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A veterana agremiação'

bolonísta Az de Ouro,
tem nova direção. A, re
nov�ção do quadro ad
ministrativo deu-se no.

dia 5 da corrente, pleito
que foi vencido pelos
seguintes. bolouístas' :
Presidente: Wolfgang
Weege, Secretário:'Hein
rich GeUert, Tesoureiro:
Walter éarlos Hertel e

Orador: .LorenoMareatto.
as estradas de Pomerode Um apertão de orelhas O presidente óra eleí-
(para não citar os demais) nos encarregados não 'to é o 12.°, desde a s�a
estava qUA nem um tape f' I I' _ fundação, em 8 de maio

te de hso, levando poucos arl� ma a g��, .ao ecn de 1948 e é a agremiação
minutos para tranaper

trärio: benefielarla uma que maior número de
muitos quilómetros, en vasta zona, como aconte- anos está em permanen- ,

quanto que do pé da ser- ceu com a Estrada. Join- te atividade.
ra de Jaraguá até a oi ville-Jaraguá que última- A nova díretoría, subs
dade, lavaram cerca de mente tem sido bem con títuí a antiga, compos-
50 minutos, em meios servada, levantando co- ta de : Presidente - Eu
tr-ances e solavanoos a I meatärios airosos aos seus gênio- Victor Schmöckel;
oeFimanchar as viaturas. titularas. Secretário - Eugênio José

da Silva; Tesoureiro
José Narloch e orador -

Wolfgaog Weege.
Segundo se anuncia,

grandes empreendimen
tos deverão veríflcar-se
no ambiente social, de
módo a satisfazer a tôdos
OB boloníatas do Az de
Ouro,

JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) sábado, 8 de maio de 1965 N,O 2.327Ano XLV

Mãe, Minha Mãesinha Querida
Em Tua Homenagem, Pela Data De Amanhã

Por J. DE CASTILHO PINTO

ESTRA'DAS VOLTAM
PE ICLtTAR'

As últimas chuvas tem
feito decaír o estado de

conservação das estradas
do norte do Estado, 00

tad amente a que sãi de
Joiuville, passa por Ja
raguä A demanda à Blu
meu, até o pé da serra.

Mãe, minha mãesínha querida. Quanta har
monia, quants suavidade e doçura vai nessa pala
vra sublime que é mãe. seja ela pronunciada na

choupana humilde ou no fausto dos palácios.
Quanta melodia nesse vocábulo que identifica

a entidade santa que realizou o milagre da mater
nidade e cuja vida lembra a vigilia, o desvêlo,
a ternura e também o sacrlfíclo e abnegação,
carinhos e renúncias compreendidos sõmente pela O problema, contudo,
criatura que teve a suprema ventura de ser mãe parece I esidir em grande
e assim realizar-se inteiramente como mulher. par te n» vontade dA tra

Foi certamente compreendendo essa verdade balhar dos empreg do
que 8. sociedade, num dos seus momentos felizes, dos diversos setores, pois,
resolveu homenagear a sagrada figura que nos ião lögo c sam as chu
deu o ser, instituindo o DIA DAS MÃES que no vas, as turmas do lado
Brasil é comemorado tôdos os IinOB no segundo de Blumeneu põe- e ime
domingo de Maio, o mês de Maria, a mais pura e diameute em campo. tA
sauta das mães, a Mãe de tôdas as mães. . pando os bur oos aber-

Por isto, na data de amanhã. 9 de Maio, em tos pelas águas copio as,

que cultuamos o DlA DAS MÃES, uma pausa deve enquauto que do lado
ser determinada na mente e nos corações de todos [araguaense, pas am mui
nós, Um intervalo em nossaa lutas de todos I)S cíes, tos dias até qu o ho

a\é mesmo nessa batalha contra OB DO soe inimigos mens da couaervsção
gratuitos, velados ou declarados, para que assim vohem ao .trablho.
OB nossos COTações, livres de quaisquer pensa- Reclamação deas na

mentos maldosos, possam receber em seu seio o ture a rec bemo e di
doce Dome de mãe e ainda com mais fervOr e versos motorista', quan
acalentado amorr' pronunciar, pela data de

8manbã'I
do do tran curso do dia

em tua homenagem: - Mae, minha mäestnha 1(>. de Maio e Domiogo,
querida. 'qUA n08 t-auemiuram que

Do Centro. Acadêmico
XI de Fevereiro da Facul
dade de Direito da Uni
versidade de Santa Cata
rina, assinada pelos aca
dêmico,s João José Leal
(Presidente) e Mário
'Lange S. Thiago (Secre
tário), recebemos e tran,s
crevemos na integra a

seguinte correspondên
cia:
"O Centro Acadêmico

XI de Fevereiro (CAXIF),
da Faculdade de Direito

da Universidade de an

ta Catarina, iniciou MOVI
MENTO DE PROTESTO
contra o ,aupiento dos
subsidios dos Deputados.

para Cr$ 500000 (qui
nbentos mil cruzeiro)
Com a parte variável
(representação. jetonr.'8juda de cu to) os sub -

dios Be elevam a mais
de Cr$ .1.300.000 (Hum
milhão e trezentos mil
cruzeiros), A referida
Resolução prevê ainda
aumento a partir de ja.
neiro (efeito retroativo)
e reajustamento automá
tico de seis emseis meseB

Através de s�u Depar
tamento Jur�dico, êsse
Dentro Acadêmico ten
ciona recol'rer àJUST(ÇA
contra eSS8 Resolução
da Assembléia Legislati·
va, por julgá-la incons
titucional e altamente
lesiva aos interêsses da
OOLETIVIDADE. '

1.',

O Diário"Oficial do
Estado, de 2 (dois) do
corrente publica Resolu
ção de no 27/65, da As
sembléia Legislativa au

mentando a parte fixa dos
�ubsidios dos Deputados
de Cr$ 150 000 (cento e

cinquenta mil cruzeiros)

Clube Atlético' Baepeodi
O Clube Atlético Baependi tem nova diretoria,

eleita em Assembléia Gerl11 Ordinária de 30/3/65.
São os seguintes os oomponentes do principal clube
da cidtlde:

'

DIRETORIA:

Presidente de Honra: Alfredo Krause (reeleito)
Presidente: Heinz Mahnke
1. Vice. Piesidente: Antà'oio Zimmermann
2. Vioe Presidente: Ivo Ewald
Secretário Geral: Horst SLein
1. Secretário: Everaldo Leandro dos Passos
2_ Secretário: Rolli Bruch
Tesóureirc Geral: Alfredo Leitholdt
1. Tesoureiro: Jorge Ozerniewicz
2. Tesoureiro: Lino Baratto
Diretor Social: Dr, Gerd Edgar Baumer
Orador: Dr. Murillo Barreto de Azevedo

Diretor Esportivo: Dr. Guido F, Fischer
(

,

DEPARTAMRNTOS:

Assim 8endo, em data

próxima ingressará �m
JUIZO com UMA AÇAO
POPULAR, fundamenta
áa no artigo 141, § 38 da

Constituição Federal.

Certos de seu atendi
mento e apoio, solicita
mos a publicação desta
NOTA em seu prestigio·
so órgão de· imprensa.
, Ficamos imensamente
agradecidoB, pela publi
cação 'd� nossa NOTA

Basqutlta-.-Mascu!ino: Nery Buchmann
de PROTESTO em s",u

Feminino: João J:!'arinhuk
/ Jornal. A Faculdade de

Bolão: Eugênio José da 'Silva, Direito, está com um
. G,eraldo Warnioghaul:f (re6Ieito) Mural onde exporá todos
EducllC�ão Física: Adolfo Mahfud' .

os recorteB de Revistas
---Futebol: Jor'ge Mat�ar J

. '

bl'
Futebo.l da Salão: Dr.. Guido Fischer e ornaIS, que pu lCa·

rem e derem o seu apoioTiro: Willy SODneóhohl '

a nossa ardua Campa-
Volley: José FerrAira da Silva

nha. Pedimos ao nobre
CONSELHO FISOAL: a,migo que nos envie

r . -

. alguns números para tal
"

Alexandr� Haake, Alfonso �uhr, Ot�o H'lendl· mistér, não só do já pu.
màyar, Pedro, Rengel e Waldemlro Schmltz.. blicado como também do'

"Correio do POV'o" apresenta os seus cumpri·1 que ainda bá de publi-
mantos, com votos de proficua gestão. : .

cal'. Ficamos gratos",.

sare Clmerciante e

Industrial: Na salva

guarda dos teus

ioteresses, inscreva
te Oll Associação
Oomercial e Indus
trial de Jaraguâ do
Snl

Polícia Militar
completa 130 anos
No dia fi do corrente, a I piar corporação que tão

Policia Militar do Estado revelantes serviços tem
de Santa Ceterne, com prestado ao Estado e ao

pletou 130 anos de exts- Brasil, os seus respeítosos
têncie. O acontecimento cumprimentos pela passa
leve Ierge repercussão em gern do centésrmo trtgésí
tôdos o setores, repercu- mó aniversário, e de que,
rindo lambem na Câmara como garanlidora da or

Municipal de leregué do dem e da dlsctpllne, con

Sul. que aprovou envio tinui escrevendo páginas
de oficio de congratula- de destacado h e r O i sm O

ç
-

, proposto pelo verea- pera nossa querida Histó
dor Eugênio Vitor ôchmö- ria Pátria.

concebtdo no se·

guintes têrmos: Na oportunidllde, relle-

ramos nossos protestos de � _

elevada eslima e dislinta
consideração, Mui aten

ciosamenle ass. Loreno
Marcallo - Presidenre."

"Exmo. Sr. ('él. Elvfdio
Peilers - DO. Comandan
Ie dll Policia MilHar do
Estado de Santa Catarina
- Florianópolis.SC.

Senhor Oomandante: A
Oâmara Municipal de Ja
raguá do Sul, lendo em

visla requerimenlo apre
senlado pelo ver e a d o r

Eugênio Vitor Schmöckel,
unânimenle aprovado em

sessão ordinária de ontem,
vem de apresentar à exem-

Mylene
•

Cal no
Cure seus males e poupe seu'

�iR;�GIÃmprN�V� Iguaçu
u ROBERTO M. HORST

J que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantaJo6os

�lIa Ma�. Oelldoro 3 - Jaraguã
�����

A atriz Mylene Demon-.
geot deverá cair.breve
mente nas revoltosae:
águas do Iguaçu, no rio
Paraná. Mas só de men

tira num truque cinema
tográfico bolado pela
equipe de cineastas que
a acompanba atualmente
àquela região. Mylene,
que está hnspedada no

Hotel das Cataratas, pre
para-se, para "o diHcil
salto", O filme "OSS 111",
contará uma história <le
terrorismo e espionagem
patSsada no Brasil, mos

trando OB mais helos pon
tos pitorescos de nosso

Pais. (AABe)
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Haos Weroe� Joestiog
Advogado'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 122 ._ sala 1 - Fone 231

Dr. Joacbim

Inventários - Cobranças - Usucapião - Desquites -

Ações Cíveis em G�ral - Qu�stões T!ahalliistas. -: Defesa
.

de Processo CrIme. -::- Jurl - Açoes ComerCIaIS
Falências e Concordatas

\ .

FALA-SE ALEMÃO

Erbschaftsangelegenheiten - Kassie.rungen - Ei�entu!D�
recht (Usucapião) - Ehetrennungen - Allgememe ZIVIl·

prozeese - Arbeitsrecht - Kriminalprozesse - Schwur

geric�t - Handelsrecht Konkurse und Konkordate

MAN SPRICHT DlTIUTSCH

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversários

Fazem anos hoje:
Osmar Schmítt;
- Elza Buch;
- Zelia Maria Moser;
-- sr. Rodolfo Maler:
- Marlene Roters, fi-

lha de Tereza 'Watzko
Roters;

Registro C ívi I Edital n. 5,949 de 29·465

Cópia do Edital de Gua
ramirim, neste Estado.

Osnildo Bartel e

Aurea Maiochi

Aurea Müller Gnibb I, Oficial
do Regi t· o Civil do I. o Dis
trito ca Comarca de Jaraguá
do Su', Estado Je Santa

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

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar- se:

Edital n. 5945 de 28 4·65
Honorio Demarchi e

Leonor Francisca Rosá

Ele, brasileiro, solteiro,
funcionário público, na
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente
em Itapocusínho, neste
distrito, filho de Tercilio
Demarchi e de Ana Stin
ghen Demarchi.
Ela, brasileira, solteira,

professora, natural de
São Bento do Sul, neste
Estado, domiciliada e re

sidente em Itapocusínho,
neste distrito, Iüha de
Ezelino Rosá e de Maria
Rosá.

Edital n. 5.946 de 28-4 65
Luiz Flor da Silva e

Cecilia Fortuozo

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Gua
ramirim, neste Estado,
domiciliado e residente
nesta cidade, filho de
Manoel Flor da Silva e

de Ana Flor da Silva.

Ela. brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ga
ruva, neste Estado, do·
miciliada e residente
nesta cidade, filha. de
José Fortuozo e de
Helena BerQ6rdo.

Edital n. 5947 de 28·4-65

Djalma Nazario e

Marcedes D'Amaceno

EJe, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ja
iäguá do Sul, dpmiciJia
do e residente nesta ci,
dade, filho de Gustavo
Nazario e de Va)entim�.
Cristina Nazario.

Ela, brasileira, 80lteira,
doméstica, natural de Ja
.raguá do Sul, domicilia
da e residente nestá ci

dade, fil1;la de Laudelino
D'Amaceno e de Zulmi
ra Rosa.

Edital n. 5.948 de 28 4·65

Ingo Fallgatter ,e
Verena Klitzke

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico de refrigera
ção. natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e re

sidente nesta cidade,
filho de Alfredo FalJgatter
e de Wanda Bolduan
Fallgatter.
Ela, brasileira, solteira,

balcc.nista, natural de

Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em

Três Rios do Sul, neste

distrito, filha de Alvino
Klitzke •

e de Hedwig
Friedel Klitzke.

iniciará a grandiosa e tot,al liquidal,lão do seu �asto estoque dfl artigos
domésticos em geral, OB quais serão �endidos com grande redução
nos preços, sendo mesmo vendidos abaixo do custo de fábrica.

Acordeões "TODESOHINI" cl 37 teclas,
80 baixos, 2 J:'eglRtros '. . de Cr$ 180.000 por 155.000

Máquinas de cos\ura "VIGORELLI"'m6veis D Ihimbuia cl 5 gavetas . . . . de " 185.000 ,,150.000
.

aas garga adas
Bicicletas "MONARK" para Homens e Se-

MEL PLÁSTICOnhoras em lindas côres . . . de " 118.000 I, 92500
Liqúidificadores "WALITA" (último modêlo) de " 5Ü.l50" 45.000 Na Escola:
Ba tedeiras para Bola "WALITA" . . de .. 92650" 65.000 - Diga, Pedrinho, de
Baterias de Aluminio extra forte "ROYAL" de " 16.500.. 12.950 onde é que se extr�i o
Ferros elétricos dss mais afamadas m3rcas de It 7.000" 5 400 'mel artificial?

Contrataram casamento e centenas de outros artigos de utilidade domésiica que serão �endi - É do pólen das flôres
dia 18 de abril de 1965, dos com descontos espetaculares.

.
de plástico, Sr. Professor!

o.s jovent! Rodolfo Fiedler Uma visita à exposição na OASA REAL, certIficará V. Sa. do acima dito. A R TIS T A
com a gentil senhorita
Romilda MieJke. Em tôda compra de uma máquina de costura, � Sr. Jui�, êle abusou
�le, fiÍho de Augusto GRATIS uma Sopeira Oll um Prato pal'a Bolo e 12 GRATIS de mim, porque me jurou

Fiedler (> Ida Fiedler, Ohícara� para Cafesinho ·"Porcelana Schmidt" que me abriria as portas
residentes em Tai6 e ela," da sétima arte.
filha de LeopoldO e Alma . :N. B. - A "CASA -REAL" comunic�' à sua' distinta - Isso é verdade? -

Mielke, nesta cidade. clientela, que continuará com'· a assistência técnica' para as máquinas perguntou o juiz.
"Correio do Po\'o" cum'· de costura "VIGORELLI" por intermédio de seu técnico eepeciftli8adb - Claro que é. E cum-

primenta' o jovsm par o Senhor Dietmar Waege ao lado do Engenho de Arroz "PIWEDO". pri com a minha palavra-
com' �otos de perenes Peças e acess6rios disponível. Nessa mesma tarde fomos
f�icidadas. ��������������������'���I�������� juntos ao cinema.

Ele, brasileiro. solteiro,
contador, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Itapo
cúsinho, neste distrito,
filho de Adolfo Bartel e

de Rosalinda da Costa
Bartel.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Itou
pava, neste Estado, do
miciliada e residente em

Guaramirim, neste Esta
do, filha de Genuíno Maio.
chi e de Rosa Maiochi.

Edital n. 5950 de 3·5·6ó
José Tobi8S Katzrowski

e Terezinha Böekor

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ro
deio, neste Estado, do
miciliado e residente em

Garibaldi, neste distrito,
filho de Pedro Katzrows
ki e de Pierína Ketzrows
ki.
Ela. brasileira, solteira,

doméstica, natural de
Jaraguá do Sul,

domiciliada e

residente em Jaraguá 84,
neste distrito, filha de
Antonio Bockor e de
Oecilia Müller Bockor.

Edital n. 5951 de 4·5-65
Manfredo BehUng Krue-

ger e Laura Kaht
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia·
do e residente em Rio·
da Luz, neste distrito,
filho de Otto Kruege!' e

de Ida Emilia Bebling
Krueger.
Ela, brasileira, soltetra,

doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em

Rio da Luz, neste distrito,
filha de Willi Kalft' e de
Bartha Lemke Kaht.

SABADO, DIA

li :>ara que che�ut: ao co

.1hecimento de todos, mandei
passar o presellte edital ql1
�erá publicado pela impren
sa e em cartório onde ..erá
atixado dU! ante I" dias. S

liguem souber de algum 1m

petlimento acuse-o para o'

lins legais.
AUREA MÜLLER.GRUSBA

Olicial

Noivado'
Mielke -,Fiedler
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- José Carlos Gesser,
residente em Ooncórdia;
-sra. Zilda Scbmöckel,

residente em Curitiba.

- sr. Erich Ehlert;
_:.. sr. Bruno Friedel,

em Tres Rios do Norte;
- sra. Adélía Harbs,

espôsa do sr. Rudolfo
Harbs, residente em Es
trada Itapocú;
- sra. Dorohti Grubba

Tavares, residente em

Ourítíba;
- o jovem Adernar

Hsnn, em Jaraguazinho.

Dia 12:

Enlace
Rocha-Fendrich

Contrato de CasamentoJosé Peters, nésta;
-: sra. Marla, espôsa

do sr. Carlos Mayer;
- o jovem estudante

Mauro Roters,' residente
Fazem anos amanhã: em Curitiba;
Sra. Mariana, espôsa

- Wilfredo Müller;
do dr. Alberto Murara. Aurea Maria Scheuer
- Vigando Staats. em Jaraguá 84;
- sra. AneJia Emke - sr. Dankwart Har-

Karsten, residente em mann, em Oorupá;
Estrada Nova, nésta: I - Werner Meier, re·
- Gregorio Müller, em sidente na Barra do

Corupá; Rio Cerro;
- jovem José Henn, - A Sra. Inês Nicoleto,

em Brasília. residente em Pomerode.

No dia 15 de' abril últi
mo noivaram '08 [ovens
Maura, filha do provecto
Coletor Estadual, sr. Mau
ro Schnaider e Exma.
Senhora e Jamiro, filho do
distinto industrial desta
praça, sr. João Wiest Jor.
e Exma. Senhora.
O acontecimento foi

recebido com muita sim
patia pela sociedade local,
onde se sobresaaim os

os dois [ovens que 6ra
contrataram casamento.
"Oorreio doPovo", apre

senta aos noivos e res

pectivos pais, os seus

cumprimentos, com votos
de muitas felicidades.

As sociedades [aragua
ense e sãobenrense irma
nam-se nesta data,quando
levam ao altar dois jovens
muito benquistos, forta
lecendo os tradicionais
laços de amizade das
faniilias Rocha e Fendrich.
Assim sendo. o jovem

técnico contabilista Lotá
rio Fendrich, filho do
distinto casal José Fen
drich e Exma. Senhora,
de São Bento do Sul,
unir-se á pelos laços sa

grados do matrimônio à
gentil Senhorita Maria de
Lurdes, dileta filha da
Senhora Viúva Ida B.
Rocha, em ceremônia civil
a ser realizada no Forum,
enquanto que o religioso,
verificar-se- á, logo mais,
às 18.30 horas na Igreja
Matriz de São Sebastião.
Serão padrinhos, por

parte da noiva, no civil,
o sr. João Renato Rocha
e Srta. Dilma C6volo e,
no religioso o Sr. José
Rocha e Senhora. Serão
paraninfo , por parta do
noivo, no civil, o Sr. Au
gusto Hermes Schmidt e

Senhora e 1110 religioso,
o Sr. Pedro Donini e

Senhora.
"Correio do Povo", Ieli

cita os nubentes, com
votos de muitas venturas,
extensivos aos respecti
vos pais.

Dia 10:

A sra. Ana, espôsa do
sr. Bertholdo Pantein, em
Jaraguá 84:
- sr. Jorge Mattar,

Contador de A Comercial,
néste:
-- A sra. Aurora Pe

rinl, residente em Pome
rode.

Dia 11:

Dia 13:

Afonso Buhr;
- sr. Leopoldo Stahl;
- Waldemar Antonio,

filho de Alfredo Vasel; I- sra. Ana, espõsa de
Silvestre Bartnikoneski
em Oorupä;

Adélia Gasehe
Schwartz, residente em

Jaraguazinho;
- Zilá Rodrigues Leí

te, em Ireperune-Rio de
Janeiro GB.

Dia 14:

Sr. Albano Kanzler;
- Ordineia Satler;
- sr. Elchion Silveira;
- Heinz Gaedke, re-

sidente em Rio Cerro;
- Eny Herbst, restden

te em Pôrto Alegre, Rio
Grande do Sul.

Sra. Anita
espôsa do sr.

Buerger;

Buerger,
Herbert

EIliAG
VJEMAGlU]Elf IRiO

É a sua oportunidade de adquirir
de maior categoria.

110.000 mensais
sem juros

Através do Fundo Comum Douat de Veículos - 8érie A

o veículo

VENDE-SE
Por prêço de ocasião,

vende-se uma proprieda
de com 11 ms. de 'frente
por t 29 de fundos. com.
uma casa de madeira,
tipo bugalow, no centro
de Guaramirim.
Tratar na Rua 28 de

Agôsto, 51M, em Guara
mirim.

c:::::::::a<=:><=>'"""'"c::=::::o<=:>c::::::::::a

Melhores informações:

LojasDOUAT ao lado do CINE JARAGUÃ

MUDAS

Atenção
1.0 demaio - A PARTIR DE - 1.° demaio

FrutfferiJs e O;niJmentais

Laranjeiras, Pecegueiros,
KakiSE-iros, Macieiras, Ja-,
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Goni
feras, Palmeiras, etc., etc.
PEÇAM CATALOGO

ILUSTaADO ,

Leopold.o Seidel
- CORUPA' -

-8-

CASA'REAL
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OORREIO DO POVO SABADO, D�_5_.1_96_5 ���,�����������P�á�gi�n�a�5
Edital de Citação' E D I'T A L ,EDITAL

.

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

Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

.

FAZ HABER aos que o presente edital de
citação. com o präzo de (30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem,' que por parte de PAULO
JANSKo.WSKI, residente e domiciliado, no muní
cíplo de Oorupá, desta Comarca, foi requerida uma

AÇÃO DE U�UCAPIÃO, para aquisição do domínio
do seguinte imóvel: - "Um terreno situado a

estrada Caminho Pequeno, no município'de Corupá,
com a área .de 39280 m2, com as seguintes con

Irontações: frente, e um dos lados, numa extensão
de 100 e 400 metros, respectivamente com o terreno
de propriedade do postulante Paulo Janskowskí :

'

pelos fundos, com a propriedade de Herbert Neu:
bert, numa extensão de 100 metros e no outro
lado, numa extensão de 400 metros com o terreno
de propriedade de Arthur Bleich". 'Feita a justifi
cação, foi a mesma julgada procedente, por sen
tença..E, para que chegue ao conhecimento de
todos íuteressados e ninguém alegue ignorância
manda o MM. Juiz de Direito, expedir o preAent�
edital, que será afixado no local de costume sede
deste Juízo, Edifício .do Forum e, por cópia, publi
cado �a forma da Ieí. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos treze dias do mês de abril
de mil novec.entos e sessenta e cinco. Eu, Amadeu
Mahfud, Escrlvão, G subscrevi. (a) Raoul A. Buend-
gens, Juiz de Direito. .

A presente cópia contere com o original; dou fé.
Jaraguá do Sul, lö de abril de 1965.

O Escrivão AMADEU MAHFUD
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O Doutor Raou! Albrecht ßuendgens, Juiz de O Doutor Rsoul Albrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Direito da Comarca de Jaraguá do .Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

'

FAZ SABER aos que o presente edital virem

_

FAZ S,ABER é10� que o presente �dilal de cita,
ou dele conhecimento tiverem, que por parte d�

çao, c�m o prezo de trinta (50) dias, virem ou dele
ALVIN A. MASSELAI CIPRIANI, por intermédio de

conhecimento tiverem, que por parte de EUGeNIO seu' bastante procurador, advogado dr. Reinoldo

PLANINSCHECK, por- intermédio de seu bastante Murara, lhe foi dirigida a petição inicial do teôr

p��c�rador, advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da

dirigida é! petição inicial do reôr seguinte:
Comarca de -Iaraguá do Sul. ALVINA MASSELAI
CIPRIANI, brasileira, viúva de Lucas Cipriani

PETICAO: - Exm« Sr. DR, JUIZ DE DIREITO lavradora, residente e domiciliada à Rua· Felip�
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUI,..' Diz EU Schmidt, s/n., na cidade de Nova Trento, neste

G.ÊNIO, P�ANINSCHECK, brasileiro, casado, funcio- Estado, 'através de seu bastante procurador (ínstru
na�lo pUbl,lco federal, residente e domíclltado và Rua mento de mandato incluso), advogado inscrito na

loão PlaOln�che.ck, nesta cidade, por seu bastante O,A.S., secão do, Estado de Santa Catarina, sob

!,roc�rador, tnstrumento de mandato incluso, advogado n. 915, com escritório à Av. Mal. Deodoro 215

I�scrlto na C.A.B., seção do Estado de Santa Cala- nesta cidade, vem com todo acatamento e respeit�
nne, sob n" 915, com escritório à Av. Mal. Deodoro à presença de V. Exa. para expôr e b final reque
215, nesta cídade, que propõe a presente AÇÃO DE rer o que abaixo segue: - I) Que o tinado marido

DESQUITE LITIGIOSO, centre sua mulher MER. da re.querente Lucas Cipriani, adquiriu por com

CEDES CATARINA PLANINSCHECK brasileira pronnsso de compra e venda uma área de terra

c�s�da, profissão e residêncíe ignorada pelo peticio: e suas benfeitorias, situada à Rua Felipe Schmidt,
na;I�, co� �undameoto no err. b17, inciso IV, do em Nova Trento, do Sr. AUGUSTO PIVA, mediaote

Co�go CIVil Brasileiro, pelos motivos que passa a pagamento parcelado e achando.se ora totalmente

ex�or: - I) Que o suplicante casou se há mais de paga, tendo inclusive tomado posse do dito ímöve.l
dOIS anos com a suplicada, no 'Cartório desta cidade, e pagado os impostos do terreno em causa, até o

s,?b o regime de comunhão universal de bens, no 2.° semestre do ano de 1964, II) Que uma vez ete
die 26 de feve!eiro de 1955, conforme se faz prova

tuada a venda do terreno, o Sr. Augusto Piva
COm a Certidão de Casamento inclusa registrado mudou se daquela cidade. estando atualmente domi�
s<!b o n° õ�95, às fls. 213 V., do livro 22, II) Que ciliado e residente nesta cidade, à Rua Itapocú
deste consorcio nveram um filho de nome SÉRGIO Hansa, IH) Que para surprêsa e espanto da petí
JOÄO PLANINSCHECK, nas c i d o no dre 9 de cionária, Augur to Pi va, há bem pouco tempo
dezembro de 1955, que nresurmvelrnenre vive com

vendeu pela segunda vez a seu primo Alberto Piv�
sua mãe. iii) Que a vida em comum do casal foi a mesma área � benfeitorias, o qual requereu e

de pouca duração, permanecendo juntos meno� de obt��e a i.misRão de pósse do dito imóvel, que a

1 J meses, quando então SUd mulher ebandonou vo p�tlClonârla detinha como seu. IV) Que Augusto
luntértamerne o lar conjugal, passando a residir junto' Píva, sabedor de que a viúva Alvina Maaselat
com seus pais, os quals também logo em seguida se Cipr!ani, pretende. po�tunamente agir contra sí,

�epararam, IV) Que o' casal não possue bens a per-
medíante ação de índenízação, quer eximtr-se de

IIlhar. V) Que desta forma, ernbos estão separados respousabtlidade. vendendo o único imóvel que
de fato, há mais de 8 anos, e a mulher s e gun d o POSbÚf1, segundo a peticionária teve conhecimento
sabe o. requerente, reside no Paraná, em lugar incer- através de terceiros. V) Que dado ao expôsto
lO e nao sabido. VI) Que nestas condições e na for. a peticionária a fim de prover à conservação �
ma �os arts. 516 e 5Q, inciso IV, do c.P.c., vem o

ressalva de 8e�8 direitos. e evitar que de futuro,
suplicante requerer nos termo::s do arl. 161 inciso IV qualquer adqUirente dos bens do suplicado Augusto
seja a mesma citada por Edital, pata re8P�nder ao� Piva. alegue boa fé, vem protestar, nos têrmos do

lermos áa pre.senle AÇÃO DE DESQUITE LlTIGIO art 720 e seguintes do Código de Processo Civil,
SO e c�ntesta·ld querendo, no prázo legal, sob pena

como protesta, anular pelos meios regulares de

áe revelia e confesso, ficando desde já citada de direito, qualquer venda que venha a ser feita,
lodos ,!S seus termos e atos, até final senlença e

salvo se o adquirente depositar a importância de

execuçao e, uma vez obedecidas as formalldaáes CrI 1.100000 (hu.m milhão e cem mil cruzeiros),
previstas na lei 968, de 10 J 2 49 e verificada a im valor atual do Imóvel, na conformidade do art.

possibi,!idade da solução amigável, que se digne 108 do Código Civil Brasileiro. Nesta forma requer

�etermlOar lavrar o têrmo do ocorrido. VII) Que a seja tomado por têrmo o presente protest� e dele

flOal, provado o alegado, seja decretado o desquíle. seja citado o Sr. Augusto Piva, brasileiro, casado,
para todos os efeitos legais, e a CUlpada condenada lavrador, residente e domiciliado nesta cidade à

ao pagamento de todas as custas do processo e
estrada Itapocú-Hansa � publicados editais para

I
Residência: Dr. Nereu Ramos, .19

honorários de advoaado, arbitrados por V. r:lxa. na
conhecimento de terceiros interessados incertos e

e. LJ
l'l b'd R

CORUPA. - 8�'rA CA'rAH.INA
forma de costume. VllIl\ Que a ré deverá perder o

naO sa lOS. equer mais, uma vez preenchidas
nome do marido adquirido pelo casamento, ciente o

as formalidades legais, sejam-lhe os autos �ntre
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·::1valor de Cr$ 75.000. Nestes lermos pede deferimentO. estaduaIS, JDutlhzadas, no valor de CrI 44)." DES- U lJ U H O P J
Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de !955, pp. (as) PACHO: - A., como requer. J. do Sul, em 12/4/65. J
Reinoldo Murara, TESTEMUNHAS: - 1) Julio Alves (as) Raou} A. Buendgen8. Juiz de Direito. t� C-IRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- �lRosa, brasileiro, ferroviário, residente e domiciliado .Pelo ,qua se passou o presente edital, para �. RES, INTESTINOS - Cirurgia d'e Senhoras Ê
à Rua VenânCiO da Silva Porto n/Cidade. 2) Deodoro conhecimento de terceiros interessados e que será

CoelhO Vie�rd, brasileiro, casad�, funciontlrio públiCO p'ublic�do no "Dj��io da Justiça" e no jornal.l0cal �.:�. •
Diagnóstico Precoce do Cincer nas Senhoras .:.�Jfederal, resldenle a Av. Gelulio Vargas, n/Cidade. ()orrelO do Povo. nfldo e passado nesta CIdade f J

li) Hilo Arlur Gonçalves, brasileiro, casado funeio- de J�raguá do Sul. aos doze dias do mês de abril �
ComuniCIJ aos seus clientes que atender'; no seu

gntirio público federal, residente e domiciliado nesta
de mIl novecentos e sessenta e cinco. Eu, Amadeu f� novo �0"su/t6rio • Rua Artbur Müller n' 160 �

cidade. (coladas estampilhas estaduais no valor de Mahfud, �scrivã?, ? subscrevi. (a) Raoul A. Buend- f=
(AO LADO DO NOVO HOTEL) :

Cr$ 44, devidamente inutilizadas)." gens, JUIZ de DIreito., :l Das 9 12 e das 15-18 horas - FONE, 384. .�.:JA cópia retro, por mim autenticada, confere J
DESPACHO: 1- Como requer, devendo a Suplicada com o original, do que dou fé.

............... ·.......·�:·.........m:·...··'��·...· ..· ...o.........··��:·...•.....,�

ser citada por edilal, com indicação de dia e' hora Jaraguá do Sul, �� de abril de 1965. m!!!�aal=!!ii!!!'I_' .l!!!!!I-r--,,-,�'_
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O ESCrivão AMADEU MAHFUD
O R J � R"-N' SO

.

1*para a au lencla e conc: laça0. -�e. . do .;:,ul, em
1 III • v E LT E R

::

15/fev./1965. (as) Raoul A. Buendgens - Juiz de iii:'

I""
I CIRURGlffo DENTlSTfd 11_

Direito.

t DilnMügUng
-- Moderníssimo "A/ROTOR" =

ENCERRaMENTO: - Em virtude do que foi expedido II I
o presente edital de citação, pelo qual chama e cita I":

Reduz o tempo de' traba lho

1-'a MERCEDES CATARINA PLANINSCH�CK, para .' e aumenta o conforto do CLIENTE.

comparecer neste 'juízo, sala das audiências, Edifício Tief Betrueht Teilen wir Hllen unsere I-II' -Ido Forum, sito à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, no Verwandten, Freunden lind Bpkannten den ...
CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE

dia 8 de julho do corrente ano, à� 10 horas, a firn TOd Unseres Lieben Giltten,' Vatar, Schwie- I.. RAIOSXÜ_I
de assistir a audiência de conciliação de que Irata a gervater und Grossvater,

U

Lei nO 965, de 10-1249, tudo de conformidade com III Consultó'tio: Av. Getulio Vargas, 198 I
a pelição relro trenscrita ,e despa'cho, ficando desde Arnoldo Piske !li

já citada por todos os lermos da ação ,e para con- I (Anexo ao Depó.sito da Antarctica) I
lestá la, querendo, no. prázo de dez. (10) dias, con, mit der I:!m 28. Abril d. J., im Alter von 64 ;l,!-'�!iIlil;��r-'!=i!_,:-"--::li=r-lí!!!!!!ID!=Eii

'lados da data, designaQa para audiência de concilia'l Jahren', 5 monaten und 28 tagen starb. '

ção, sob pena' de revélia. E, p,ara que chegue ao co. Die trauerden Familien sprechen auf

nhecimento da Ré Du de quem pos sa interessar, diesen Wege allen Bekannten und Nachbarn,

mánda passar o presente edital de citação, que será die ihnen hilfreich zur Seite standen und in
,

afixado no lugar de costume, às portas do Forum 0 der Scheidestunde, staerkten, ihren herz-

públicado no. "Diário da Justiça e no jornal local lichsten Dank aus.

"Correio do Povo". Dado e passado nesla cidade de Desgleichen danken sie allen densn, die

Jaraguá do Sul, aos quinze dias do mês de fevereiro Blumen und Kraenze sandte und den lieben

de mil novecentos e sessenta e cinco, Eu, Amadeu Verstorbenen zu 'seiner letzten Ruhestatt
Mahfud, Escrivão, o subscreví. (as) Raoul A. ßuend geleiteten, Sie danken auch Hern Pastm'

gens __ Juiz de Direito. ,

' Meister fuer die Trostreichen Worte im Hause
und am Grabe.

A presente cópia confere com o original; dOll fé. Cbrupä, Maio de 1965.

Jaraguá d� Sul,' '15 de fevereir.o de 196,5. Die Tl8uerden �inlerbliebenen
Ö Escrivão AMADEU MAHFUD iiiII.-.".,'.·I .��_I11!1,' .,.

i

I

Dr. Francisco Antonio Piccione
JH:� .D -.:Co-c.R.lH:. 1."Z

Cirurgia e Clínica de Adultos e CrianQas
Pa rtos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ

11::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::=:::::::::::: ::::::::::::: ::::::--;;
I! 'j

Ij DR. IVO KAUFMA.NN 'I!
.1 II

" 11
ii Cirurgião Den,tisla li
!i li
" ti

I! Consultório::._ Rua Preso Epitacio 'Pessoa 159 H
:: II
II' li·
I! (em frente da, B MP R E SUL)
II ii
I'

I.

t,'
- Aparelhagem modernissima - II

I
h

li I?AIO X - CLiNICA - CIRURGIA li

II PROTESE -' pLiNICA INFANTIL II
II',

• II
I! ::::-.::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::=:::::::=:::::::::=:::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::
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II

e

apresenta

Reunião de, 30 04.1965: O Rotary Club de
leragué do Sul, reuniu se 'no úlnmo dle Q9 de abril
de 1965, na séde do-Irelara Tênis Clube, � que com

pareceram, como convidados' oe srs, Ciro Alves,
Inspetor do ôerramelre e Sebastião Machado, fiscal
do IAPETC. , '.

Além da lembrança do natalício do rotariano
Dietrich Hutenueesler, ocorrido no dia 29.4, continuava
repercutindo .entre os companheiros a feijoada servida
pelo cornp. Lehmann, dia 27.4, quando do aniversário
da Senhora Raquel.

Na mesma ocasião Ioram apresentadas as des
pedidas ao rotariano Kaufmann, que segue o corrente
mês pera a Europa, em companhia de sua espôse,
Da. Milly.

No cumprimento de deveres, falaram ainda os

cornp. Ary, Marlo, ôchmöckel, Eggon, Mezureehen.
Alfonso, Kaufmann, Nutzt, Dietrich e Murillo.

.

.__.)l�.',. O ·QUE, VA, I PELO UßNS I � I f\ N C f\

-

Q Q IR A\ ]])) A IR( § .@ C n Á [99Transcrevemos hoje em n/ coluna semanal, ---------------,---
a íntegra do oficio endereçado ao Lions Clube PARABENS À TODAS AS MÃES DO MUNDO'de Joinville, o grande anfitrião da 2.a Convenção' Que o seu coração, puro e carinhoso, receba neste diaDistrital do L- 10 \ dedicado à tõdas as mãezínhas, 811 maiores bençãos Divinas..

Em homenagem a elas, êste
Op'r/Jaraguá do Sul, em 4 de Maio de 1965 R E T R A TOD E MÃE

. Uma simples mulher existe que, peÍa imensidlo de seu
amor, tem um pouco de Deus; e pela constânoís de sua de
dicação, tem multo de anjo; que sendo moça, pense como
ancíã e, sendo velha, age com as forças todas da juventude;
quando ignorante, melhor que qualquer sAbio desvenda os
aegrêdos da vida, e, quando s!bia, assume a slmpl1cidade
das crianças, pobre sabe enriquecer-se com a felicidade dos

De regresso à nossa Ieregué do Sul, após parti- que ama, e, rica, empobrecer-se para que seu coração não
ctperrnos com a mais numerosa delegação de Oompa- sangre ferido pelos tngretos; forte, entretanto estremece ao

chõro de uma criancinha, e, fraca, entretanto se alteia comnheiros e Domadoras da 2.a Convenção Distrital do a bravura dosleões; vIva, não lhe sabemo. dar valor porqueL- 10 realizada na aprazível e hosptralelra Iolnville, à sua sombra tõdaa as dores se àpagam, e, morQl., tudo o
sob os euspictos dêsse grande clube cô-irmão, per- que somos e tudo o que temo. dar1amos para vê-la de nõvo
mítimo-nos voltar à presença dos caros Cornpenhei- e dela receber um apêrto de seus braços, uma palavra de

seu. IAbios_ Não exijam de mim que diga o nome dessaros do Líons. Clube de Joinville, ne pessôa de seu mulher, se nio quiserem due ensope de lágrimas êste album;dinâmico Presidente, com objetivo de apresentar nos- porque eu vi passar no meu caminho. Quando crescerem
sos sinceros cumprimentos pela impecável organlza- aeus-ülhos, leiam para êles esta página: êles lhe cobrirão de
çäo, hospitalidade incomum e demonstreção de alio beijos a fronte; e dirão que um pobre viandante, em troca

de suntuosa hospedagem recebIda, aqui deixou para todossentido de companheirismo demonsrredo no curso da o retrato de sua própria mãe. , .

inesquecível 2.11 Convenção Distrital do L-lO, cujo (D. RAMON ANGEL JARA -

desenrolar, estupendo sob todos os aspectos, obede- Bispo de La Serena - Oblle)
cendo um programa cuidadosamente elaboredo e o

Estêve visitando seus�a�iares o eímpstíeo Juvenalque é rnels importante, megrnücemente executado, Pedrí, procedente da cidade de Londrina (capital. norte palemos certeza marcará época no cenário leonístico ranaense).
de Santa Catarina quando o tema fôr Convenção xx

Distrital. ED1 festa o lar do casal Marcl-Ellsaldo com o nasci-
'Nem mesmo a intempérie, que durante fôda a

mento do primogênito Jean CarIo, nascido em 27 de abríl,
na capital parenaenee. Os cumprimentos desta coluna aossemana parecia prenunciar um possível fracasso, ehe- fellzzs pals e avó•.

gou à abalar o ânimo dos companheiros de Iolnville xx

que; confiantes no sucesso de seu trabalho, pouco ou AnIversariou dla 29 p.p. a gent1l srta. Maria Aparecida
BianchinI. Os cumprimentos desta coluna.quase Dada deixavam transparecer de seu desaponta- xx

mento em função do péssimo mau rempo reínenre, Estrearam aliança na mão direita o simpático casal Va-
que parecia querer desafiar a todo o custo o êxito léria Kraulle e Udo Staats. AOl noivos e famUtares a.
da belíssima Iesre que fôra preparada com tente de- felicitações desta coluna. xx-dicação e cerínho. O Ademal' (Dema) e a VanI vlItas constantementeAs primeiras horas de sábado quando a acolhedora juntos no cinema e no bíngo, SerA Isto sknples amizade?
Cidade dos Príncipes, pera satisfação de todos, vol� xx

b t I
.

f'
.

I t Regrellaaram da viagem de !lupeias o dlatinto casalJava a ser co er a por so magOt ICO, via-se C arlSmen e
Dr. Ivo Kaufmann (Marisa). All boas vindas de ßadar Sociala cada semblante de companheiro jOínvillense o extra-

xx
vasamento de sua alegria numa demonstração eloqüen- Corupá no dla 8 (sAbado) maia uma vez, serA presti-
te de natural euforia, como. que reconhecendo eSlar a g1ado (no Salão "Koerner") com um batIe organtzado por"

t q
.

f' t a d' t jovens profellsOras do Grupo "TEREZA RAMOS"_ O ballepropria na ureza, ue a prmc piO se mos rar ISPO! a levará o titulo de "NOITE NO HAVAl" com apresentaç!o dea empanar o brilhantismo das'festivldades, contribuin um grupo de havaianas e um desfUe de modas, para a qualdo decisivamente para CI rotai garantia da execução convidam a society jaraguaenee (traje tipico).do belíssimo e bem planejado programa. xx

Desnecessário seria afirmar qu�, houvesse aqui Muito feliz a graciosa menina Andréa Betina e seus
pais, J040 Jocial Veber (Mar1lú) com a chegada de um rocitação de nOIr.es, forçosamente cometeriamos injústi busto menino pue na pia batiamal receberá o nome de César

ça na omissão dêste ou daquele Companheiro, daí Joctas. O nalicimAnto deu-se no dla S de maio n� cidade
porque, os nossos aplausos são endereçados indistin- de Joinvtlle. Radar Social os cumprimenta.
tamente a todo quadro associativo do Lions Clube

O lar do distinto casal gmolo Foronl (Od1Ja) mais umade Joinville, incluindo óbviamente suas digní�sim�s vez em festa com o nascimento de um lindo garOto que re-Domadora�, pelo retumbante sucesso na orgaOlzaçao ceberA o nome de Marcelo. O nascimento ocorreu no dia 2 .

e execução dás festividades que a�sinalaram a pas- de maio, uo Hospital S40 José, nesta cidade. Aos pais e Terreno com 2 casas, rancho etc. na
sagem da 2 a Convenção Distrital do L - 1 O IlrmiOSinbOI, os cumprimento. de Radar Social I t d J

.

á Co pa' perto da
'

A

'

,
•

xx e s r a a aragu - ruO que voces programaram e efellvamente A "Uniao Catartnense" fará realizar dia 9 de maio noapresentaram, serve para demonstrar a pujança dêsse C. A. Baependf, um Bingo Dançante. Esperl\-se a colabora- ponte« Grubba ».

grande. clube e ressaltar quanto é vdlioso o trabalho ç40 da juventude jaraguaensexx' Tratar com GOSOH IRMÃOS S.A.'de eqUlp'!.
.' . - - ,

ó
' Apagou velinhas no dia 5 p. p. a Uuda garotinha Mar-Sem h.sOnJelOB, ,�u� nao e o nosso prop, SI!O, lice, filba do casal Pedl'o Schmitz (Angelita). Aos distintos -==========-0=========::;====podemos afiançar. difiCilmente leremos no Distrito pais e aniversariante Oll cumprimentos de Radar Social.

L_,..lO outra Convenção igual a que vocês nos pro xx

V dPorcionaram. Em intensa atividade a nova diretoria do C.A. Baependi en e-se_ " . afim de dar maior br1lhantlsmo ao balle social que seráNao dUVidando absolutamente
.

dd capaCidade apresentado a 21 de malo. A extraordtnAria orquestra d�realizadora de outros clubes que daqUI para ii frente espetAculos "Casino de Sév1lha" mais uma vez entre nós
responderão por outras Co(]venções Distritais, mesmo para agradar a sociedade jaraguaense; Jaraguá do Sul
assim, pelo que nos foi dado presenciar em joinville,
será difícil sobrepujá los.

Em matéria de crganização e execução de pro
grama, vocês ultrapds'saram .ôdas as expectativas, 9
que )Ilais poderemos dizer, senão cumprimentá los
ardorosamenfo pelo magnífico espetáéulo que pro
porcionaram a quantos que, não obstante a intempérie
tiveram a felicidade de parricipaJ' desta inesquecível
Convenção DistrilaI.

Transmita peis, ihl-stre CL Presidente, a todos os

componentes do Lions Clube de joinville, os nossos

sinceros aplausos, por mais es fa demonsfração ine·

quívoca de como um clube pode ser gra�d� na ac�p
ção da palavra, quando seu corpo aSSOCiatIVO, Ußldo

I

Ao
CL Pedro Ivo Figueiredo de Campos
Presidente do Llons Clube de [oinvllle
JOINVILLE - Estado de Santa Catarina o PITORESCO EM "ROTARY"
Prezado Companheiro: O 'nosso saudoso compánheíro Miguel Arrojado

Llsboe foi Governador do Rol, no rernpo em que o
Brasil inteiro consnrute um só Distrito, o de número
72. Era êle um excelente engenheiro, sinceramente
devotado à sua profissão, a ponto de ebandoner o
confôrto do Rio de Janeiro pela rude aridez do Nor
deste, onde se entregou ao problema da eçudagern,
no Departamento de Obras Contra as ôêcee.

Trabalhando no inferior do Ceará, 00 planeia
menro e execução do grande açude de Orös, a figura
stnguler e eustere do Dr. Arrojado, muito alvo e co

rado, com farto bigode e longas barbas alouradas,
chamava a atenção curiosa dos inúmeros trabalhado
res, humildes "cassecos" e "beredeíros", como eram

chamados, a ponto de confundi-lo com os técnicos
estrangeiros, apelidados de "gringos" e ali existentes
em abundância.

Falando inglês corretamente com os seus com

panheiros de trabalho, o "grtngo' Arrojado era sem

pre mantido à distância pelos trabalhadores, que
viviam cochichando coisas a seu respeito.

Oerre vez, chegou em' visita a Orós o festelade
folclorista cearence Leonardo Mota e, como de seu

hábito, entrou logo em contato com a gente miúda
do grande empreendimento. •

Leonardo, de lápis e papel em punho, rápida
mente colheu, dentre preciosas jóias da íntelígêncte
matuta, esta curiosa sextilha que um poeta popular
endereçara às vastas barbas do Dr. Arrojado e que
rôda gente já sabia de cor:

"Debaixo daquelas barbas,
eu durmo num bom sombrio
Que as barbas dêsse Doutor,
Como a oiticica do rio,
dão sombra pra comboieiro
e coito pra cabra vadio!"

Lema do ano: Pela cooperação à União_

um
.

,

.

"

IJar�g uaen,se ..

VENDE-SE'

merece uma vida social dlgna da elite que a povoa: cola·
Sendo o que se nos oferece para esta oportunidade, bore�. sócios amigos.

xxvalemo. nos do agradável �nsejo para subscrevermo-nos. Atenção noivas e donas de casa: tudo para o seu ��.
Leonísticamente xoval oferece os Superenxovais Blumenau. Aguardem a VI-

sita da agente auto,"zada Tereza Maria Biancb1n1, que lhes
UONS CLUBE DE jARAGUA DO SUL dará Il!.aiores tp!ormações.

OCTACILIO P. RAMOS 9 de maio - "DIA DA:XMÁES" - Um dla de gratidão.

Presidente por uma vida de ternura.
.

Nossos Parabens,

- Centro
Vende�8e uma propriedade contendo uma

casa de material e uma ca88 d& madeira, situado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 _em Jaraguá. do Sul,

Informações com Dr. PiccioDi, em Corupá.em fôrno de um só programa, apresenta como vocês
realmente souberam apresentar aquele inconfundível
espetáculo.

,

Prestigie produto

I",

L

Agora um

CAFÉ' MARCA JlJ'TTE!
produto da fir,ma EGON SASSE

.

Exija de seu fornecedor!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


