ceplrn em outras forragens que os animais
demals contas, relativas ao exercício de 1�65. Os relroá corrente, e pafa �sso será o batismo, ne säba- encontram a maior parte dos sais minerais que pre-
dados em aprêço, demonstrem com fidelidade a nossa ser. usado o tajara do, às 14,00 horas. A Ce cisam pare viver. .

situação econômica-financeira, todavia, esramoa
'

ao 'l1êDlS-Olub,. sendo que o rimõuia que será preai- Terra boa, pasto bom com muitos sais minerais,
vosso íntelro dispor pera quaisquer. esclarecimentos mes�ß foi-lhes cedido dida (pelo mesmo repre- quer dizer. animais gordos e sadios. Terra fraca, pasto
e informações. gentilmente. sentante tem' a ''Ver com fraco, com poucos sais minerais, quer dizer animais

,

_'
" No decorrer do congres a adoção de nMOS msn-

Ieragué do' Sul, (SC), 31 de dezembro de 1965. so serão proferidas várias bros para a religião,
magros e doentes. .

.
.

.

.

.

Se seu pasto fôr fraco e seus animais doentes,
Eggon João da' Silva, Diretor Gerente conferências por oradores 'pessoas, que, depois de faça isto: Vá, ao escritório Local de. Serviço de
Werner Ricardo Voigt, Diretor Técnico que estão sendo espeta- estudarem p o r a I gu m Extensão Rural (ACARESC) .

ou vá ao veterinário
Geraldo Werninghaus, Diretor Técnico dos da Matriz de sua jtempo eom as Testemu- �

d I ß

V D D
- Organísaeão do Rl'O de nhas de Jeová, decidem

ou agronomo o ugar onde você mora. des lhe
ícente onini, Iretor Secretario

,

. -

dI' I Ih
H

.'

P di D' Ad' Janeiro GB,' A ceníerên- dedicar sua vida para
ensmarao a er se mmera e a me orar o pasto.

onorto ra I, Iretor Junto faça o que êles lhe ensinarem. O lucro será seu.
cia principal intitulada: fazer a vontade de Deus. Melhore seu pasto.
"O Colapso Moral - O No ano de 1964, mais de
que se pode Fazer Sôbre 68.000 novos membros 11 lalla de Sais minerEiS causa grandes prejuizos
Isso?" quecontacomocom- fôram batizados através

.

Menor produção de leite - Menor produçäode
pareoimento do povo Ja- do mundo por imersão' carne - Menor engorda - Menor número de crias

raguaense, será proferida em água.
.

- Crias. fracas - Menor resistência aos pesros -

Menor resistência aos vermes. .

Evite êsle prejulzo í

do Sul O animal be� allmenlado dá mals lacro

Relatório da Díretoría
\

Senhores Acionistas

Testemunhas .de Jeová
,

'em Congresse
-Infermanve I.ACARESC

SAIS MINERAIS

ATIVO

4.997.737

Prefeitura Municipal de Jaraguá
EDITAL

31.436.357 ! 58.356 673

Maior produção de leite - Maíor produção de
carne - Maior engorda - Maior número de crias

,
- Crias mais fortes - Maior resistência as pestes

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, convido - Maior resistência aos vermes.

a tôdos os credores da Municipalidade, para até Garanta êsle lucro
290.230.204 '0 proximo dia 28 do corrente mês, apresentarem faça em sua casa os sais minerais para os animais

suas contas na Secretaria da Prefeitura, a fim de
serem as mesmas processadas e pagas' oportuna- Para gado, e càvalos
mente.

. Sal de cozinha 2 partes
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, 7 de Cal apageda (velha) 1 parte

fevereiro de 1966.
.

farinha de osso 1 parte
VISTO: Victor Bauer, Prefeito Municipal Misture bem e bote êsse preparo num côcho DO

Erich Sprung, Dir. do Dep. da Faz. pasto. Deixe a vontade dos animais. faça uma co-

bertura por cima do côcho pare a chuva néo molhar
o sal minetel. Se você quizer em vez de sal no côcho,
dê uma colher de sopa todo dia misturado no trato.

E' lácil de lazer e não custa caro

Pau porcos
Prefeitura Muoicipal de ]oraguí do 8ul

'Aviso 'Cinza do fogão
Cal apagada
Sal de cozinha
farinha de osso

3 quilos
2 quilos
1 1/2 qooo.
1 quilo

ti

Oisponlvel
Caixa e Bancos

ReBliza,el
C/Correntes, Devedores vl
títulos, Matéria Prima, Prê
mios de S�guros a Vencer,

, Adicional Restituível, Obrí .

gações Eletrobrás, Depósito
Obrigo Trabalhistas, Obri
gações Trabalhistas, Ações
.

I Imobilizado
Máquinas e pertences, ferra
mentas, Móveis e Utensílios,
Instalações, Depósitos Cau
cionados, Marcas e Patentes,
Imóveis, Veículos, Moldes
p/Pundição, SUDENE,
Construções e benfeitorias 126.920.336
Ativo Imobilizado. c/Reava·
,liaçãÇ)

Compensado
Seguros Contratados, Pe
nhores Contratados, Bens
Hipotecados, 'Ações Cauclonedes

,PASSIVO
EXlgj,el .

C/Correntes: Representantes, Diversos,
f'ornecedores, Bancos, Diretores e Acto

.' nistas, - Contribuições a pagar, Bancos

cjdesconto
Ião Exigivel

Capital, Fundes de Previsão, Fundo pl
aumento -de Capital, Correção Monetarie,
e fundo de Reserva Legal

Compensado
Contretos de Seguros. Contratos de
Penhor Mercantil, Contratos de Penhor

lndustrlel, Hipoteca de Bens, Caução da
Diretorta

�66.825.920
720.410.5õ4

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
avisa aos Interessados, que as aulas nas escolas

. municipais, terão inicio dia 24 do corrente impre
terivelmente.

Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 1966.

Victor Bauer. Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Coloque no côcho, do mesmo geito ensinado
pera o gado, ou então dê uma. colher de sopa por
dia pere. cada porco.

Você também pode comprar Sais minerais nas

Associações Rurais e Postos de ·Defesa Sanitária
Animal da Secretaria do Ministério da 4gricultura.

O nome desses sais minerais são: Minersal,
Sais minerais Provini, Sais minerais Sivan, Sais
minerais Torruge, Sal alimentar Prado, Sal mlneral
Perine, Zoedegeste, etc.

Mas não esqueça, dê sal mineral aos animais.

DEJAIR FERREIRA
Exrensíontsta Rural da Acaresc

Bota:fogo Futebol Cl�be
106,119.824

327.464.790

Jaraguá do Sul, 31 de dez

Eggon João da' Silya,
'Eugênio Victor Schm
Contador CRC-S�.),t6 (.

51083-Escritório SÔ'

f;;�:=F�:���!:::�::r�ê=:'l
II' I A CO M E R C I A L

..t.l
ii Av. Mal. Deodoro, 130, em Jaraguá do Sul,
.!! encarrega-se' do . preenchimeD'lO das guia. de ii

11 recolhimento e de inscrição. H
�'::::::::=::::::::::;:::::::::::::��::::::::::::::::::"""!":::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::�=:.:j)

Pelo presente EDITAL. ficam convocados to

dos os Associados do BOTAFOGO FUTEBOL CLU'
BE, 'para se reunirem em Assembléia Geral Ordina-
ria no dia 27 do coerente, em sua sede social em Bar-
ra do.Rio Cêrro, em primeira convocação às 9,00 ho·
ras havendo nú�ero legal de asspciados presentes, ou \..

meia hora mais tarde ou seja às 9,30 horas com

�---·A-·g-r·a-d-e-C-i·m-·e·n-·tollllll•.·'·1qualquer número de Associados, para deliberarem

t'Sôbre a seguinte ,JlI

ORDEM DO D.IA
1) Discussão e Aprovação do Relatório da Diretoria, I '

ref. ao Exercício passado Profundamente consternada comunico

2) Eleição. da nova DirtltOl'Ía a todos os meus parentes, amigos e conhe-

3) At,lsuntos Diversos. cidoR, o falecimento de meu querido espôso

,Jaragllá do Sul, 08 de feVereiro de 1966 Verno Enke,
A DIRETORIA ocorrido dis 27 de janeiro proximo passado,

com a .idade de 39 anos, 11 toeses.
A Espôsa enlutada vem externar por

êste meio 08 seus sinceros agradecimentos
a tôdas as pessoas vizinhas e amigas, que
alJXiliaraÓl no duro transe que passou bem
como a todos os que acompanharam o ex

tinto até sua última morada.

Agradecem em especial ao Pa" t o r
Egberto Schwanz, pelas palavras de fé pro�
feridas no Lar e no Cemitério.

'--

236.825.920
120.410.534

Demonstração da conta "Lucros
& Perdas"

Débito

. ,parecer .
do C(}ÍlS· rr::=:::::::::;;,:;::::-.::::::::�::::::::::::::::::=:::::::-- :::::::::::::::::::=�::::::::::::::::::::::::::::::'i\

.

-

O� abaixo' aSSi�s, m
:I

81 t J
'

Ltd
II

conselho fiscal 'dd �oclecade da II .

"'o ec aragua.. a. ii ,-------......--'-........,.----

TORES JARAGUÃ S. A .., tendo "o e confe- a tO
"

d
h

rido as rubricas do balanço ger ntã de'''Lucros jj d OOOS' de HuaDen na orle . e coostruir ·11
& Perdas é demais parcelas �c'lti;vas a'o exercício, !! ' li

social de 1965 e. lendo: enconltódo tudo na mais il Fábrica de Blocos de Cimento para cons· II
perfeita o�de

e concordância. são de parecer intei� 'II truções. Se V.S. pretenrle construir, adquira!!
.

Cirurgia e Clínic.a de Adultos e Crianças
ramente f arável que ,as mesmas devem merecer ii. o material desta fábri<m que é o mais. mo- ii Partos - Doenças de Senhoras
aprovaçã pelos senh_ores acionistas.'

.

li dernQ, e a construção sait'á, mais barato, li
I

Jaraguá do JSul; 31 de deZembro de 1965.
, II'

.

,-' FRANCISCO MODROCK I! >

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR'É - CORUPÁ

Olibio Müller. . ii
Informaçoes com: \LEOPOLDO KARSTEN' II >

Residênoia: Dr. Nereu Ramos,,419
Viclor Zimmermann

.

ii '. nesta praça 'ii cc o RU JPA SA..N:JJrA
.

CA:nrAJRlltNA

Nelson Driessen ,=:::::::::=.=:::==:::::::::=::::::=:::===::::::::::::�_-:::::=::::::::::::=::::::=::.ji �,
" ';'_ -!

I'

'A ESPOSA ENLUTADA

Mercadorias e outras receilas
Reversão do fundö p/Devedores
Du:vidosos .)

Despesas de Fabricação
Despesas Adminislrativas
Resultados Diverso's
Matérias Primas ,

Fundos de Previsão , (
Fundo de· Reserva' Legal

",
.

Dr. Francisco Antonio Piccione ...

:M:�Dl[CO .- C.R ..M .. 1"Z
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'

",Coluna ROTARY"
7a. Conferência Distrital, em Pôrto União

r��������
1 · Vai à Prcda?

.'

.

1
,
r "

"

I
, }

, Visite o ',Varejo, Marisol, onde' ,encont�ará ,=--------...:

.·t ����!:�::d�;:�f��c�l��lli:i�:::t���� I r'
...."·..... ·�·v..

··"�'·&'n·JxMfü'fa ';i
..

·�'n·ô"M'
..M···'·�·;·..

'1�
da Fábrica. S' ,f�:.

'
' (Cii-urgião D,e.rtista) �.l'f } [ OLíNICA - PRÓTESE - -' OIRURGIA BUOAL -

Rt'IOS X gVAREJO MARISOL 1 f:
'"

I' , :>'
,

: Consultório: Rua Angelo. Piazerit 86 (ao lado da Ponte ha) :l
�, 'Rua Marechal FJoriano, 1,2,,8' (perlipho da, Ponte), � f�.:: H O'R Á R lO'

Manhã - das 8 às 12 !:·.l,} } [ .

Tarde - das 14 às 18

L�_J i.w,.., ....<>.w.".w ...>.w�!�<>�?�!.,�:".!�.�..w,.,.."' ......'<l.w·.·,,,·,,··
�

.

o LlONS CLUBE DE JARI\GUÁ DO SUL,
reconhecido dá utilidade pública pela Lei Muni
cipal n.O 77, de 9 de agôsto de 1963, desejando
colaborar com a administração pública municipal,
e visando principalmente o embelezamento de nos
sa cidade, dando-Ihe um ar ameno e acolhedor,
enceta, no momento, a CAMPANHA DE ARBORI.

\ ZAÇÃO DA CIDADE, e que constítuí-se em plan,
tar novas árvores' nas principais ruas de nossa
cidade.

Apoiados pela Admínístcação Municipal e
com a estreita colaboração da Delegacia de PoU·
eía Local, falta nos, agora, a verba necessária
para levar a bom têrmo o empreendimento e que
ffe destinará à aquisição .das árvores, confecção
das proteções especiais de madeíra de Lei, plan
tio e conserva. Desta forma vimos a público para
vender O direito de uso dliS proteções, na seguinte mo- ,

dalidade:
a) - serão vendidos direitos de uso, por Ao começarem as aulas novamente A sociedade [aragua- de hoje, na Igreja. Ma-

período de 1 (um) ano, das acima referidas pro- Falta uma professõra mui querida ense prepara-se, em da- triz de Jaraguá do Sul,Que amava as crianças ternamente .

b 1-teções de madeira, nas quaís poderão ser afixadas E que por elas deu a sua vida ta de hoje, para come- sendo a enção nupcíapropagan�s comerciais da firma colaboradora, do morar o enlace matrí- paraninfada, por partetipo de "sua livre escolha; A todos tinha uma palavra amiga monial de dois jovens, da noiva, pelos srs. Adel-
b) ,- tendo em vista a variedade de locais E às criancinhas dizia com amor: que irão unir as socíe- fo Bauer e Senhora e«Seja bonzinho e muito estudioso

d J á d SI' d Ad lf Eonde serão colocadas as novas árvores e suas P'rs ser um braaíleíro de valor!» dades e aragu o u Raímun o o o mmen.
proteções de madeira, após a venda de todos os e Lages. doerfer e Senhora e, pordireitos de uso, 'serão sorteados, publicamente, os Em cada aluno via uma esperança Assim é que, às 14, parte �o noivo, pelos1· íd d b d tã à No leito do hospttal ela chorava:

srs Joao Thomaz Marceais, em segui a numera os, ca en o, en o
«Meu Deus! ó que saudades das crianças» horas de hoje, na apra- .

.

.

-

firma colaboradora afixar a sua propaganda; zivel resídencía da noiva tíns e Senhora, e Artur
c) - o preço do direito de uso. por um ano, Roga a Deus por elas, Estéria, bondosa a Rua Joinville, 299, dar, Mey e Senhora.

será de Cr$ 10�000 (DEZ MIL CRUZEIROS); Pois ns lembrança de todos ficaste se-á a ceremonia civil'

d) - a proteção. de madeira é constituída Como exemplo da- «Mestra Carinhosa».
d t d

.

de madeira de lei, serrafeada, na forma de um
cEdianezc R�b����me'b�din�oJov:�cujo triângulo, vértice aponta para a via pública, Santos, bancário e aca-pintada debranco, medindo de lado 75 centímetros

dêmico da Faculdade dee ..de altura exposta cêrca de 130 centímet!'os."
Ciências Economicas deTemos certeza, dado o caráter ,da campanha Curiliba, filho do distintoestritamente de utilidade pública, que a nossa Hospl"tal e Materol"dade "Sa-o Jo'se'" casal Odilon Godinho doscomissão continuará.. sendo recebida com carinho '. Santos _ Doralice Web- "Oorrei� do Povo",,

e compreenção pelo comércio e indústria local, ber dos Santos com a
ao ensejo do feliz e

sem os quais, jamais poderíamos lançar empreen-. O Hospital e Matemidade "São José", reali, gentil enhorita Yeda ma�cante acontecimento
dimentos dessa invergadura. ZOll o sorteio das apólices que deverão ser resga, Maria cher, contabiJis. s?c�al" ap!esenta ,aos

A primeira ,etapa da referida campanha de tadas no ano de 1966 e que são as seguintetl: ta for a pela Escola dIstI�tos nOIvos .os seus
arborização, visa substituir árvores em estado

Técnic Comércio Sã,!) I
efusIvos cumprImentos,precário já existentes e plantar novas, nas avepi· n. 42 - Janeiro - Marcatto & Cia. S.A. Luíz, 2 rma, de 1959, ?0':'l. votos de per�nesdas GETÚLIO V,ARGAS, MARECHAL FLORIANO n. 38 - Fevereiro - Marcatto & Cia. S.A.· filha' dI do estimado felIcIdades,. exte�8IvosPEIXOTO e MARECHAL DEODORO DA FONSECA. n. 45 - Março - Lothar Sonnenhohl cafal j ense Geza 80S respectIvos paIS.

'

Para o futuro outras vias públicas seriam benefi- n. 119 - Abril - Walter Bartel Rodolfo er _ Olgaciadas, dependendq sempre do estreito entendi- n. 94 - Maio - Hartwig Raduenz Mey Fis áto civilmento com a AdliIinistração pÚl>lica municipal, a n� 115 - Junho - Otto Hiendl'mayer terá co inhos, por
===========

qual, na pessoa do ilustre Prefeito Victor Bauer, n. 95 - Julho - Emprêsa Frenz�l S.A. parte d . os srs.presta.nos a maior colaboração po�sível, poi8, Sua ,n. 103 -, Agôsto - Com. e Ind. BreIthauptS,A. Franc' ndo Fis-Senhoria, vê, com satisfação tudo que objetiva n. 66 - Setembro - Egon Sasse. 'Cher Eugê.engrandecer a "Pérola do, Itapocu". n. 100 - Outubro - Com. e Ind. Breithaupt S.A. nio kel e,

Resumo: - LIONS, MAIS UMA VEZ, SERVE n. 132 - Novembro - Oscar Cielusin�ki Sen
'

'do'DESINTERESSADAMENTE. n. 55 - Dezelillbro - Erich Kaufmann noivo Barg
e Se taci·
lio .

Senhori
ber do�

.

"Ternos um encontro marcado em Pôrro União
e você não pode. permitir que a lâmpada correspon
dente ao seu Olube, permaneça apagada durante
tôda ii Conferência."

Começa assim o estimado oficio, assinado pelo
ôecretérto da Conferência, o cornpenhelro Alceu de
Andrade Martins, atendendo a orientação do Presí

Angesichts der Notwendigkeit eine gute dente Roque de Cristo, convidando tôdos os roiarra-Foi lançada no dia 5 do corrente mês, sendo Milch" und damit gleichz€.itig gute Milchpro- nos pere a 7a. Conferência do Distrito 466, CI reelldesde logo aceit� com entusíasmo, a CAMPANHA dukte zu erzeugen, begínenu wir heute mit der zer-se em Pôrto União, nOB dies 4, 6 e 6 de marçoDA ARBORIZAÇAO DA CIDADE. Realmente, Iren- veroeffentlichung einiger Masregeln, welche genau
de 1966. Na oportunidade, na cidade de Pôrto União,te aos rigores de um verão como o que atualmen- befolgt, als Resultat das bringen werden, was
deverá ser expõsto 'um mapa, em que, cada cidadete atravessamos, vê-se a necessidade de 'ser a wir uns davon ewarten, naemlich GUTE MILCH onde se situe um' ,Rotary Club, será representada pornossa comuna dotada da maior quantidade possí- und GUTE BUTTER und GUTEN KAESE.' urna lâmpada acesa e as delegações que irão curnvel de árvores, 'deixando 'a com o um ar ameno, Nachfolgend' die ersten zu ergreifenden Mas- prhnenrar o Governador Darcy Zenettí, acenderão aambiente acolhedor, transtormando-a em sua nahmen, denen spaeter weitere folgen werden: lâmpada respectiva, asaínelando à sua "presença" aopaisagem. 1) _ Grundsaetzlich .muss das Vieh gesund chememenro da conferência.

Após longo estudo, principalmente no que sein. was durch den Veterinario durch regelmaessi- Durante a conferência verlflcer-se-é urna "Noiteconcerne ao tipo de árvore a ser plantada (que ge Kontrollen festgestellt werden kann, Vor dem de Arte", econteclmenros que, por certo conduzirádeixe cair o mínimo de fôlhas e não venha com Melken muss das Euter mit warmen Wasser gut para o local, roterlenos acompanhados de suas se
as su.al'! 'raize� destruir a_s calçadas), época do abgewaschen werden. Ebenfalls die Haende des nhoras, tornando mais fesrlva a 7a, Conferência Dis,plantio.: espécie de proteçao,' obtenção de recur- Melkenden. Das Melken selbst muss an einem rei- tri tel. Entre os rotarianos de Jaraguá do Sul reina
80S, idealizamos a campanha, tendo lançado o

.nen und sauberen Ort vorgenommen werden. grande entusiasmo, Iéro que foi já anunciado ao Go, folheto que ora transcrevemos: 2) _ Niemals duerfen die ersten Milchstoesse vernador Darcy Zenern, quando de Bua passagem
"CAMPANHA DE ARBORIZAÇÃO die das Euter verlassen, benutzt werden, denn sie por Jaraguá, do ôul, 0'0 dia 6 do corrente.

DA CIDADE dienen dazu, die Zitzen zu säubern. Die Melkeimer ROTARY HOJEmuessen oben sein wie die Milchkannen und mues-
sen volkommen sauber sein, was man dadurch er,

f Em 16 de janeiro, hevla 1 i 898 Rotary Clubs e
reicht, das man die Eimer mit kochendem Wasser cêrca de 564,000 rotarianos em 127 países e regiões
auewaescht. geográficas. 102 novos clubes foram organizados des

B) - Gleich nach Beendigung des Melkens de 10 de julho de 1964, em 29 países.
m�ss die Milch im Eisschrank oder in einem Tank

PROGRAMA ROTÁRIOmit kaltem Wasser gestellt werden, um abzu-
kuehlen. Auf keinen Fall darf die Milch der Sonne
ausgesetzt sein oder in heíssen und unsauberen
Räumen aufbewahrt werden, denn die Hitze und
der Schmutz sind die groessten Feinde der Milch
- und der Milchindustrie.

• O QUE VAI PELO UoNsl AN ALLE I MILCHPRODUZENTEN
ACHTUNG'

(dedicada à qlerida e saudosa Estéria)

A maior eficiência do programa rotário é em
conrreda nas relações pessoets do sócio com' o seu
clube. A. não .ser que êle se orgulhe em ser sócio, com
pareça às reuniões com prazer e participe das alivida,
des do clube, a sua vida rotária será reduzida a obe
diência rottneira dos regulamentos. Essas relações
pessoais são as maiores coisas em Rotary.

Após a ceremônia
religiosa, os convidados
serão recepcionados na

residência dos 'pais da
noiva, à, Rua Joinville,
299, nesta cidade.

«Saudade» Enlace fischer-Godinho dos Santos

Correio do Povo
.

um Jornal' a .

Serviço do Povo

VENDE-SE
Por preço de ocasião,

vende-se urna pro!Jriedade,
siluada defronte à Escola
Reunióéls Albano Kanzler.

Tratar na Rua Professor
Antonio E. Ayroso, com o

Sr. Hilário,Krüger.
Eletromotores Jarlguá S. A,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


