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'25 anos
de
magistério

Chu,vas Causam Prejul zos

ITranscoáeram no último
dia õ de Ievereirode 1966,
os 25 anos de magistério.
da competente professora
Lilia Ayroso Oechsler, re

gente de Escola P. Betadual
Desdobrada de Ilha da
Figueira. A professore Lilia
Ayroso Oechsler, como a

professore Maria da Graça
Fischer, dedica-se de corpo
e alma ao megtsrérto,
dandó o melhor de seus
esforços na errediceção
do enelfabetlsrno.em nossa

terra. "Correio do Povo",
cumprimenta a profeasora
que agora completa oe

seus 26 anos de megtsrérto.

Diretor:
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. Nos últímos mêses a Municfpio de ôchroeder ser construída pelo Estado. pesado, que demanda em
zona nordeste catarlnense, foi parcialmente levada Para as bandas de Blu direção da São Bento
.como de resto rodo d sul pelas águas, criando sério menau, consta que algu- Corupá, tem cedido a ee
do país, tem sido cesrlga- problema ao último munl- mas barreiras, na Serra' trada em vários trechos,
do por copiosas chuvas e cípio, que . não possui, de Iaregué, estão perml- dificultando o trânsito nor
pelos ventos, O nosso como recern tnstaledo, os lindo Irânsito em condi- mal, encontrando se com
município. então, rern' so- recursos pare consertar ações .precérías. Quando à pletamenre impedido, de
frido com a intempérie, situação, muito embora, ligação com o vizinho Oorupä a São Bento, com
provocando enchentes, já se encontrem fincados.município de Corupá, o queda de grandes barrei-

. quedas de barreiras e pon- os piquetes da ponte, a tráfego cada vez mais ras. O govêrno, atento
teso As plantações rernbem

�h� :��op����;����e ��!�� Subvenço""es �ade parte das colheítes. A
muníclpalídsde, com um,

coniunro de máquinas em

estado deplorável, pratica
mente nada

.

tem podido
fazer e, pera surpresa de
rôda a população, os Ia
vradores, os principais
atingidos, rern suportado
tudo bravamente, na espe
rança de que melhores
.dles estarão reservados
ao homem do Intertor. As
ligações pare [oinville,
são precárias, levando as

viaturas cerca de duas
hores e mele, pera trens

por 45 qutlometros. A
ponte baixa sôbre o rio
ltapocuzinho, ligando Ja
raguá do' Sul ao nõvo

aos problemas que se
sucedem em tôdo o Esta
do, ao que 'consta, está
disposto de .auxtliar os

Munlcíplos atingidos pe
las chuvas, afim de que
se restabeleça no mais
curto prazo, o ststerna
viário catartnense.

o Anuncio é a

Alma do Negócio
anuncie neste
Semanário

Entidades Jaraguaenses
Cimento para a

Prefeitura

Lei do Despejo Octacilio Pedro Ramos

Com •• a posse do querimento no Congresso te, agradecemos a comu
Prefeito Victor Bauer, a Nacional, publicado no nicação da s/investidura
Municipalidade de Jaraguá Diário Oficial daquela casa no cargo de Prefeito des
do Sul, conta novamente no dia 14 dêste, solleiten- se cidade e, por êsre acon
com a possíbtlidede de do informações sôbre o teclmento, as nnjcongra
vir a receber cimento di referido fornecimento e, tulações.
retamenre da Companhia, inclusive, por ler sido ext- "Com relacão a posstcoisa que não acontecia bido comprovantes de bilidede de fornecimentodesde 1963 (ma'o), quan- venda do referido produ- do n/produlo para as obrasdo a ex UDN ne Câmara to, o que muito nos dessa Prefeitura, informaMunicipal e êste semenã- surpreendeu (o grifo é

mos a V. S. de forma porio denunciaram, em con- nosso), eera Diretoria Fe- siliva e, inclusive, premejunto.. o
. ESCANDAL<? s?�veu CANCELAR. defi- temos eovidar esforçosd ttteTft'6' � �tre de • flffivamen fornee�e pare que o n/cimento, na

n?u a suepensao de torne-

I
to de. qualquer, quanrl�ade qualidade desejada, seja

�Imento de qualquer quan- de �I�ento a Prefe�tura 'despachado à medida de
tldade. desse produto, por MUOlclJ?al de Ja�agu� �<? ss/necessidades, proporter sld� comprovado. a Sul, C�J� comuDlcaçao Ja cionando-lhe, assim, um
corru�çao entre o Prefelt.o tr�nsmltlmos ao sr

.. �re- abastecimento normal.
e mUItos pequenos b.enefl· feIto, em data de hOJe.'

Iciários que mamavam A
- .

t
"Sem outro particular,

orda.�en,e no escuso gora,. novame� e a subscrevemo-nos mui

;xpedieute. Com�anhla Catarlnense CORDIALMENTE. ass.
.

de OmeDlo Portl�n.d, em Cia. Catarineose de Di-Naquela oportumdade, �ata de. 11/2/66, �1.r1ge·se mento Portland."
em carla de 25/5/63, a a PrefeItura MUDlclpal de
Companhia Catarinense Jaraguá do Sul, nos se

de Cimento Port land, de guintes lêrmos: "Prezado
hfJjaí, dirigia expediente Senhor: Em n/pOder s/ofí
ao "Correio do Povo", cio 0.° 16/66, do dia 9 do
dizendo "que, em virtude mês em curso, cujos dize
da tramitação de um re- res aDolamos. Inicialmeo-

Está de parôbens o

MuniCípio de Jaraguá. do
Sul, que assim volta a

gozar de beneficios, ante
riormente manchados por.
inescr�pulosos.

O Prefeilo Victor Bauer, das mãos do dep. Mário
acaba de comunicar às Tavares da Cunha Mello:
diretorias do Colégio Di-
vina Providência, Hospi Colégio Divina Provi
tal e Merernidade São )0. dência, Cr$ 5 milhões
sé e Hospital Maternidade de cruzelros - subvenção
JaraR"uá, que os Senapo extreordínéríe; Hosp. e
res Irineu Bornhausen e Maternidade S. José, Cr$
Antonio Carlos Konder 4 milhões de cruzeíros -

Reis, destacaram no orça- subvenção extraordinária;
menro da União, pare o Hosp. e Maternidade Iara
correnre exercício, as ee- gué, Cr$ 4 milhões de
guinres subvenções, cornu- cruzeiros subvenção
ntceçao, aliás, recebi a I extraordfnarla.

O Clube de Diretores
Lojistas de Fforianóp(\lis
por intermédio do seupre,
sidente Moacir Pereira
OIlveira, em data de 14
do corrente, enviou·no@
tr'abalho do sr. Emílio da
Silva .lor., interpretando
o pensamentb do Glube,
quantO' aos efeitos nega- O trabalho deveria ser

tivos das últimas leis sô publicado em nosso se

bre L O C A ç Õ ES NÃO manário porsolicitaçã.o da
RE8IDENCIAIS, que vem entidade florianopolitana;
intranquiliz'lnd0 ponderá entretanto, dada a exten
vel parcela de firmas e são do trabalho não nos

profissionais antingidos, é possivel atender ao apê·
em todo o País. lo, pelo que, comunica
O assunto que e.stá mos o acontecido, de fór

mobilizando a atenção do má lIe,sumida, estando o

público, foi mesmo mo- 'mesmo ao disporde quem
tivo de apêlo dirigido a queira ler o' oportuno
todus os deputados, e se- p r onu n c i a m e n t o do
nadores \catarioenses sr. Emilho da Silva Jor.
com assento no Gongres- em nossa redação.

so Nacional, afim de que
seja re-estudado e, se

possível serem revoga
das as duas últimas leis
e -restaurada a legi@la
ção antérior, até que se

encontre uma solução
justa:

Hospital e Maternidade "Jaraguá"

.

Deflue em data de 25
do corrente, a data natalí
cia' do sr. Octacilio Pedro
Ramos, industrial estabe
l�cido nesta cidade, geren
ciando a importante firma
Fábrica de Bolsas Capri
Lida. - O sr. Octacilio
Pedro Ramos, é poUtico
influente, ex-Presidente do
DireLório Municipal da
ex-UDN, e réve papel des
tacado na última cam'panha
poUtica, que elegeu por
larga margem o aluai
Prefeito Victor Bauer. A
sua atuação, fez pender a

opinião pública em favor
do candidato dél ex-UDN,
desenvolvendo uma puMi
cidade polírica elevada e

'esclarecida. O sr. Ocracili.o
.pedro Ramos, na Câmara
Municipal de Jaraguá 'do
Sul, tem tido oporluniClade
de dar mostras de sua

qualidad,e de .vereador
esclarecido I:! alento/ aos
problemas da coletividade.

,Noticias que' nos tem creto de n.O 4/66, decla·
chegado de Massarandu· rando estado de calami
ba, dão nos conta. de que dade pública em tôdo o

o estado de Saúde dó Município, devido a perda
,prefe,ito ErriiÍio Manke Jor. parcial da safra ·rizicola,

� é 'precário, motivo porque á mais promissora' dos
o vereador e Presidenle últimos tempos e pelo fálo
da Câmara, sr. 'Fritz Paul ·da. municipalidade ter per,
Teche,ntin, em virtude da �/íj'o cerca de 150 quilo
'licença solicitada pel metros de estradas maca·

Prefeito, acaba de aIV'''' cadamizadas, tornando
niir o importante' sargo, dramática a vida no então
'devendo dirigir o municf- .prosp2ro Município de,
pio de' 5 de fevereiro at� Massar.anduba. A equipe de eientistasl tenc8ntes . ao Brasil e

3 de abril de 1966. ' do Instituto Carlaegie. de localizados no· Oceano
" O vereador e Presiden· Ao sr. Prefeito Emílio Washington, que estêve. Atlâutico. Segundo os

Ie da câfZm'r;t:;,íno exercício f\1anke Jor., desejamos pesquisandp (altr'avés ,de calculos ef�tuados pela
do cargo;; e

' Prefeito de um pronto re�tabelecimen testes radioativos) li ida· equipe de cientistas nor
Massara uba, sr: Fritz to e ao sr. Vereador Fritz de de várias regiões da te-americaJ;loB, �hefiada:
Paul Techentin,. em ,virtu- PauI: Techentin, almejamos Terra, che�Quià ,conclu) pelo dr. Stlanley�. Hart,
'de- dás úll,imas chqvas que o seu tirocfniö de são que as rh'chas mais aquêles rochedos brasi,
que tem caído' sôbre o homem público possa sal velhas do nosso planeta"' leiros têm cêrca de 4

munic(pio, em data de 16 var o Município, na pre são rochedos de São bilhões e 500 milhões
do correDle, ' assinou De- sente conjuntura. ,

.

Pedro e São 'Paulo,,. per- de anos . .(AABe)

"Correio do Povo"" �pre
sen Ia ao aniversariallte, as
suas congratulações" com

os volos de muitas felici
dades, em cbmpar: hia de
seus fami'liares.

.

do no antigo' prédio Jo
.Hospital São José, ago
ra, completamente remo

delado, com instalações
as mais modernas, bem
como mater.ial operató
rio e' apô.relhos de ráio
X, os mais atualizados,

No dia 27 de fevereiro vindos recentemente da
de i966, verÜicar-se-á a Alemanha.
solena inauguração do
Hospital e Maternidade Para as solenidades de
"Jaraguá", situado a Rua inauguração, que vem de
Jorge Cz�rniewicz. Como dotar a cidade de Jara,
se sabe, o moderno no� guá do Sul, com cerca
socômi,o acha-se instala de 40 novos leitos, estão

sendo convidadas asmais
altas autoridades civis,
militares' e eclesiásticas,
sendo o nosso semanário
distinguido com at6Qcioso
convite.

com doações e outrss
fórmas de ajuda, as obras,
afinal concluídas.
O Presidente Adolfo

Jacob Carlos Reimer, da
Comunidade Evangélica
LutJier�na qe Jaraguá do
Sul. e o Presidente do
Conselho Hospitalar, sr..
Alexandre Haake, con

vidam gentilmente a tô
dos ois habita.lites para
assistir a inauguração
dàs, instalações do nôvo

. nosocômio, no próximo
Tudo leva a' crer que dia 27 de fevereiro de

b uôvo hospital, para o -1966, 'às 10 boras da

qual tantos contribuiram manhã.
com generosas ações, de- Afim de desfazer quais
verá dispensar um aten- quer dúvidas, devemos
dimento excepcional, ten infórmar que não have
do sido contratado pes- rá festa, dev�ndo ser
soaI ,especializado, com oferecido, apenas, um
enferme'iras' competentes coquetel às autoridades
e atenciosas. que ali comparecerem.

Noticiário. de' Massaranduba

Brasil possui as rochas mais
,

.

�ntigas de todo o planeta
Jaraguá do Sul, está

de parabens péla inau·
guração de mais um hos·
pital. Os Atos alusivos,
que deverão . realizar,.�e
no locar da ,Rua Jorge
Czerniewicz, daveriam
ser prestigiados, 'assim
como foram prestigiados

o SESI não é uma

repartição pÚbliób, é
uma instituição de di
reito privado mantida

I
únicamente pelos em

pregadores em bene·
ficio dos empregados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� EDITAL 'DE ,CONVOCAÇÃO(Fundação: flrtur m411er - 1919) EMPREGADA Assemblél'a ,Geral II-xtraordlnãrla

, DOMÉSTICA, para Curitiba. ,Ficam convidados os 'sócios proprietários, Pelo presente EDITAL, ficam convocados to-

Paga-se bem. Tratar na quites com a tes/ouraria, PIara uma Assembléia dos OB Associados do BOTAFOGO FUTEBOL- CLU-
, Av. Mal. Deod. da Fonseca 499 Geral Extraordínáría, a realísar-se às 10 horas, BE, pára se reunirem em Af;lsemhléia Geral Ordina- '

das 9 às I2 horas. do dia 13 de março de 1966, na séde socíal, à Rua ria no dia 27 do corrente, em sua sede social em Bar

Exped. Gumercindo da Silva, afim de deliberar ra doRio Cêrró, em primeira: convocação-jãs 9,00 ho-
.

sôbre a seguinte, ordem do dia: ras.ha\1endo n�mero legal de .�E?Bociados presentes, ou
1) - Reavalíação do patrimônio, na forma meia hora tplilS tarde ou s�Ja às/ 9,30 ho�as com

estatutária; 2) -- Conversão da doação, . aprovada qualquer nu�ero de Ass,omados, para deliberarem

em Assembléia de 1965, em elevação parcial do sobre � seguínte
titulo de propr)edade; 3) - Gríação de novos titu-

I ORDEM DO DIA

los patrímouíaís; 4) - Alteração dos estatutos. 1) Discussão e Apro\1ação do Relatório da Diretoria, .

Nota: - Não havendo número, em priJmeira rei. ao Exercício passado
convocação, realízar-se-ä assembléia, em 2a. con- 2) Eleição da nova Diretoria

vocação, meia .hora após, quando as deliberações 3) Assuntos Diversos.
serão tomadas com qualquer número. Jaragoá cio Sul, 08 de feVereiro de 1966

Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 1966 A DIRETORIA
ass, Getulio Barreto da Silva, Presidente
Eugênio Vitor Schmöcke I, ,S e c retário Geral t;-:;: :::::::-.:::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::--:--::::::::::::::::::::::::::::::.\

,

. .\11 Blotec Jaraguá Ltda. ii
Rt�gi.�tro Ci�H Declaração 'ii 50 onos de Huunço na orle de construir ii
Aurea �uller ��ubb�, �flC,lal Declaro pare lodos oe I! .

ii
d<? Registro CIVIl du I. DIS, efeitos legais, que tendo I' Fábrica de Blocos de Cimento para cons- !!
trito ca Comarca de jaraguá sido extraviado otio reei- II truções. Se V.S. pretende construir, adquira H
do Su, E,st�do d� Santa bos no velor de 50.000 ii o material desta fábrica que é o mais mo- irCatanna, Brasil. cada um todos esstnedos l lt derno, e a construção sairá mais barato. Il
Faz' saber tqóti,e co.mb,padrece- pelo se�hor Agoslinho ii

I f
.

_ FRANGIStJO MODROCK n
rem no car ri? ,exIlO o o� Gagliano, proven,iente da I.!l.i n ormaçoes com:

LEOPOLDO KARSTEN 1.1.A sre. Angelina, espôsa documentos ex gidos pela lei venda por minha pente de II
• li

do sr. Alfeu Peters. afim de s�a�:����arem para

��l��,r���, �;�� e���,�u� l=:::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::=::�:::�!:'=��=::::::::::::=:::=J
Edital n. 6.120 de 8-266 efeito os referidos recibos.

Ieragué do Sul, 31 de
Ieneiro de 1966.

. l.

CORREIO ,pO POVO

"CORRflO 'DO PDUO
II

---
I '

I
BNDBRÊÇO:

Caixa Postal, 19
.

f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul ' S. Catarina

-

, Precíse-se
Auxiliar para Escritório

com boa letra e conheci
mentos de contabilidade.
ESCRITÓRIO FISCHER
Mar. Deodoro N. 204

ç.::::::;::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::',:\
;; . ' II

li S O C I A. I s ii
n

. U
�:::::::::::::::::::::::::: :::::::',,:::::::::::::::::::9

Dia 25:
.

ii ::::::::::::::::::::::::=:::::::::::;::::::::::::::::::=::::::=::::::=::::::=:::::::=::::::
ii II

I! DR. IVO KAUFMANN I!
II I:

I
I:

ii -- Cirureiõo Dentista ii
ii I!'O n
:. II

ii Consultório: - Rua Preso Epitecio Pessoa 139 'il'
!i "
ii li
li (em frente da BMPRBSUL) li
" n
:1 II

ii
- Aparelhagem modernissima -

II
ii RAIO X - CLlNICA - CIRURGIA n

II PROTESE - CLINICA INFANTIL ii
.::==::::::==-========='==========:::=======

•

Aniversârtos
RUlh, filha do sr.

Egon Hoffmann, em Rio
da Luz.

Fazem anos hoje:
.

O sr. Alwíno Enke, resi
dente' em Estrada Nova;
-, a sra. Edeltraud H.

Enke, residente em Gua
ramirim.

.tx« 23:

Dia 21:

O sr. Pedro M. Perfeito,
nesta cidade.

:BIe, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado
e residente em Itapucuzt
nho, neste distrito, filho
de Honorato Bortolini e \

de Paulina Leoni Borto- Uma propriedade com

Uni. 15x49, com casa de ma-

Ela, brasileira, solteira, dei�a em perfeito estado,
doméstica natural de Ja- mais um rauche de 5x8,
raguá do Sul, domiciliada, sito a Rua Rodo�Io Hu
e residente em Itapocuzí- fenussler, nesta CIdade.

nho, neste distrito, filba Informações nesta
de Valentino StoH e de redação.
Angela Postai StoH.

Gabriel Gesser

Fazem anos amanhã:

A I i d a, espôse do sr.

Alberto SbardelaUi ;
.

--l. o jovem Alfredo, filho
do sr. Ioêb Weiler, resi
dente em Iaraguàzlnho ;
- a sra. Odila, espôse

do sr. Aristides Adolar
MoreUi.

Dia 24:

Nildo José Bortolini e
O sr. Eugênia Wolf, Julia Stolí

residente em Curitiba.

Dia 22:

O jovem Alfredo Gun
ther, estudante, residente
em Curitiba;

A sra. Herta, espôsa do
sr. Walter Gosch;
- o sr. Octacilio P.

Ramos, nesta cidade;
- o sr. Erich Th. Bräuer,

nesta cidade;
- o sr. Nestor Pedrí,

nesta cidade;
- Lauro Cezar Radke

Braga;
- o sr. Garibaldi Ri

beiro, em Joinville.

Vende-se

Centro

,

Dr . Francisco Antonio Piccione
��.DlJ[CO - C ..R.. :M .. :t.'L

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

-

E para que cnegut: ao 1":0-

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado peJa impren·
sa e em cartório onde sed
atixado àur ante I 'i dias. S

alguem souber de algum im

peclimento acuse-o para os

lins legais.
AUREA MÜLLER GRUBllA

OiÍ!::iaJ

Vende-se
Vende-se

Vendeuse uma propriedade contendo uma

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

Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

Uma sorveteira toda
reformada com 3 furos e

6 bujões, com 3 mett:0s
'de comprimento. Tratar
com.() sr. Severino PeUo,
Rua Rio Molba - Jara·
guá do Sul - SC.

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

I'COH.UpA." - SAN�A CA.:JlrAJRII[NA

rF:::::::::::':::::::::::::==-C:::::-'::::::::::::::::::::::",:", _::::::::::,:::;:::�::::::::::::::::::;�;;�
II ]I))lo lEIHCIBI IA lUfMIANN "
II i!

ii MÉDICO CIRURGIA.., fi
U li

I Contador
u Formado pelas Faculdadés de Medicina das Univer- ,I! 2 Instalação de fôrça interna
li ,,-
ti sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto' Alegre'" 3 Chaves para motor
II li 'M

.

HP
II ," II

I atar Arno 4
ii >CIRUROIA ......, SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS, B II I Eixo de circular com 2 circulares

ii '. CLINICA OERAL II I Furaderia
. iI II I Galopa
ii longa prátiea em Hospitais Enrop�D!l II .

.

I S rra Fita

ii Gonsultório .
e residência: II I Lixadeira.

!i n
ii

. Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, ,406 II I Banco

II ti I'Traosmis�ão

r;;����II
CONSULTAS: n I Polias .

,

Ü Pela manhi das 8 1/2 ás 11 horas II 5 Correias. Dr. Reirioldo l\lupapa
ii Pela tarde: das. 14 1/2 ás 17 1/2 horas II Tratar com Oldemar Ttlomsen

. � II" II t
" ',Atende'.chamados lamb�m à Noite !I' Rua�ranco, 555 (frente ao campo do Baependi)} ADVOGADO ,
�-------------------_ ..._--------------:::b ' i '

"

" t

!.�.i.:�r: �IN���!����.m l.UJ p .

,

. \lli � V �\lli
':: proprle daqe com aprOXI- ,

'
"

'I� '.11 ".".G.". . II. I ��a�:���t:it:�iOru�o���
:!Ei!!I!!!iiii5i5!i

!l5!asm=ll=u-!=n=!!=!I!I!!E!!='.i_
II =�.==.====rr=n=n==='===�'�"= II mmgos ,da NO\1a 262.. eR.' J OR � S_O E LTE R,'

1-:
. (11\111 iii Tratar com ci sr. Álvaro I CIRURGllio '-

Tl5TfI I .
. m

III' Pereira. I. no local 'ou na a

I .

Com esc,ritóriÇ> nésta cidade à �·v. Marech�l Deodpro I" Metal., João Wiest S.A. . Modernís�imo "A/ROTOR" m:
da Fonse,ca nO. 122, 'para melhor servil' seus c li e n te S; ti'

Reduz o tempo de traba lho
, �

iii

III mantêm est.reito·intercâmbio judiciário cornos ex-Escritórios n IIII e aumenta ti conforto ,do CLIENTE.
" _' II

I·,· H
. iií O SESI, não é uma ,Y

.

,',-," �',
'

.::

II de Advogacia DR. EROILIO, �LEXANDER ,DA LUZ, I� repartiçâ\o, PÚbliC.h, é II .
CLíNICA - CIRURGIA ...:.... PR00�SE ,�1

I
..

U' com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em III un;ta i";B�it'l}ição de .di- -m""
I ,'1'. � RAIOS X· �,II�'I"I'!I

d'
-

d t b' ·t· 1 C··' relto prnrado mantIda . '

,-- .

m ,?on IQoes e, a:m em,' acelar causa� pa�a .a,queas o-

�llúni,CameD\tepelosem'liU
.

Consultó�io: Av.OetulioVargas,t�8

"1-'1"11' marcas, sen;t malares onus para seus constItumtes. , "1'''1' f'r�gador,�s em bene· III '( Anex\{) ao Depósiro da Antarctica J
'

_

'. '

.' ,
.:,

. .fiÇlO dos 'empregados; I ",'. .

'

. ii;�I'-'1 �1!iE!u==n-.!�i�!;"'.i�1Í !i!!G!P.ii!!!ilE!iii!!;==t�U!!!ii!IIIIi!!Ei;m,n=;tii ' .;�u.i!i�!-�;=n-·�=Ui-!!--=U=I: J'-'m=n=!..·

Ven�e-se uma Marcenaria
Ij=:::::::::::::::::::::==:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::-:==::::::=::'=�
II DR.. WALDEMIRO MAZUREGHEN il
.. ·U

H CLíNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL !l
li ii

ii II
I !i

�i
. ii

:. II
ii ULTRA SOM I:
11

ONDAS CURTAS
li

li R. ULTRA VIOLETA
. II

II Rua Presidente Epitácio Pessõa 704 ii
�:::::::::::::::::=-.:::::::::::==:..:::::::::::::::::::::=-=<::::::::::::::::::::::::=:::=:::::::::;j)
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'VIVA, VIVA O CARNAVAL Congresso das 'Os Investimentos' em 1965
Durante 4 Dias e 4 Noites, só, Divertimento

h d e as Previsões' para 1966
.
Por 1. DE CASTILHO PINTO. TestemUh 'as .' e

Conforme os resultados vas de p r o d u Q ã o em
,

- de um inquérito realizado relação aos meses prece'Durante ós días 'de hoje, amanhã, segunda e Je'ová ,
em novembro, pelo Insti dentes. Em' novembro deterçaleíra, .ninguém, absolutamente ninguém nas

.
tuto. Nacional de estatfs- 1964, apenas 14% dosgrandes e pequenas cidades do Brasil conseguirá , .

tica e' Estudos econômí- industriais -moatravam-se
<. levar a b?m tê.rmo· um só empreendiment,? de

As testemunhas de j pelas' Testemunhas .üe cos, é. provável que o satisfeitos com seus caro
ctir�ter l?érlO. ou Importante. É qu.e durante esses

Jeovä da cidade de Jara- Jeová em 194 países, Dis. conjunto dos investimen- nês 'e 46% os considera-4 días e 4 noites o .senso da medl_da e do d � ver I guá do Sul, estão se pre- 'se-nos, que "esta ínstru- tos no setor privado e vam relativamente. baixos.cederá �ugar �o relOad? da alegria; do eutusíásmo
parando para assistir ao ção é .necessária, pois nas emprêsas públícas do O IN.S.E.E. assinala

\ e da brmcadelr� do. ReI"Momo,. co� frêvos, mar,
seu primeiro 'congresso cada testemunha de Jeo- setor concorrencial dimi- que o melhoramento pro'ehas e sarnbas IguaI� à mar?hmha que serv� de
regional êste ano, a ser vá' é um pregador ativo DUam em 1965 de 5% em vém, em parte, do .'pro·

'

fecho à estas mal rahiscadas Iínhas b�m em
.
acordo

realizado no I t a ja r a
.

volume, em relação a 1964. gresso da i n d ú s.t r i a
com o alegre carnaval. March.as, frevos � sambas

Tênis Olub, Jaraguá do da palavra de Deus, a Quanto a 1966, os re-: automobilísjica. Porém,
q.uas,i sempre �e pé guebrado, Isto para B,? falar na

Sul, SC nos dias 25, '26 e Bíblia". Dísse.nos ainda sultados do inquérito do excetuando-se êsse ramo,rrma e na métrH��, pOI.S quanto ao portugues ....bem, 27 dá 'Fevereiro. O Con que há mais de um mí- I.N.S.E.E. levam-nos a nota-se, um nôvo malhoo português é pior aínda, �as em- coníormaídade
gresso conta com o com-

Ihão de mínlatros-prega- pensar que a evolução dos ramento dos carnês das
com os disparates .car,!avalescos. Mesmo, para n�s parecimento de represen

dores atravéz de tôda a investimentos será mais indústrias de bens de
que d,u�ante o ano Inteiro no� ocupamos só de COI

tantes de pelo menos 15 terra", O congresso será Iavorävel em 1965 e 1966 consumo, não. incluindo
sas serras, a.hora é para deixar de lado o� assun

municípios catarinenses. culminado com a coute- do que no período entre os aparêlhos domésticostos de seriedade como 08 versos bem rImados,.
A

rêncía no domingo, à.a 1964 e 1965. Há

tendên-,
e a indústria do algodão.metrificados e 9 português escorreito, poisomomento Falando-nos �o�re o 15,00 horß�, a ser proferi- cia para que os investi- A mesma evolução �oié para se cuidar só de carnaval, já que êle e maís congresso, o super1!lten. �a. por �l��ar� Wurtke, mentos sejam superiores, constatada em, certas ID

ninguém é que prende a atenção do povo durante dente da congregaçao lo- tntítulada.. O (,0,1 a p s o
no ano. prõxímo, a 4% dústrias de base ou interêstes 4 dias e 4 noites. Vamos pois nos entregar às cal disse-nos, que, os c.on· Moral '-:' O Que �� �o�e em ..valor e a 1 a' 2% em mediärias, tais como �sbatalhas de coníetí de nos atirar aos cordões, danças, gres�os tra�9m novas lOS

,Fazer SObre_
Isso. To· volume àqueles de 1965. materi�i8 .

de construçãosaracoteíos bamb�leios e tudo o maís que diga truçoes acerca da ob.ra das as sessoes s�o Iran- Em novembro passado, e .8 prnnetra transforma-r- speíto ao� Iestejos do tríduo Momêsco. Míssíonäéta que é Ieíta queadas ao Público. 20% dos industrials fran- ção dos metais. No queVamosminha gente gritar viva, viva o carnaval, eêses cnnsideravam satis- concerne as encomendas
pois o dívertimento dura só 4 dias e 4 Doites, vamos

fat6rio o número de provenient.es 41110 eslran-dançar, pular, rodopiar, saracotear e bam�o]ear e

S h dR- ta'
oo::::;:::,.::=::u:::::::::._<:::::oc:::::::::=..:::::;::::. encomendas registradas, geit·o. o inquérito do

sempre cantarolando a "marchin�a". abaiXO do C roe er em eVls •

MUD A S enquanto 38% jutgavam· LN,S.�.E. re�ela um au'
pé-quebrado e de nossa autoI'la, Já que tudo·

no bastante insuficiente. menta regular, desde aé carnaval, é alegria e brlncadeira... NOIVADO Essas proporções aeusam primavera, do número de
Frutll�'as e Ornamentais um melhora'mento sensi- chefes de emprêsas que

�el dos carnês de enco· estimam seus carnês bem
mandas e das perspecti- guarnecidos para a estação. (SIl)

A Familia de

Ulises Filippi,

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, J a
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlfas, Camélias, aoni-Iferas, Palmeiras, etc., etc.

(Bis), -

o Município de Schroe
der foi agradavelmenle sa·

cudido pela gra,a nolicia,
do conlralO de casalÍlenlo
do sr. Aldo Romeo Pasold
e a genlil Srra. Iris Bran·
denburg. O noivo, sr. Aldo
Romeo Pasold, compelenle PEQAM OATALOGO Era uma vez uma fo- - por vêzes - por Ie.
récnlco conrabilisra, é memo ILUSTRADO Ihtnha. Não muiro grande, vava-á a batisados. A
bro de Iradicional famflia Leopoldo Seidel nem muiro àrlfslica mas casamentos, muiros. A
do novél Município de ela era uma folhinha feliz, acompanhar os amigos
Schroeder, filho do pro· - OORUPA' - realizada. quando partiam e a sau'
gressista comerciante, sr. �c:::;:::.�<:::::oc:::::::::::o Bla possuía um grande dá los quando vollavam.
AlfredoPasoldesuaespôsa tesouro: uma dona de A festinhas deliciosamente
Rogale Wagner Pasold e verdade, Que cnidava dela, barulhenías dos eniversá·
influente polfrico, desem- deslacando _ todos os dias rios das crianças e, ásCure seus males e poupe seu

dpenhando O sr. Aldo Romeo bom dinheira comprando na _ e com carinho suas reuniões ocemente me-

Pasold, como vereador folhas, velhas. Uma dona lancólicas do. natalício de
mais votado, nas ele.ições FARMACIA NOVA

que fazia com que ela velhinhos, Mas o que re-
,

de 3 de outubro, o elevado de ROBERTO M. BORST vivesse a vida plenamente, almenIe enriquecia a vida
cargo de PresideDle da

porque marcava em suas dessa folhinha tão meiga
Câmara Municipal de a que dispõe de maior BoJ'time'!.

peqnenas pa'ginas O que eram pequenos lembretesto na praça e oferece seus artl· L'

(
•

Schroeder.
.
gos á preçoli vantai?S05 estava por chegar e quan, porque eu me desquec,ado ch'eaav'd, v,·v,'a. de cOnlar, sua ona era

Av. Mal. Deodoro da Fonsec8, 3 e> -

d, profundamente consternada, comunica A noiva, Srla. Iris Bran· É assim que sua dona tão mas tao ocupa a, que
o seu pàssamento, oeorrido as 11 hor8:s do denburg, é fino ornamento ����--.(f) só fazendo lembretes con-
dI'a 1 ç:. dn corrente, após longo e paCIente da sociedade jaraguaense, . __ __ __.__ .:....... seguia realizar tudo quesofri�ent�. Por intermédio deste j f) r n a I, filha dileta do distinto !'? -::::::::!:::==-..-----------------· ..

--·-----·'li desejava),'mais ou menos

deseja agr'adecer 6. todos os que a}?r.esen· com�rciante, sr.' Brwino H Fundo dei Assistência e Previdênc�a !i neste estilo:
taram palavras de conforto, que auxIIJaram Brandenburg e sua espôsa li

R I
ii. "sorrir para o Joãzinho,

O féretro até a sua última morada e que Herta Kassner BrtlOden· l! do Trabalhador ara g o cachorrinho dêle fugiu"..

b:: ii "visitar da. Cotinha, óenviaram flores e expressões de pezar. urg. !.!.: A ,CO M E R C I A L li filho viajou, ela estêÍ só".Agradece em especial ás Rev. Irmãs
..

do Hospital S. José e ao
.

sr. dr. F�rl!-ando O ,feljz acontecimento, li Av. Mal. Deodoro, 130, em Jaraguá do Sul, li "encomendar doces à da.
A. Springm!inn e convida par�ntes, vJzmh?B" deu, se na residência da li encarrega-se do preenchimento das guia de ii Ziza, _ o ?,larido está sem.

amigos e conhecidos para a mls.sa de 7.° dI�, noiva, no dia 12. de kve- ii Ih' to e de inscrição ii emprego.
,

a ser celebrada no dia 21 (2a.-feua) na Igreja reiro de 1966, à Rua Benja I! reco Imen . li E outros, mil oufros
min Constant, em Jaraguá �"::::::::::::=::::::::::::::::".::::=::::::=::::::.�".:'::::::::::::'::::::::::::::::::.":"=::::::=:::9 lembretes, que traziam dia,

.

Matriz, às 6,30 boras.
do Sul.

.

.

.

a dia à nossa folhinhaJaraguá do Sul, Fevereiro de 1966.,
. � � ��� ��r. �� �� �� � :' um fluxo permanente, qualA Vva. Hildegard Fröhlich.FiliPP,i, as �ilhas

I Aos distinlOS noivos e g ,

ri A' Q' . �l riachozinho constante, de

���:r��e��ã�s�i.a M."., a �rogeDltora"

�::::%O�:i�.�� :'''.ri�;;: I! �r, Fe r n � n li o 11,·0 � r I n � man n � f��ch��n:n�DI(�.����O co-

�:
CIRURGIA, DO ESTOMAGO - VIAS BILIA-

:�. VENDE - SE
:.: RES, l,NTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �.., Por preço de pcasião,

{;:' . Diagnóstico precoce.
do CAncer nas

sen,horas "

,}. vende-se uma propriedade,�
. .. B situada defronte ii Bscola

h Comunica aos seus cl,entes que atendera no,seu ,:l Reuniàas Albáno Kanzler.
�: novo consultório, à, Rua,

Artbur Müller n' 160 :1 Tratar na Rua Professor
Em data de '12 do cor- f= (AO LADO 'DO NOVO HOTEL)

. =1 Antonio E. Ayroso, com o

����' dfi�!to�i�p�:�a��cie� f�..��..��...�,..� ...:...��.�...:.�.�.�.�.....�:.:�.:r·...:...��.��:��.�.J! Sr. ���:;��I:::�:;�gUá S. A�dade Bsport. João Pessôa, f
"

eleiia ,no dia 5 de fevereiro
de 1966 e que ficou assim
constituída: Dresiçlente -

João Lúcio' da ClJsta;
Vice-Presidente - Brico
Froehner; 1. Secretário -

Ivaldo Sacht; 2. Secretário
- Lino Schwarz; 1. Te:
sour,eiro\ - Afonso Rech

. e 2., Tesoureiro - Teo
baldo Frankowiak.

Vamos minha gente
Brincar o carnaval,
A hora não é de batente
É só e só de carnaval

,Até a próxima terçafeira .

É só dançar, pular, saracotear,
4 dias só de brincadeira
Depois volta-se a trabalha.r

A folhinha que sorria.

Esta corrimaça me esquenta
Mesmo, é coisà de carnaval
Também, quem é que aguenta
4 dias �e pula - pula infernal.

-

I

t Agrade'cimento

rt,/
,\, ..

,

'AllEm Verwandten und· Bekannten ge
ben 'wir' die traurige Nachricht, das es Gott
dem Allmaechtigen gefallen haI, am 29.
,Januar 1966, mein:l31!- lieben Gatten, unsere,n
lieben Vater, Schwlegervat�r und Grossvat
ter,

"if�::': v:�iO.�:e�O�: :o�:n �nd
21 Tagen, lO dIe ���It abzurufen.

.

'

,

Wir danken AUen Verwandten, Frenden
und BekannteIiI Nachbarn von ,de,n VerEltor·
benen' die den Lieben' Entschlafenen d�s
létzte

•

Geleit gaben, die Blumen, Kraenze,'

Karte�d TelegrammA sandten, und Herrp,
Pastor/. aldemar Pairinann,. fJl�r die Trost

worte m Hause und am Grabe.

Jaragu� do ßul. Februar 1966. ,,'

. Die Trauerden Hinterbliebenen II, 1

lodesanzeige
'

und
Danksagung',

'

Sociedade . Esportiva
,

";"

Jo�o ,Pessoa

ft::::::::::"'::::::::::::::::::::::::::::''';=:::::::::::::::::::::·::�:=:::::::::::::-':::::::::::::=::::::=:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=::..=::::�
li \

'
.

1\

� '.
,�r, Joa��im·· H. 1· Jo'e8tin� 'II

H Advo�ado n
li ii� \

, "

II E,SO,RITÓRIO:, .4-�V. MAL. DF)OPORO" 122 11
I! JARAGUÁ DO SUL iiO Conselho Fiscal:·1

, II
efetivos: Lino Schwarz, ii liFernando Lange e Dorival li

.

"

II

Lange' os,suplentes: Bruno li .

.

...... MAN SPRit}."" DEUTSCH -
, II..,

U
II ".., IIDoege, João. Jahn e do I !L_ "� ..._ ... ".__� �_'._..;. ....:_ ::=:::::::::=:::_.�:::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::=�:::=:::==:::�.lahn. �__._ __. ._. ._...__ .

.
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·'c O� R R E I O O O p O V '0, - "Colußi·;ROTARY"
_________________ POR"f.O UNIÃO CHAMA OS' ROTARIANOS

i\NO XLV JARAOUÁ: DO SUL (SANTI\ CATARINA) SÁBADO, '19 OB FBVBRBIRO DB 1966 N.O 2.367 PARA A 7a. I.CONFERENCIA DISTRITAL
OI:! rotarianos de Pôrto União, estão em febría .

O D
·

d G' fíc atívidades, afim de dotar de tôdo O confôrto OI

la· o ra ICO' companheiros' que irão participar da 7a. Oonfe-
, rência Distrital. O Governador Darcy Zanettí, em

_:_ Repercute na Câmara de Vereadores _.:_,'recente, passagem por Jaraguá do Sul ,qúand� do
. retorno das Visitas aOB clubes da ZOHa praiana,

teve ocasião de assegurar que é grande o entusíäs
mo dos rotarianos, pela realização do conclave.

Temos um encontro marcado em Pôrto União.
A lâmpada correspondente ao teu clube não poderá
permanecer apagada durante tôda a conferência.
Vamos acender a nossa lâmpada, companheiros !
E. não esqueçam a noite de arte. Leve, também, a

Em 9 de fevereiro de 1966 espôsa. Dias 4, 5 e 6 de março de �966.
.

Prêmios Paul Harris

PARIS - Pela segunda
vez desde sua criação, o

O e n t r o franco·alemão
para a juventude levan
tou o balanço de sua

atividade.
Em 1964, cinco mil du'

zentos encontrosreuniram
274.000 participantes: a

metade deles recebeu uma

bolsa do Centro. Também
foram concedidas bolsas
a 6.400 jovens que em

preenderam viagens sdu
cativas no 'país vizinho.
Em 1965, 6.300 encontros

congregaram 340.000 par
ticipantes, entre os quais
250.000 receberam bolsa.

COUl um tal número
de participantes, o Centro
terá alcançado um teto
e utilizado todos os seus

créditos, que se elevam
a 50 milhões de francos
por ano. Esta quantia
não tendo sido aumentada VENDE - SE.

f:���%!�l!;!����1;? ici='·'·r'='il·8··
..

�n
....

·J·
..·:·..

··�··r··�U
..· ..

·h·:a'····��·
..· ..

·n:··;···i·���
..

·U
..· ..

·I··�n
....

··o.�M�:.M.:
....

'� I �i�:o��td��ç!i�l: T:::!-':?o�d�:::!:� :�.
um animado, b a i 1 e de �: U lJ U O U H :1 alta dos preços. Mal. Deodoro da Fonseca,
carnaval aconteeímento :' .'. �1 Em 1966 será preciso fundos, junto.. à Acaresc.,

. :' (Cirurgião Dentista) =i'. qu� está, despertando a

.. f� :' .

maior ammaçao, dada a fi CLíNICA- - PRÓTESE - CIRURGIA BUCAL RÁIOS X : O D
.

I· I.gtarSal.nadseaVsa/erw.ieemdadae. pdrees.feann� fi.:: :::) . '. eSenyC? VIID.en O
. -

H Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) � "tadas, bem, como � orga-

f�: H O R Á R 10. Manhã.':' das 8 às 12

; �:l dos Inf.e.r.c.al1l,QIOSnização de diversos cor- fi .

.

Tarde - das 14 às 18 1 C IIdiais carnavalescos.. A r .� u uraIsnota de destaque é que, f� . JARAGUA DO SUL
. �� .' .'

�����e��&?"?VVY�VVY�Y?VY?��"VVYYv.��VV�??VY?YVVVYVY??V???VV??�Franco-Iuguslavos
j�tade �,Rei Mom� I e

r���������lJnico, o que por SI só,. .

\
.

, PARIS A comissão cul, samente na base do acôr-

já.é ga!a�tia d� máxi�a' Va' 1-; a'
.'

Pral-a'?' .

.

tural franco-iugoslava do culturl11 franco·iugos·
ammap.ao. Para o balle 1

.

.'. .

•
reuniu se, eÍD Paris, de, lavo, de 19 de junho de

y
13· ,a 15 de dezembro, 1964. Com O' fito I de'social, ,foram convidados
sob a presidência do Sr. �levá.los ainda ·mais foi

os sócios do. C .. A. Bae. , Visite o Va r e i o M a r i sol, onde encontrará Jean' Basdevant, dlret�r estabelecido um· nôvo
pendi, devendo os. inte. ) grande' variedade 'de Chapéus, Bolsas e geral dos Negócios 'Cut programa de intercâmbi-
'ressados procurar' com

f � turais e Técnicos· junto � 'para 1966 e 1967.
urgência a reserva de ' r

t t'·g d Ih' p. P sse·o ao Ministério das Rela· F�u previsto um aumen·
mês.as, que estão tenqo OU ros ar I os e pa a para rala e a I.

r
ções Exteriores. to sensivel de troc�. de

Ganhe no preço comprando diretamente A delegação iugoslava bolsistas e o desenvol'grande . aceitação. Na "'. "
.

. .'
era dirigid·a,. pelo Sr. vimtlntö dos intercâmbios3a.-feira goroa, dia 22 de

1" da'Fábrica.' � Milàn >/'Vukos, secretário culturais e artisticos.fevereiro de 1966! deverá ) 'para a educàção'e cultuo Ums

atenç�-o.
particular

. realizar-se an 1 m a d.a
VAREJO MARISOL }

ra da Sérbia. será· també prestada. soirée carnavalesca" com .�
'.

.

'.
.

.

,

. aOS intercâ ·os. nos
.

a se ão os )
')

Com satisfap.ão comis- domínios cien ficos eo que encerr r· -

1 Rua Mar'echa'l, 'Flnra'ano, 128 (perta'nho da Ponte,' 'I
' Y

v são Gonsta'tou que .os técni'cos, .

o que muito"festejos momescos em
." , .'

.

â b'
.
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. Aqui fica o sincero agradecimento da
obscura porem, laboriosa classe dos

GRÁFWOS

o QUE VAI PELO Uisl�==============

LEONISMO E ÉTICA DE CONDUTA
Os diretores e funcionários da Sociedade

.

Gräílca Avenida Ltda. vem de público agrade
cer .aos dístlntos edis [araguaenses, a honrosa

. homenagem que por esta Câmara lhes foi tri
butada e da qual recebeu o oficio do seguinte
teor:

Diz o nosso código de ética em certo trecho
"SE� COMEDIDO NA CRITICA E GENEROSO NO
ELOGIO; CONSTRUIR, E NÃO DESTRUIR", e se
·soubermos aceitar. integralmente esta verdade,
concluiremos que com palavras podemos praticar
grandes males. Oficio n.O 5/66

'Sim, PALAVRAS, PALAVRAS. Modulação Prezados Senhoresinteligível é a palavra o veículo de compreensão
entre os homens.

Entretanto, há palavras' que geram guerras
hediondas e palavras portadoras. da mensagem de
paz que amainam convulsões interiores e serenam
corações' em combates de extermínio.

Palavras' que têm o poder, de transformar o
mundo alçando-o à condição de paraíso e palavras
que têm a magia macabra de o precipitar em pe.
rigosoS- redutos do crime onde o homem recua
aos primeiros estados da anímalídade.

. Expr�sões que arrancam sorrisos e vocábu-
los que promovem lágrimas.

.t:locucões que conduzem multidões aos pára
mos da luz e termos que espezinham sentimentos
superiores.

, Na palavra está a fôrça do pensamento exte
riorizado. Por isso é a palavra perigoso instruo
mente em bôcas viciadas manipuladas por espírt-
tos atormentados.

.

No entanto a palavra em sí mesma é eons

trução divina a serviço da vida inteligente sôbre
a terra. Ouantos a exteriorizam, expressam a

condição da vida mental em que se demoram.
O criminoso fala "amor" quando desejaria

dizer paixão pela posse. .
.

.

O artista cita o "amor" quando. gostaria de
exnressar a visão que o emociona.

-

O cristão recorda o "amor" quando pensá

IC·d dU·
., •

em r���:�o� �:���·os "amor" é a mesma pala- I a e nlversllarla
vra em tôdas às bõcas, variando todavia, na vi-
bração que a envolve. de Brazza."l·lleEduquemos, então, o nosso modo de 'pensar l Y

para expressarmos na palavra o nosso real modo
de ser. ,

Movamos guerra à má palavra, não a pro
nunciando, não lhe dando valor, vencendo- a em

silêncio. Não demos paz ao êrro.
.Com nossas palavras inspiradas no bem de

cepemos a árvore da criminalidade onde esteja e

afeiçoados ao SERVIÇO DESINTERESSADO, difun
damos a luz da crença, seguindo para Aquêle que
é "a luz do mundo".

.

Apraz-me levar ao conhecimento de Vs. S<as.
que, em proposição indicada pelo vereador sr.

Clemenceau do Amerel e Silva, lider da maioria
com assento nesre Legtslartvo, foi aprovado por
unanimidade dos senhores vereadores, em sessão
realizada, de caracter ordinário, em data de '7 de
fevereiro do corrente ano, votos de congratulações
à nobre e distinta classe dos gráficos dessa
importante impressora pela passagem tão signHi
cativa de igual data, consagrada ao dia "Nacional
dos Gráficos".

Seodo o que se me oferece comunicar a

Vs. ôes., honra-me transmitir a Vs. öes., votos
de melhor estima e alto apreço, firmando-me
cordialmente

Erich Baptista - Presidente

Prímeíre Pedra da

PARIS - A colocação
da primeira pedra da ci
dade universitária de
Brazzavílle realízouse
nos subúrbios da capital
congolesa, na presença
do Sr. Alphonse Massem
ba-Debat, presidente da
República.

"decidira tomar a seu

cargo os dois terços dos
investimentos".
Uma primeira parte

dos trabalhos prevê a

edificação, no prazo de
dois anos e meio, de uma
cidade universitária, de
um edifício de admíníe
tração e um anfiteatro.
Postertormeute s e r ã o

construidas faculdades
de Direito e de 'Letras,
uma biblioteca e um res

tauraute. (SIn

No discurso que pro
nunciou, o Sr. Louis Dau
ge, embaixador da Fran
ça no Congo, anunciou
que o govêrno francês

ITAJARA:'
_

.

Baile, de Carnaval

Está se aproximando a data final para
a, apresentação de projetos à comissão distrital de
seleção. Essa comissão deve ter em mãos até' o
dia 23 de fegereiro todos 08 projetos e material
documentativo. O nosso clube já tomou as neces
sárias providências sôbre o assunto?

Apreciação dos Trabalhos

Qualquer clube poderá dedicar uns momento
para refletir sõbce as realizações dos seus objetivos,
o que precisa ser feito à vista dás modificações de
'condições, a fim de que as suas atividades sejam
as mais signifícatívaa possíveis. Talvez seja agora
a ocasião para avaliarmos as nossas contribuições
ao' nosso clube e ver se estamos nos esforçando
80 máximo para que o nosso clube funcione como
um Rotary Club deve funcionar.

Os encontros franco-alemães
de jovens. em 1965

que o Centro renuncie a

subvencionar em 100% a

maioria das viagens. Oon
tentar-se-á em 80% para
os encoo tros ordinários
e 60% para as viagens
de curta duraçãó.
O conselho é de opi

nião que. no futuro, será
necessário atender mais
à qualidade que à quan
tidade, subvencionando
por prioridade as ativi
d ades eficazes, principal
mente os encontros de
quadros, os cursos e es

tágios para aprender o

alemão e o francês.
O secretàrio geral dês'

se organismo, Sr. Alta
mayer, mostrou se satis
feito com a atividade que
ele vem desenvolvendo.
(SII)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


