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Grande � re�,a. Popular de São João Op�rário, Glorioso Padroeiro da
.

Paróquia de Corupá. Compareça, Am�nhã, à Festa Organizada pelo Pe. Afonso S.C.j.

Repercutiram nos meios

Orgão,de maior penetração no interior do nordeste catarinense cientificos as descobertas
1---------------- -----------_1 arqüeologtces do Padre

I Fundação' Diretor: Impresso na : I Rhor, professor do Colégio
,
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,. Carertnense. Na preta de

I
A rtu r Müller EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedade Gráfica Avenida Ltda.

I
Tapera, ne ilha de Santa
Catarina o pedre Rohr,

�no XLV / JARAGUA DO SUL ('Sania Catarina) Sabado, 30 de abril de 1966 N.o 2.377 desenterrou esqueletos, or-
!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''!!!!!!!!!!!''!!!'!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!''!!!'!!!!!!!!!!!!!!!''!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!'!!!!!''!!!'!!!!!!!!!!!!!!!''!!!'!!!�!!''!!!'!!!�!!''!!!'!!!!!'!!!!!!'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!=!!''!!!'!!!=!!!!!!!!!!=!!''!!!'!!!!!!!!!!!!!J nados de coleres de con

chas é dentes furados.

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��__!!!!'_
' Análise radio-ativa feita no

I Museu Nacional de Was
hinton, revelou pera estes

esqueletos uma idede apro
ximada de 1.500 anos.

Nôvo surto de
poliomielile
A cidade foi sacudida nildo, Chefe do Departa

com uma alarmante nó- mento de Saúda Pública,
ticia, segundo a qual, em em Florianópolis e, uma

Jaraguâ do Sul, estavam hora depois, vinha a con

aparecendo casos de pa- firmação da vacina para
rallzía infantil. Por inter- Jaraguá do Sul.
médio dos drs. Erich Jaraguá do Sul que já
Kaufmann e MarIo Sousa foi a cidade de maior
tomamos conhecimento incidência para casos de
de .( casos positivos, o paralisia. infantil, em

que, no -entender dos Santa Catarina está atenta
versados no assunto dá para a perigosa moléstia.
uma média de 40 porta- Tôdos os pais de meno
dores da perigosa molés- res entre 2 mêses e 7
tia em condições de trans- anos, devem vacinar os

mitir a poliomielite. seus filhos. Em beneficio
Recorda-se que há treis da própria criança, para

anos não mais Fe ouvia tranquilidade dos pais e

falar da parallzía infantil em honra à Pátria.
em nosso meio. A vaci- A Saúde Pública está
nação naquela oportuni- funcionando. Cumprimen
dade ultrapassou a espec- tamos o Prefeito Munící
tatívs, pois que, deveria pal Victor Bauer pelas
repetir a vacinação de- bôas relações com o

pois de 2 anos. Govêrno do EetlJrto. Para-
Em face do apareci- benlzamo-nos com os drs.

mento de 4 casos certos Erich Kaufmann, Chefe
e constatados, movímen- do Pôsto de Saúde e

taram-se as autoridades Marlo Souza, Presidente
responsáveis, sendo le- do Rotary Club de Jara
vantado o caso pelo dr. guâ do Sul. Nossos reco.
Erich Kaufmann numa nhecimentos ao dr. Eva
das reuniões do Rotary ni1do, Chefe do Departa
Club local, de onde par- mento de Saúde Pública
tiu a idéia da ida de uma de Santa Oatarlne que,
connssao (drs. Erich com êsse gesto pronto,
Kaufmann e MarIo Souza) demonstrou prestigio e

para uma entrevista com organização da Secreta
o Prefeito Victor Bauer. ria da Saúde, dirigida
Incontinenti, o Prefeito pelo Secretário de Estado,
Jaraguaense pôz-se em dr. Antonio Muniz de

. contäcto com o Dr. Eva- Aragão.

Câmara Municipal
de Jaraguá do Sul
De acôrdo com o Re- reiro de 1966, provocados

gimento Inferno da Câ- pelos descontanres das
mara t-'1unici;>al de Iere- ülumas eleições e de que
guá do Sul, deverá reu- ,foi elemento de prôa o

nír-se a legislativa Iara- ex prefeito, seu filho e

guaense, ordináriamente, empregados, além de po
na próxima, terça feira, pulares que foram trazidos

�dia 3 de maio de 1966. do interior
�
do município

Como se recorda, as para o triste espetäculo.
sessões extràordtnérlas O legislativo jaraguaen
convocadas anteriormente, se deverá ter .um período

. foram suspensas, em vir- de grandes trabalhos, fa
tude dos lamentáveis acon- ce à sua interrupção por
'teclmentos que se verifi- tão longo espaço de tem

caram no dia 28 de teve- po.

Pôsto de. Saúde de Jaraguá do Sul

Aviso Importante
Comunico o recebimento da vacina Sabin

contra a parálizia infantil. Crianças entre as

idadesl de 2 mêses a 7 anos pod,erão toma,r a

vacina, tôdos 08 dilis, das 9 às 12 tioras, no

Pôsto de Saúde, inteiramente gratuita.

Jaráguá do Sul-Se, 29 de abril de 1966.

Ass. DR. ERICH KAUFMANN
Chef� do Pôsto de Saúde

o
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! 8 de maio ]
���������

Dia das-mães

Catarinenses
de 1.500 anos

I>

Tambem pelo P e d r e
Rohr, foram identificadas
árvores fossilizadas no

'municipio de Alfredo w«:
gner, como pertencenres à
familia dos Lepidodredons
- árvores com escamas

-, hoje já deseperectdas.
(Agência S. C.)

DIA ·DE CARINHO ...

. .. E PRESENTES DE

Doucd nova
fase

Nomeação de
não proííssíonaís
para função
jornalística no

serviço público
gera protestos
FLORIANÓPOLIS - A

nomeação por parte do
Govêrno do Estado, de
não profissionais da im
prensa, para função jor
nalística no serviço pú
blico vai gerar protesto
do Sindicato de Jomalís
tas Profissionais de San
ta Catarina. Fonte daque
le órgão informou à re

portagem que com a

mesma autorídade que o

órgão tem aplaudido' o

Governador Ivo Silveira
quando nomeia profissio
nais qualificados para
cargos específicos, pro
testará agora diante o

II que considera falta de
reconhecimento do go
vêrno para com a classe.

o SESI não é umalrepartição pública, é
uma instituição de di
reito privado mantida

I
únicamente pelos em

pregadores em bene
ficio dos empregados.

loias

Perselene "SaõmIOT"

Dedo no Dodoi

JOGOS COMPLETOS

Jantar, café e cafézinho.

72 peças - Lindas decorações
a escolher.

Infelizmente a existên
cia de v â n d a l o s,
recalcados e desordeiros
é um fato em Jaraguá
do Sul. Pois as várias

. placas que identificam
8S arvorezinhas doadas
ao município pelo Lions
Clube e que f o r a m
arrancadas e atiradas
pelas' ruas da cidad e,
denunciam esse triste
realidade. Pedimos a co

laboração do povo no
sentido de, não permitir
e denunciar às autorida
des qualquer violêIicia
que venha a presenciar
contra essas arvorezi··
.nhlis, pois afinal de con.
tasf é à êle, o povo, que
pertence essas me'smas
plantas.

DENODO

Cr$ 11.000 MENSAIS

JOGOS DE JANTAR

42 peças - desenhos inéditos'

e-s 5.800 MENSAIS

r JOGOS PARA CAFÉ
29 peças - Linhas elegantes

Cr$ 4.900 MENSAIS

-

JOGOS PI CAFÉZINHO
9 peças -. Finíssima Porcelana

APENAS Cr$ 7.800 A VISTA
ou em 3 pagamentos������

I Reposição de peças �

�
avariadas garantida �---------------

� pela fábrica .

�
�--�---:�� E Não Esqueça:

M'ãe' Duas Vezes tVovó
, ,

e

i r

JOINVILLE -- JARAGUA
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(Fundação: flrtur müller - 1919)

Emprêlll Jornalística
"Correio do Pov,o" Uda.

-,1965·'
Diretor

Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINATURA:

Anual . • • • Cr$ 2.500
Semestre • • • Cr$ 1.30�
Avulso • . . • Cr$ 50

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19 ,

, nida Mal. Deodoro, 210
guá do Sul - S. Catarina

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, J a
boticabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, 'aamé'lias, Ooní
feras, Palmeiras, eto.; 'etc.
PEQAM aATALOGO

. ILUSTRADO

Leop'oldo Seidel
- aORUPA' -

,
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Aniversários

Transcorreu dia 19, o

aniversário do j o vem
Leopoldo, filho do sr.

Fernando ôchulz, restden .

Ie em Alto Garibaldi.
- Fez ano die 29, o

sr. Helmut Spechr, resl
dente em Alto Garibaldi.

Fazem anos hoje:
Sr. João Batista Rudolf�
- Elfi Maria Schmidt;
- Eltzeberhe Catarlna

ôchrnídt,
- Mergret Beyer;
- Irrne Ceresito.. IFazem anos amanhã:

Sr. Giardini Luiz Lenzi;
- sr., Bertoldo Bach

mann;
- Jlário Alfonso GDei.

pel;
\

. - Wilma Blanck;
Hilda Bauman;
Gilberto Luiz, filho de

Amandio Klein;
- A jovem Nevia Ma

ria Moterti, filha do casal
Alberto e Otilia ..

G. Moret
ti.

Dia 2:

Arildo Stulzer;
- Lucila Emmendoer

fero
..:_ Angélica Murara;
- sra. Evanir Nicolluz·

zi, esposa do sr. Henrique
Nicolluzzi;
- Nelson, Kreutzfeld;
- Ramiro Schmilz, fi-

lho do casal Angelina e

Pedro Schmilz.

\

Dia 3:

1i-1i'!il!!!�!�!-:�!;-:!-:r===!=!i=ll!IEIm
.. : DR. JORN SOELTER !ii

I I ClRURGliio DENTISTIl i I
ã Moderníssimo "AIROTOR'� I
m Reduz o tempo de traba lho iii
ui e aumenta o conforto do CLIENTB. ��
I

- �

.•
OLíNICA -

O�li��I�
- PRÓ'l'ESE

I
;

C o�:::�:ó::o�e::�ir�e�:li�n�:;!::�/
98

,

II
I; .!I!IiiiiE!� !i=il !;--:!--=li_.wii!!!!!!!1 li=n

Dia 5:

Sr. Heinz Marquardt;
- sr. José Menegollo;
- menina Marlise, fi·

lha 'do casal Angelina e

Pedro Schmitz;
- Miriam Hafemann;
- lIse Trapp;
- Garotinho Wilmar

Victor, filho do sr. Victor
Viergutz, nesra cidade;

Maria Calisto do
Rosário; ,

Augustinha Nilsa
Silvestre de Silva;
-

.

sra. Olivia Schio
chet;
- sra. Irma, esposa do

:;;r. Erwino Gramkow;
- Ursulina Kreutzfeld.

casar-se:
,

Bdital n. 6.147 de 204·66

Nelson José Pereira e

Estellta ôelere Schmitt

e residente em Rio Cêrro,
nesre distrito, Iílho de
Vitor Vukoskl e de ßer.
tilde Gerern Vilkoski. O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de
Ela, brasileira, 'solteira, Direito da Oomarca de Jaraoguá i Sul, Santa·

doméstica, natural de Ja. Catarina. na forma da, Lei, etc.
.

raguft dó Sul, domiciliada .

FAZ S�ABER Q. t�dos po� que o res�nte edítal

e residente em Três Rios' VIrem, ou dele conhecímento tiverem, ou ínteressar

do Norte neste distrito possa, com o prazo de dez días, que finào êsse
filha de 'Severino Demar� prazo.hão de ser arrematados por quem mais der

chl e de Adele ßüngen e maior lance oferecer, em frente às portas do

Demarchi Edifício do Forum, no día 7 de maio vindouro, às
.

, 10 horas, os bens pertencentes a OSVALDO RO-
Edital n. 6.161 de 26-4·66 CHA, e que foram penhorados nos autos da ação

Lauro Fischer, e executiva que lhe move a firma Maferro Ltda., e

Elfrida Uecker abaixo descriminados:-
,a)- UMA TUPIA, servindo para marceneiro,

com tôdas 8S suas respectivas aparelhagens, ava
liados em cr$200 000.

b)- UM MOTOR ELETR�CO, com as seguin
tes caracteristicas: marca WEG. n.!694, 20 vts. a,
380; 2800 a 3400 RPM; AMP 8,6,5; HP 3, série 11
avaliado em cr$ 108,000.

c)- UM MOTOR EL�TRICO. com as seguiu
tes caractertstícas. - Marca- - WEG, n. 1695, 3·H ;
Volts - 220 a 380; RPM - 2800 a 3400; série 11,
AMP 8,6,5 ciclos 50/60, avaliado em cr$108.000.
Total da avaliação cr$ 416.000.

_

Assim serão. referidos bens arrematados por
quem maís dér é maior lance oferecer acima do
preço da avaliação. E para que chegue a noticia

Edital n, 6, t 52 de 26-4· 66 a público, foi passado o presente edital que será
afixado -no lugar do costume, às portas do Forum,
e publicado no jornal local "Correio do Povo".'
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos trinta e um dias do mês de março do ano de
mil novecentos e sessenta e ·seis. Eu, (a) Amadeu
Mahfud, escrivão, o subsereví. (a) Raoul A. Buend
gens - Juiz de Direito. A presente cópia confere
com o original; dou fé.

. Jaraguá do Sul, 31 de março de 1966.
I O Escrivão, Amadeu Mahfud

:€Ie, brasileiro, solreíro,
barbeiro, natural de lere.
guá do Sul, domiciliado
e residente em [aragué
84, nesre distrito. filho de
Brich F'ischer e de LiJly
Utpadel Fischer.
Ela. brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja.
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Garibaldi,
nesre distrito, filha de
Emilio Uecker e de Frida
Venske Uecker.

EI�, brasileiro. solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado
e residente em Garibaldi,
neste distrito, filho de João
Kitzberger e de Catarina
Weiller Kilzberger.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residenle em Garibaldi,
neste distrito, filha de
Oswaldo Pinter e de Te
reza Burger Pinter.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publtcado pela impren·
sa e em cartório onde ser:í
aiixado durante I'i dias. 5,

alguem souber de algum im·

pecl.imento acuse-o para o�

lins legais...
'

AUREA MULLER GRUBBA
Olicia!

/

Edítel de Praça"

'

" '

é:::=I11:::::::'��c::::::::ac::::::::c::::a Registro Civil
CßRßflO DO PDUO MUD A S Áurea Müller Grubb " Oficial

Fruttl;!ras e OrnlJment"ls do Regist: o Civil do 1.0 Dis
trito .úa Comarca de Jaraguá
do SUl, Estado Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe r que comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exgidos pela lei
atim de se habilitarem para

Ele, brasileiro, solteiro,
dentista, nascida em lia·
poranga, neste Es ado,
domiciliado e residente
em Guaramirim, neste

Estedo, filho de José Do
mingos Pereira e de ijosa
Guilhermina Pereira.
Bla, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja·
Sr. Eríco ßruhns, raguá doZSul. domiciliada
- Marl'inho Rengel; e residente em esta cida-
- sra. Mathilde Horst; de, filha de Antonio Arnol
- O Iovem José Otávio do ôchmrn e de-.Marte

Tomelim. Madalena Schmitz Schmltt.
Lauro ôlebert e

Dia 4.:

I
Edital n. 6.148 de 22·4-66 Cristina Heuernenn

Sra. �ur� esposa do er. Paulo Pelens e Ele, brasileiro, solteiro,
Caetano Ribeiro; Maria Olga Iunckes lavrador, natural de Iara-
- Cristina Zanghellni; guá do Sul, domiciliado e

- sre. Alda Soares; Ele, brastleíro, solteiro, residente em Rio Cêrro II,
- sr. Ralf Fredertco operario, natural de Gua- n e s r e distrito, filho de

Zíbell. rarmnm, nesre Estado, Alfredo ôíeberr e de Pau-
_ O jovem Ademir, fllho domiciliado e restdeute Iina Sieberr.

do casal Herminio e Maria em Estrada Blumeneu. Ela, brasileira, solteira.
D. Anacleto. neste distrito, filho de doméstica, natural de Iara

Vergilio Pelens e de Li- guá do Sul, domiciliada e
dia Costa Pelens. restdente em Barra do Rio
ela, brasileira, solteira, Cêrro, neste distrito, filha

doméstica, natural de Jei' de Artur Hanemann e de
raguá do Sul, domiciliada

Ilda
Reinke Hanemann.

e residente em Vila Nova,
neSle distiilo, filha de Jo- Bdital n. 6.153 de 26-4·66
sé Junckes e de Lucia Emilio Kitzberger e
Rau Junckes. Catarina Pinter

Dia 6:

Sr.. Geronimo Trentini;
- Sr. Nelson Slinghen;
- Isoide Wackerhage;
_' sr. Erwino Liermann;
- Angelina Klein Staehe·
lin, esposa do sr. Alfr�do
Alberto Staehelin.

Edital n. 6.t49 de 22-466

, Pedro Schmidt e

lolanda Fuzzi

�Ie, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado
e residente em Jaraguá
sinho, neste distrito, filho
de Wendelin Schmidt e de
E!isabelhei Schmidr.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, naturel de Ja.
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Garibaldi,
neste distrito, filha de Pe
(l'ro Fuzzi Junior e de
Wanda Fuzzi.
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EDITAL

Nos, abai.xo assinados, proprietários e mora

dores à' estr,ada I-sabel Alta, município de Corqpá,'
tornamos público que fica terminant�mente proibido
a entrada de pessoas extranhils em nossas propria
qádas para o fim ·de pescarias e caçadas, raspon
sabiHzando laos infratores as penalidades das leis
vigentes.
:',.=.. Isabel Alta. em 7 de abril da 1·966
� iii� .Alfredo Brall.ln, Waldemar Poarner,
Ludovico Anders, Guilherme Andars, Albrecht

0::;:::=:::::::::::::::::::::=::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::=:-.::::::::::::::::::::::;::::::::==:::::::::::::::� VENDE-SE I ��ehg�isktlzi�u::I��oG:?s'ne�altX�a�;���:' �����!�

!:.:I:�!:I:·! '.2. �rl J�'a�n't'm �. ,�WI 'J���tl'n� '1',;:::1::.;'.' Uma propriedade com Alfred� M�nds.\�ck, �,osé.Pachewski,·CarlosAndr�.
_

• 4 H3 metros quadrados ghetoDl, Herchlo. Mmat.tl, Boriolo Andr�ghetoDl,
c�m casa de alvenari� Ed�undo Vette�lelD,. ErICh Poerner, Fran��sco Pez·

.. bem conservada, sito a z�ttl, Angelo MI,?attl, Czeslau K�czarows��, Ludo-

li Advogado' II Rua Presidente .Epitacio VlCO Kaczarowskl, Carl�s Pe_zzatu, Ssbashao �nt?·
ii ii Pessôa. Inlormações com nowicz, Nata.l Pe�zattl, Joao M.okwa, EstaDlst�lo
li '

. ii o sr. EI:vino Menegotti Andre�hetolJll, Jose A�dreghetoDl, ' Paulo Vet.terlem.:
11 I E S C R I T Ó R I O : A V, M A L. D E O D O R O) 1 2 2 li <> Waldemal," Lessmann. AntoDIo An..?r�gheto�lI, Helena, �aczarow�kl" Jose
II li u

, Mokva, Eugemo FOSSIle, Herbert Rease, Ého Daros'

II. JARAGUÁ DO SUL i! si, Paulo Aodreghetoni, Kllri Posmer, Robsrt-o
!! ii Poerner, Edyson Poerner, ,Alfredo 'And.eTs, Bernar-
II !I Correio do Povo do Bl'osow�ki, Joãc'Gustato Resse, AUgusto R'eese,
II

I

.MAN SPRIl::i!I'r DEUT§CII II um Jornal a Felix Mokva, Guilher'ma Bia'nchini, Leopoldo Hass,
II

"

. !I _Serviço do Povo Augusto Hchulz, Germano Mokva, Rudolfo Pru�t,
\!..':::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;' =- ------'- Reinoldo, Braun, Alberto Woelk, Harry Bayer:

Edital n. 6.150 de 22-4·66

Antonio Vitkoski e

Eluiza Demarchi

Êle. brasileiro, solteiro,
lavrador, nalural de Jara
guá do Sul, domiciliado

(Ação de Usucapião)
O Doutor, Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, elC.

FAZSABER, aos que o presente edital de citação,
com o prázo de 30 (trinra) dias virem ou dele conhe
cimento tiverem, que por parte de MARIANO JOSÉ
DE SOUZA, residente e domiciliado no lugar Poço
d'Anta, municfpio de Corupá, desta Comarca, foi
requerida uma Ação de Usucapião, para aquisição
do domínio do seguin're imóvel; - "Um terreno, si-'
tuado no lugar Poço d'Anta, muoicipio de Corupá,
com a área de 7.714 m2, com as seguimes confron
lações: - Ao Norte, com a Estrada Velha, que ligava
Jaraguá do Sul, à Corupá; ao Sul, com a Estrada
atual, que liga Jaraguá do Sul, à Corupá; a Leste,
com terras de Mário floriani e a Oesfe, com ferras

da Mitra Diocesana." Feita a justificação, foi a mesma

julgada procedente, por sentença. E, para que chegue
ao conhecimento de todos interessados e ninguém
alegue ignorância, manda Q Dr. Juiz de Direito expe
dir o presente que será afixado no local de CoSlume,
sede, dêste Juízo, Edificio do Forum e, por cópia,
publicado na forma da Lei. - Dado e passado nesta
cidade de laraguá do Sul, aos vinte e dois dias do
mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e

cinco. Bu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscreví.

(a) Raoul A. 3uen�gens, Juiz de Direito
Cerridão'

Certifico que a ordem de expedição do presente
edital foi recebida em cartório, no-dia 16 do corrente
às 10 horas; dou fé.

Jaraguá do Sul, 22/dezembro/1965.
O Escrivão, Amadeu Mahfud

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pelo presente edital ficam os senhores
-

acio�
nistas desta sociedade; convidados à comparece
rem à Assembléia Geral Ordinária à realizar-se

,
EDITAL 'DE CONYOCAÇAO no dia 30 de

_

abril de 1966, _às _!4 {qvatorze} horas,
Pelo presente, ficam\ convidados os ·srs. sócios na sede 'soclal à rua 1?eDJamlO _oo�stant n,:o 328

desta sociedade, para comparecerem à Assembléia
em �araguá do Sul, a fIm de dellberCArem sobre a

G I O d' á
-

I' d- 15 d
-

d segulOte
era r lO rIa a rea Izar-se la e maIO o

I' ORDEM DO DIA
corrente, em sua séde social, nos fundos da Alfaia- . - ' -

taria Ersching, ã Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1 - Exame, dlscussao e aprovaçao de: Ba-

para deliberarem sÔbre a seguinte
lanço Geral, conta de Lucros e Perdas realIzados

ORDEM 'DO DIA''''' em 3,1 de dezembro de 196�, relatório da Diretoria
. e o Parecer do Conselho FIscal;

1.0) - Eleição da Nova Diratoria; 2 ...:.. Eleição do Conselho Fiscal;

2�) - Pr�stação de Contas;
'. ,I' 3 - Assuntos diversos de interê��e social.

.

3. ) - A.s_suntos d� Int�r�sse SOCI�I, AYISO: Acham-se' à disposição ,dos sen,horeE

09S._ A reUDlao f�r-se á realIzar as .9,30 ho�as,. e, acionistas, no' escritório da s'éde social, os docu
se nao havendo numero legal de SÓCIO�, ser� feIto mentos à que set refere o art. 99, do Decr. Lei
uma ,s�gunda às 10 horas com qualqu�r numero n.o 2.62 de 276.9,40.

'

,

,

de SOCIOS.
! '. Jaraguá do Sul, 29 de mãrço de 1966.

AsS. LEVINUS KRAUSE, PreEudeute Leopoldo Joã� Grubba - Diretör Presidente

2' Anos 'de
.
Revoluçãn .

Rio do Sul, abrh de 1966
TEN. FERDINAND'O PlSKE Meu caro jovem

, I Louvado seja N.S. Jesus Cristo!
A Revolução de 51' de março aíe 1964 fOI sende- Desta vez você vai ter uma' surpreza, pois

da com incontido, entusiasmo em todos os recantos e.m vez de escrever lhe. vou mandar para você a

da' Pánia Brasileira. Êste peís, que caminhava a carta que um seminarista enviou aos colegas de
peesos largos pa a os braços do comunismo areu a sua terrínha.
metertehste, podia, 'agora, respirar novamente, livre A cartinha do Semínarista Luiz Carlos que
da tenebrosa ameaça de comunização. B com as hoje envio a você é a seguinte:
saudações entusiás1hlicas vd�iO o reavlvemento das Meus velhos amigos Orestão, Nêgo Xixa tur-
esperança� em rne ores ias. ,ma tôda!

'

,

Um povo de. f�dole ordeira; um povo Irabal�a-·' Há días andava para escrever. É sempre
dor como o bresileíro, merece, efetivamente, dlas uma coisa ou outra. Parece que estou vendo Nê

�lelhore�. '

." go Xixa reclamando: "O Luiz Carlos vive só

.
.

Dal a p,�omessa formal do atual
_ Presld��te, Ja rezando, não se lembra mais de nós, virou rato

Citada no artigo precedente, de que nao me�,lr�a es de Igreja." Rezo, é verdade, até .por vocês, ma.
forços pdr� que o be,m estar do povo braSileirO, se landros senão, quando chegar nas férias, vocês
elevasse, reo depresse quanto recionelrnente posstvel. estarão todos' na cadeia, e não terei com quem

Surgiu" então, diante da Revolução, a gigantes- jogar futebol.
ca tarefa de um vasto e complexo planejâmento, que O futebol aqui anda animado. Sabe que pe
abrangesse todos os setores da vida brasileira, pro guei a ponta direita da seleção do Seminário. Às
[undernenre afetados e prejudicados pela ação nefasta vêzes o padré me bota no segundo, só por castí

da paulatina. desa'gregação, que a ação subverstva e go, diz que eu não largo a boja, que driblo demais,
corruptora dos agentes comunistas infiltrados em tal e coisa. Quem nem o Pitango falando pra nós

,

tôdas as posições de mando estava provocendo, e, lá no campo do Tivico.

inclusive consolidasse deflnitlvemente as nossas de- E aproveito e digo para vocês uma coisa de

Iesas centra um provável e possível ressurgimento cair duro: nunca fui tão feliz da vida como aquí
da ideologia vermelha em plagas brasileiras. no Seminário. Que vida alegre, turma. Claro:

O povo brasileiro desconhece isto. O povo quando é sério é sério no duro. Se estuda muito

�esconhece os [aspectos fundamentais dêsse plane- u� pouco de trabalho, se reza também, ' Nêg�
rememo; desconhece as razões por que o Govêrno Xíxa.
Revolucionário tornou êste caminho e não aquêle Mas q ando a bagunça começa também é

outro; desconhece, os dados que aconselharam os de valer. Tem jôgo de tudo o que é jeito, não é

objetivos que deveriam ser atingidos prioritàriemente; só futebol. Tem dias de mato, festinhas, futebol

desconhece os resultados já alcançados; desconhece de salão, pingue-pongue, bola ao cesto e não sei

o alentador decréscimo da espiral inflacionária que quanta coisa mais .'.

pairava ameaçadoramente .sôbre o Brasil e nos colo- A turma é legal, camarada, para frente, mes
.cera à beira do, caos, e parece que desconhece, in- mo. A .gente vive come numa família, tode o

clusive, que o perigo maior, o mal maior, foi conlu- mundo Irmão. É claro que não trocaria todos os

redo: as imprevisíveis consequências de uma guerra meus colegas por nenhum de vocês! . I' A ver

civil., dade é que nos criamos juntos, jogando bola, to-
Êsse desconhecimento da realidade brasileira mando banho, fumando esccndído, batendo nas

.deve.se à falta de colaboração da imprensa nacional. laranjas do velho Pedro... '

Leia-se um jornal; ligue-se um rádio. Só se verá, só Já ia esquecendo de dízer : sabe que me

, se ouvirá, notícias alarmantes e alarmistas: Colapso sinto contente acima de tudo porque sinto que

financeiro eminente; previsto o estado de süío; onda cada dia entrego maís minha vida a Cristo, nosso
de desernprêgo; desespêro do povo; agonia do povo; Salvador. Isso é brabo de vocês pegar, claro. Um

desânimo do povo; fracasso' total da Revolução; dia vão entender melhor.

ditadura militar; supressão das liberdades do povo, e Por enquanto um abraço a vocês todos.

quejandos. Luiz Carlos.
O que é realmente difícil de encontrar e de Esta é a cartinha que Luiz Carlos envíou a

ouvir é alguma coisa que denote propósitoa de crí- seus colegas e que hoje deixo a você meu amí

rica construtiva e .sadle; vontade de ajudar o Govêrno go. Creio que gostou dêste "Cara", não?
Revolucionário a levar d bom têrrno a ciclópica ra- E os enderêços dos seminários, ficam para o

refa que lhe incumbe; sentímento patriótico, e suíi- próximo mês ...

ciente compreensão do verdadeiro papel da imprensa, Sem outros motivos de maior consideração
para ajudar a esclarecer a opinião pública sôbre o professo·me seu amigo de sempre que o abençõa
que se f�z, porque se fez e o que se pretende fazer. de coração.

Se tiyesse a Revolução podidó contar com ta!

ajuda e muito menor seria hoje a préocu.pação do
povo brasileiro, apesarl da conlinuidade da elevação
do preço de custo da alimentaçao, fator exclusivo em

que êle, povo, se apega para julgar a Revolução.
porque lhe falta conhecimento de causa para poder C é' I d

�

t' S h' S A
julgar com justiça, abarcóndo a obra revolucionária Om r c I O e nus ri a c mi tt . .

com visão geral dos problemas' já superados e dos
ainda pendentes de solução.

Com, os dadQs parcos de- que dispomos, pre�

fendemos, dêste nosso cantinho, esclarecer o povo
de Jaraguá do Sul, sobre o que a Revolução já rea

Iizou nestes dois anos decorridos desde a gloriosa
jornada cívica e pratriólica de 31 de março de 1964.

Pe. Constantino Demarchi, SDB.

��(.;

Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convida�os os SfS. acionistas para uma

assembléia geral extraordinária, às 15 horas do
dia 30 de abril da 1966, na séde social, a Estrada
Blumenau, Klm. 4, afim de deliberar sôbre a

proposta de aumento de capital, com recursos

p,rovenientes da lei 4.357 e, consequente alteração
'dos estatutos. '

Jaraguá do Sul SC, 9 de abril de 1966
: Comércio e Ind(lstria Schmitt S. A.

ARNOLDO L. SCHMITT, Diretor Presidente

Assembléia Geral 'Ordinãria

'Proibição
Peia presente, t>í"0ibi,

mos terminantemente a

entrada de pessoas estra
nhas: em nossas proprie.
dades situadas em Ri·
'beirão Aurora, localida
de de Rio tJêrro n, nes·
t� município de Jaraguá
do ,Sul, afim .de caçar, e

tirar cipós.'
,Aos infratores não nos

VEN'DEM'-SE responsabilizamos pelo
que possa ocorre�

Jaraguá do Sul, 28 de
Vendem-se um Balcãol abril de 1966 '

e um jôgo de lúz fluo. Ass. Alex 'Paganelli
recente.' Ass. Arno Ehlert
Tratar na Caixa Eco-

nomica Federal, à Ave.11nida Marechal. Deodoro,
n.Q 192, nesta. "

,

,I

Vende.,se
Uma propri'edade, nesta

cidade, havendo uina,casa
de material e 3 morgos
de terra.

Informações na .'

Joalheria FAUTH
Av. Mal. Deod. da Fonseca

Jaraguá do Sul

'Soci8dada da Desportos Acarai

o Anuncio é �--:-IAlma do Negócio
anuncie neste

_j

Página 3'

,

A PEDIDO
O sr. Bruno Steioert vem de nos entregar

um exemplar do jornal �'A Vanguarda do Vale",
que se edita em Blumeneu. Pede-nos que se .taça
a transcrição do artigo, estampado na 3.a página,
da edição 0.° 2�, de 25.4.66, onde fica envidencia
do que não foi êle o autor do atentado à imagem
de Nossa Senhora Aparecida. Eis o artigo: "CO
LONO NÃO QU�BROU IMAGEM NEM SABE
QUEM FOI O .AUTOR - Reagindo contra fatos
que lhe foram imputados por moradores da re

gião, inclusive um índustfíal, o colono Bruno
Steínert, residente em Rio do Cêrro Il (serra de

Jaraguá) envíeu correspondência a A VÀNGUAR
pA. na quql' declara não ser f) auter da quebra da

Imagem de Nossa Senhora Aparecida, fáto divul
gado pelo semanário de "27 de março último."

"A missiva que é longa diz a certo ponto:
"Não Bei porque motivo querem me 'culpar dêssé
áto vandälico. Devo comunicar a V.S. senhör di
retor, que a imagem em questão foi daníücsee,
ao que me lembro, no mês de novembro de 1965
justamente na época: em que se realízava e� ,

Blumenau a IV FAMOSC. Lembro me que os tra
balhadores da estrada falaram do assunto. Estra
nho que agora, depois, de decorrido. tanto tempo,
venham tentar eulpar-me. Nada fiz de que pudes
se sentir-me culpado. Estou com a consciência

tranquila. Aslinhas que óra escrevo, são para uma
reparação do mal que me causaram praticando
uma ínjustíça contra um pobre lavr�dor. Não sei
quem foi o malfeitor; contudo, isso não autoriza a

ninguem julgar terceiros pela aparência ou por
motivos que não vale a pena notífícar."

"Certa vez foi danificada a fonte, existente
junto à imagem. Como Iôsse o morador maís pró
ximo e, por 861' evangélico, quiseram culpar-me
pelos, danos causados. Sofri as I maís. duras penas.
Quando tudo já caia no esquecimento, ers que
apareceu a verdade. Um motorista menos escru

puloso danificara a fonte, descarregando várias
balas de seu revólver."

Bernardo Grubba S.A. • Ind. e Com.
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os srs. acionistas a compa
recerem a assembléia geral extraerdinária, a reali
zar-se na séde social, a Rua Preso Epnäoio Pessôa,
1.207, às 15 horas do dia 30 de abril de 1966, afim
de deliberar sõbre Ia seguinte ordem do dia:

a) - Aumento de capital com recursos prove
nientes da lei 4.357 e fundös de reserva e cODse
guente aneração dos estatutes.

Jaraguá do Sul - SC, 02 de abril de 1966

Bernardo Grubba S. A. - Ind. e Com_
Waldemar Grubba - Dir. Presidente

Companhia Máquinas Famac'
Assembléia Geral Extraordinária

,

Ficam convidados os srs. acionistas para úma
assembléa geral extraordinária, a realizar-se DO pró
xi o dia 30 de abril de 1966, ijs 20 horas, na séde
social a Rua 'Cél. Proc. Gomes de Oliveira, afim de
deliberar sôbre a proposta de aumento de capital
com recursos provenientes da Lei 4.357, fundos d�
reserva e alteração dos estatutos.

Jaraguá do Sul - SC, 4 abril de 1966

O. Kaesemodel - Diretor

Indústria e Comércio Leopol�o João Grubba S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Uma propriedade com

15x49, com casa de ma

deira €Im perfeito estado,
mais um rancho de 5x8,

, sito a Rua Rodolfo Hu
lenussler, nesta cidade ..

Informações
' nesta

redàção.

Prl!eili1�l! Vende-se' - Centro Oferece-se. ,I Precisa-se
\

EMPREGADA .'
Quario com mobilIa Auxiliar para Escritório

DOMÉ)TICA, para Curitiba. Vendewse uma proprIedade contendo uma completa para moço(a), . "

, Paga.se bem. Tratar na
casa de material e uma casa de mRdeira situado' com café da manhã. com boa letra e conheci-

à R E·
.' A

..' I mentos de contabilidade

Av.Mal.Deod.daFonseca499 na pItámo Pessoa, 497 em Jaraguá do Sul. Tratar a Av. Mal. Deo. ESCR1TÓRlo' FISCHER
das 9 às 12 horas. ' Informações com Dr. Piccioni, em Corupá. doro d'a Fonseca 145. Mar. Deodoro N. 204.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- BAILE da S. D. Acaraí
RAVENA

Dia 14 de
, .

mcno
I I

: '

Orquestra

CORREIO

,

de Laguna.
,

o O p O :y O =uCo=luna=RO====TAR=Y"
N.O 2.,377SÁBADO, 30 OB ABRIL OB 1966JARAOUÄ DO SUL (SANTA CATAIlINA)A.NO XLV

Missa de 1.0 Ano de Passamento
Convida-se parentes, amigos e conhecidos

pana a Missa de 1.0 ano de passamento de

J O s e f F o nt a n a, ,

a realizar-se no dia f> de maio de t966, às 6,30
horas, na Capela do ooíégfo São Luís.

Por maís êste áto de Fé Oríatã, agradece
Senhora Josef Fontana

Jaragu'á do Sul, abril de 1966
I

I. O Q�E VA! PELO LlOHS
"ECOS DA lIla. CONVENÇÃO DISTRITAL"

.

Atirados que somos, quase nunca medin do
esforços para representar' condignamente o nosso

Clube além fronteiras, fizemo-nos presentes - com

uma 'delegação bastante grande - na Hfâ.' Oon-
venção Distrital do L-lO.

.

Com o' incentivo que o LIONS representa,
procurando cada vez mais o aprimoramento leo
nístíco e praticando mais e mais o sadio compa
nheirismo, nada' menos qt,1E! 7 companheiros, dos
quais 6 com as respectivas domadoras, S9 desloca
ram para ARARANGUÁ SC. sede daquela conveu

ção.
Foram oa CCLL, Orlando Bernardino da Silo

va, Gerd Edgar Baumer, Ary Carolino Fruet,
Antônio Zimmermann, Rudolfo Emmendoerfer,
Horst Stein e Antônio Pradi, que ;, desfraldaram a

bandeira de nosso Clube e de Jaraguá do Sul, no
encontro dos LIONS 'CLUBES 'de nosso Estado.

Um local maravilhoso ., MORRO DOS CON
VENTOS - nos esperava. As suas belezas natu

rais, seus recantos pitorescos e a bondade divina,
deixando com que o sol banhasse intensamente
êsse misto de dunas e rochas durante todos os

dias em que lá estivemos, fêz com que se apagas
sem de nossa mente os remanescentes de uma

viagem cansativa ao longo da costa catarinense.

RONDA POLICIAL
Ocorrências policiais

dia 21 de abril de 1966

"

r=�rrsß71Utas=ol�;urnn=:��8 . J \' . �. J
fi' :j
t� (Cihrurgião Dentista)

.

� �.� ���::: rt;�:;;:=;:�;�:�:;;:�;;�;;=�p;'�r:::::e:::v=:l:;'d·;:!.e:;n·=C;:;;I�a";:;;�1i i

fi CLíNICA PRÓTESE. CIRU'RGIA BUCAL RÁIOS X :1 bom dinheiro 'comprafico na!i o H
�i :.:) FARMACIA NOVA.H do Trabalhador R"r�l '.:.!
fi

' Consultório: �ua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) l
' U li!'

�. H O R Á R 10.
Manhã - das 8 às 12 i1 de ROBERrD M. BfiBST

.

,1,1 A C M E R C I A (_
..I::!:' " Tarde _ daR 14 às 18 ! � que dis -e de maiórsortimen· Av. Mal. Oeodoro, 130, em laraguá do Sul,

o

•

I
• \: to na praça e oferece seus artl- iI encarrega-se do preenchimento das guia de !l

'I�
.

JARAGlUA DO SUL
'

oB' gos á preços v .. ntajollos ii h' " - .:1 "-

:' '.

o o':� A_v. Mal. Deodoro da fODseca, 3 I! '
' recol lI:nentQ e de IDscnçao. n

,,: ·····,,:·..·�·,�v··.··.·�·················/.························*··.··v················�·.··.··.::.,,··, :.,.. ��J"1"Itrr.....__ tr.\-..__ I'T'\o-___ I"I"\..... �� �. j�w�
,

' ����� �� ��1iiIIJ 'CIr . .,.... ..... ..,......... ........"......-,..� ---.,.."...-- ••:::::::::::::::::::::::,=:::::::;:=:E:::=.=::::::�-::::::::::::::::::::::::::-.::::..-:....-:::9===::-..,·

Mais OU menos as 22
horas, o cabe do Exércilo
Domingos Fusão, do 2.·
Esquadrão de Reconheci
menro Mecanisado, com

sede ne capital de São
Paulo, entrou visivelmente
embriagado no Bar Cata
rlnense, em traje civil,
visto estar licenciado (fe·
rias) e ao avisrar o seu

a m i g o Os ó r i o José
öchremer e após conver

sarem em iom cordial,
este em dado momento
levantou o pé,' dizendo
pots atire e o cabo de
imediato sacou de um

revolvei e disparou um

tiro que veio alingir a sola
do separo de Osório, fa
sendo o orificio de sehida
do projétil na referida sola,
não ofendendo íisicemente.
Com a Intervenção de
terceiros, e na luta pare
desarmar o citado cabo,

. . .' quebrou-se o telefone do
Jantar Festivo �- FOI_sem dúvida alguma �. citado Bar, a arma foi

p.otlto. alt? daquela convenyao! onde o companheí- apreendido e o Cabo Fu
riamo fOI praticado em to-�o o seu esplendor. O são recolhido ao xadrez.
nosso Clube, por íntermédío do CL Gerd Edgar Mais tarde em consequên
�aumer, d�u mostras, com larga margem, do espí- cia do estado de ernbria
fito leon.ístlC.O que o _!D0ve. Falou em �ome dos

guez de Osório, que alega
eouvencronais, .alocuçao que por ce!t? aínda está, o falo entre ele e cabo de
comlo .:chama viva,. gra!ada na memoria, daqueles brincadeira, fói tambem
que tiveram .a satIsfaçao de ouví-Ia. recolhido ao xddrez, pelos

.A fala dó Governador Manique Barreto, dei- modos inconvenientes ( e

xou transparecer a eqlOtividade com que aquele palavrãos de baixo calão
companheiro vive LIONS, demon�tração inequívoca, que proferia na rua, em

da responsabilidad.e cam que "'ncara o nosso mo· frenle ao Bin em apreço.
vimento. Selou com rara felicidade aquela reurüão. O fato foi comunicado as

. • '.. A autoridades competenIes, D�sPE!dlda � Retorno - Um almoço de con· por intermedio do Ten.
fratermzaçao realIzada num dos belos recantos de. Piske e a arma entregueMorro dos Conventos encerfOU cqm realce a jUa. ao cilado Oficial
Convenção' Distrital. De lál voltamos mais LEOES,

.

imbuidos ainda mais do grande serviço que LIONS
presta, com nossos conhecimentos ampUados para Tambem as 22 horas,
a continuação daquilo que nos propuzemos re-alizar. após a chegada do trem

. O LIONS CI:.UBE 'DE ARARANGUA merec'e o
passageiro, no ultimo va·

nosso respeito, tal a maneira com que se desin- gão �iajavdm alguns re·

servistas que na estação,c1l:inbiu d� t!).refa de an,fitrião. ( em tom de troça, dirigiam
O brilhantismo de que se revestiu a lIla.

oono, adjetiVOS desapreciativo
vE,mção Distrital..,.é.mérito daquele Clube, o ijUE::. aos· que aguardavam a

, faz eom que o admiremos. . �aida do trem, quando

Sessões'Plenárias - Realizadas com bri
lhantismo fizeram com que o LIONS fôsse conhe
cido em seus pormenores por todos que lá se

encontravam, trazendo, com debates sob temas di
versos, esclarecimentos úteis à prática do leonísmo.
O ponto culminante daquelas plenárias foi a esoo-

.Tha do nõvo Governador do Distrito L-lO, para o

ano Ieonístieo 66/87. O pensamento comum que
nos norteia escalou e CL George Wilde para o

alto pôsto de 1.0 mandatário em nosso Distrito.
Companheiro brilhante que milita no Lions Clube
de Florianópolis, desde BDa fundação, pelo cabedal
de serviços prestados à causa leonística, tem trun
fo certo para dirigir com gabarito os destinos de
nosso Diatrito..

neste interim passavam os

soldados Osório. Bueno e

Allair Pires, os quals
chamaram a atenção do
pessoal daqui, pera acaba
rem com os palavrões que
pronunciavam centra os

reeervtsres, fato este desa
provado pelos individuos
Abrão Alves de Jesus,
individuo de má conduta e

ultimamente solto desta
Delegacia por indulto, pela
pratica do crime de furto
e João de rel, operario de
uma firma local, quando
não sendo atendido o sol
dado Osório solicitou do
seu colega Altair ir ao re
lefone da estação pera
chamar a patrulha poliaíel,
quando de repente esre
v o I f a correndo pedindo
socorro de Osório, elegeu
do estar ameaçado de apa
nhar dos dilos índlvíduos,
nao podendo assim telefo
nar, quando Osório pre
tendendo segurar Abrão,
que reagta, sacou do re

volver dando· lhe uma co

ronhada e Que não gostou
o seu colega João de tel,
que procurou ou fez amea

ças de sacar uma arma,

quando Osório para assus

tar deu um liro para o. ar

o que não qmedrontou, e

ao que parece em consê

quencia, disparou um tiro
CoDlra João de tal, errando
entretanto o alvo, indo
o projelil alcançar o moço
João Moura, que nadel
unha com o caso.

O fato tambem foi leva
do ao conhecimento da
Secretaria da Segurança
Publica, o soldado Osório

Ilogo lermiDado o Inquerilo
seguirá preso para a sede
de sua unidade em Ca·'
noinhas.

, f

CASA DA AMIZADE

A· casá da amizade do ROTARY CLUBE é
constituida pelas senhoras des rotarianos desta
cidade. Reunem-se semanalmente com a Imalída
de de confeccionar enxovais para recém nascidos
pobres e entrelaçamento de amizades destas senho
ras, que da mesma forma que seus esposos tem o

ideal da fraternidade � do companheírísmo.
�8te ano já foram entregues 18 enxovaís,

além de muitas peças avulsas.
Os enxovaís são .compostos das seguintes

peças: 3 casaquinhos ..;._ 2 camisinhas de malha
com manga comprida - 2 camisinhas com manga
curta - 4 fraldas - 3 eueres - 2 toucas - 2
sapatinhos - 2 macacões e 1 cobertór.

O entusiasmo imprescindível da Coluna Ro
tary às senhoras da casa da amizade, concitando
as para que continuem com êste benemérito tra
balho. O desejo sincero da Coluna' Rotary de que
Deus, V08 dê muitos anos de 'vida para que mui
tas criancinhas tenham a feliz oportunidade de
agasalhar-se com as vestimentas' propiciadas pelo
vosso trabalho e dedicação.

Nosso Clube sente-se feliz e mesmo eufórico.
por poder contar com a Oasa da amizade, pois
sem ela não teríamos os estímulos tão necessários
que sempre recebemos, em especial com o tra
balho expressívo das senhoras para o Natal da
Criança' Pobre.

Senhoras da casa da amizade, nÓ8, 08 rota
rianos de Jaraguã do Sul, contamos com a conti
nuidade desta abnegação, para o engrandecimen
to de nosso querido Rotary.

MARCO NA PRAÇA PAUL HARRIS

O Rotary Clube de Jaraguá do Sul, edifica
rá um Marco ns praça Paul Harris, esquina da
rua Marechal Deodoro com a Rio Branco, praça
ainda em construção.

Êste terá 6 finalidade de marcar a presença
de Rotary em nossa cidade, assim como fazer a

saudação de "Boss Vindas" aos transeuntes que
darão a satisfação de Bua visita a nossa querida
Jaraguá. '

Tão Jogo, portanto, a "Metrópole do dinamis
mo", terá mais um embelezamento que virá so

mar-sé a tantos outros, para o seu próximo cen

tenário.
Será indubitàvelmente uma promoção de Ro

tary, e bem por isso será um patrimônio de Jara
guá do Sul.

Dank allen Freunden und Bekannten für
die herzliche Anteilnahme anlässlich des
Hinscheidens unserer lieben' Mutter und
GrossmuUer

.

I
Witwe Elisa Behnke Freygang,

die',fam 24. April 1966 illl Alter von 78 Jah
ren sanft im Herrn entschlafen ist.

Die trauernden Hinterbliebenen
Hans Loss D. Familie'
Victor Freygang u. Familie

.. ....

t
Agradeoemos a tôdos os amigos e co

nhecidos a caridosa participação nos funerais
de nossa querida mãe e avó,

.
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