
Cinema· Televisão

Um Nôvo Tubo para
a Televisão Colorida
PARIS - Um nôvo tu

bo eletrônico destinado
aos receptôres de televi
são colorida éerá produ
zido em comum -

pela
COMPAGNIE FRANÇAI
SE DE TELEVISION (C ..
F.T.) e a SOOIETE ELEC
TRONICA ITALIANk (S.
E L.I.T.), coforme acôrdo
passado entre BS dUBS
socíedades. O nôvo tubo
pode ser utilizado indi
ferentemente com qual
quer sistema de televisão
colorida.
Esse nôvo material foi

obtido graças às pesquí
S8S efetuadas' nos labo
ratórios da C.F.T. que
consagra sua atividade
ao desenvolvimento do
sistema. S.E.C.A.M. de'
televisão colorida. (SII)
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DIA . DOS NAMORADOS 11 de Junho • loo Cen·
tenário da Batalha

Juras de .amor, Castelos eMentiras do Riachuelo
.

As deliciosas' e ingênuas men- Cultuada a memória de MARCluo
. tiras dos namorados :!A�'r8�1:rono dqs Marinheiros

Por J. D� CASTILHO PINTO O corpo docente e
discente da Escola TécEntre as várias datas do nosso calendário nica de Comércio "Sãodestinadas a lembrar este ou aquele fato, temos Luis" presta, na data de

também a que assinala o "Dia dos Namorados". hoje, significativa home-Essa data, por certo festiva e alegre para os
nagem aos heróis desta

que se deixaram dominar pelos enlevos de Cúpido, página 'heróica de nossa
transoorre no día de hoje, 12 de junho, e por isso História, a memorável
vamos fazer uma pausa em nossos escritos de batalha do Riachuelo,maior seríedadé, para olharmos um pouco o lado maior batalha naval debom das criaturas enamoradas. Sim, o lado bom, que haja noticia até a
porque há quem afirme que do outro lado dos data hodierna.
namôros de hoje em dia, estão 8S coisas ruis, as Usarão da palavra, alémliberdades excessivas e até os atentados contra do Diretor da Escola, os
o decôro, à que se entregam os namorados nos estudantes José Carlos
seus trensportes amorosos. Neves e Geraldino Oek

Sem "dúvida que êrros e excessos existem e ner; todos êles ressalta.
com eles não vamos concordar, pois isso seria rão li figura ímpar do
�o�pactuar com o. d�smoranamento da nossa grande catarinense MAR
s?cI�da�e; mas generalizá los ta�bém não é de CiLIO DIAS _ Orgulhodireito, porque �p�sar de tu.do ainda há por ai de Santa Catarina e Glö
uma grande m�IOrla de casara de jovens namora- ria do Brasil, vitima eleldos l1uJ? respeíto mutuo, n�ma demonstração de ta para o sacrificio da
elevad� conduta .mo�al, serra capaz de pulverizar Pátria quando o Ditador
as teorl�s do malS. SIsudo moralísta,

. Francisco Solano Lópes
: Deixemos, pOl.S, OS !lamorados namorar, aínda pretendiâ subjugar a nos

mais que é necessldad� Imprescíndível, antes do sa Terra ao domínío
casa��nto, um conh:�cupento melhor do caráter, paraguaio, nos longtnquosdo Ieítío ! �as predileções de um e de outro dos anos de 1865.
futuros conjuges, o que só pode ser cons�guido Esta comemoração in
através do namôro. Casar, sem esse conheeímento tegra o grupo de solení
prévio, sem 8tlte8 D8morar, é êrro tão perigoso <fades que aS8inaiam a
q�anto àqueles excess?s já apontadoa. E a prova passagem do 1.0 Cente
dISSO te�o lo nos c�sald desajustados que repon- náeío da Guerra do Pa
tarn B9Ul e alí, casal!, que nunca n.amo!aram, que raguai e o 25.0 Aniver.
�e Umram por arranJo, por convemêncla ou outro sário da chegada dos
Interêsse qualquer que,não o do amor· IrmãosMaristas em nossa

Deixemos os namorados namorar, fazer juras Cidade.
de aUlor, contar e ouvir coisas bonitas, projetar1---------
castelos e até dizer men�iras, as mentiras tão ao

sabor dos namorados e que de ingênuas e inofen- DEDOsivas tornam-se extremamente deliciosas. Deixe·
mos os namorados namorar e hoje mais do que
nunca, porque afinal é o 12 de j unh o, é o

"Dia dos Namorados:'.

AyrosoMorreu O Professor
Mals um professor tomba ante a marcha

implacável
.

do ternpo .. João lanuérlo Ayroso,
nosso colaborador de tôdas as horas, foi vencido
aos 73 anos de idade. Professor da velha escola,
trenstormou praticamente a atual geração em seus
ex alunos. Juntamente com Heleodoro Borges,
ainda vivo, foram os primeiros professoree esta
duais a pisar em Iaragué do Sul, ao tempo em

que eramos distrito de lolnvllle, nos idos de 1916.
Enquanto Hefeodoro ensinava as crianças numa

casinhe, atnde existente em frente a atual rest
dencia do Dr. Waldemiro Mazureehen. João Ianué
rio Ayroso, embrenhava se mata a' dentro, em

direção de Treís Rios do Sul, nas proxlmidedes
onde ee localiza a casa comercial do sr. Pascoal
Abelino. João lanuérto foi, também, protessor em

Garibaldi, em Pôrto Franco (Mun. de Brusque) e,
novamente em Rio Cêrro, Santa Luzle-ltepocuzt
nho e Ilha da Figueira. Virou o Município pelo
avesso e transformou os moradores em seus alu
nos. As letras dos Que hoje trabalham no comér
cio, ne indúsrria e na lavoura, foram de sua palavra.

Disposto, sern nunca recorrer a medícamen
tos, levava a sua vida. completamente identificado
com sua profissão. Nascera pare professor. E nas
hores vagas praticava o jornalismo à sua meneire,
dizendo coisas das nossas malas e dos noseoe
•

rios. Aré dos homens e des moços "bosse-nova"
discorreu, num megtsrral escrito que foi reproduzido
pelos noasos colégas de Joinville e Florianópolis.
Muito material valioso trouxe pera o "Correio
do Povo". Transpirando experlência. Contando a
maneira de viver de uma época. Um colaborador
que perdemos de nossas fileiras.

João [anuérlo Ayroso era natural de f'lorta
nôpolls, filho do militar Domingos Marcos Ayroso
e de D. Iovue Costa Ayroso.
Estudou em muitos lugares. Em Irelat estudou o
alemão com um prolessor, tipo '''linha dura".
Aprendeu a lingua de Goethe e isto lhe valeu
grande parle no sucesso de sua vida de professor.
Conta se que quando foi designado para uma

escola, em Garibaldi, deixou se ficar com a sua

mudança, feita de madeira páu a pique, na casa
do pai do sr. Inácio Steinm�cher. homem muito
severo e só queria professor que entendesse meso
mo do riscado. Enquanro Januário descançava
numa cadeira, o velho Steinmacher dava voltas
em redor do professor recem chegado, examinan
do a sua côr morena e seu cabelo côr de carvão.
Não acreditava que fosse um bom professor e

que, por cima, tambem entendesse o alemão. Vi
rando se o velho Steinrnacher, subiramente, per·
guntou à queima roupa, si sabia falar o alemão.

,

Respondeu João Januário: "Ja, Sprechen, Schrei
ben und Lesen. '0 Prof. Ayroso não só falava,
como rambem escrevia e lia o alemão_ O resto
ficou com a população para decidir. Éra o mestre
de sua preferêocià. O mestre�escola que terminou
os seus dias em terras de Jaraguá.

Quantas vêzes, na sua. juventud'e, amarravà
o seu cavalo numa das árvores no local onde
hoje se erguem os prédios da firma Breithaupr.
Éra a primeira etapa para cumprir o seu dever
de professor. Embrenhava se na mata para levar
ao homem do interior as primeiras letras e o seu

consequente desenvolvimento.' Levava o ensino
. para os filhos dos outros e para os seus pró
prios, os quais, Lilia, Lélia, Cecilia, João, Irene
e Ruth e � Vva. Tarcilia Gonçalves Ayroso, agora; Laranjeiras, Pecegueiros,
choram o seu desaparecimento. Sempre foi pro- Kakiseiros, Macieiras; Ja
ressor. Morreu como professor aposentado. O seu bottcabeiras, etc. Roseira8
enterramento foi como uma' última aula. A que Dahli8s, Camélias, Coni
compareceram em massa os' seu! ex-alunos, a feras, Palmeiras, etc., eta.
chorar o mestre que partia� antes. Muiro sob a PEQAM OATALOGÔ
emoção das palavras proferidas pelo seu colega, ILUSTRADO
o Prof. João Romárlo Moreira' e por Emmanuel

- I

Pôrto Machado. '
. Leopoldo Seidel

"CQpéio do Povo", senle o desaparecimeotlo
de um seu ,colaborador. Que descance em paz.

- CORUPA' --:'
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Sociedade.
de Atiradores

Progresso
Recebemos com satis

fação O ofício abaixo,
que comunica' a eleição
da nova diretoria da ve
terana -agremiação espor
tiva, de tão gloriosas
tradições. Eis a íntegra
do ofício:

"Sirvo-me da presente•

afim de solicitar-lhe a

finêza de fazer publicar
em seu prestimoso Jornal,
8 composição da Nova
Diretoria desta Sociedade
que regerá os destinos
da mesma no biênio 64/65,
eleita em assembléia geral
ordinária de 30/5/65, que
fiooo assim oonstitulda:

Presidente de Honra:
sr. Lourinor Seiffert;
Presidente: sr. Oswaldo
Thiem; Vice-Presidente:
sr. Heiõz Püttgdr; 1. Se
cretário: sr. Walter Jáns
sen Jr-; 2. Secretário:_
sr. Rudibert Drews; 1.
TeRoureiro: sr. Henrique'
J anssen ; 2. Tesoureiro:.
sr. Guilherme Spengler.
CONSELHO FISCAL:

Presidente: sr. Francisco
Modrock. MEMBROS:
sr. Alfredo Mohr, sr. GUR'
ta\'O Henschel, sr.. Ed·
mondo Hansen, sr. Con
rado Riegel e sr. _ Max
Kohn.

"Correio do Povo", for
mula votos de êxito à'
novel direção da Socieda
de Atiradores Progresso.

NO 000011
lJontinúa a tainha a

ser v:endida. em Jaraguá,
já agorli em grande es

cala e por um preço bem
ao alcance de todos.
Mas como ainda' não
possuimos, por parte dos
poderes competentes,
uma fiscalização efetiva
quanto à condição sani
tária não só do pescado
mas também dos animais
de açougue que são
abatidos � dados ao con

sumo público - sem uma

inspeção veterinária, a

conselhamos - aos com

pradores de peixe os

seguiIites pontos: 1)
Os olhos do peixe devem
estar bém' destacados e

l1mpidos, nunca· emba
ciados; 2) as guelras
devem apresentar·se de
um vermelho rozeo,
nunca arroxeadas ou

.

pretas; -3. as escamas

devem- estar firmes� não
se· desescamando ao

simples tóque� 4) - ao

retirar se a ponta �o
dedo, após fazer pressão
na parte carnosa, a car

ne deve voltar imedia
tamente ao lugar, não

permanecendo o sinal
da pressão; 5) - -usar ó
olfato, pois !lão é demais
cheirar-se o peixe, no·

a) escolha po candidato pará concorrer pela tando se logo se é nôvo
legenda da UDN ao cargo c;le,Prefeito MuniCipal ou velho.

.
E 'não esq.ue.

nas eleições de 3 10 1965; ,

çam que' peixe deterio·
b) assuntos de interêsse do Partido \rado leva a gente parà
Jaraguä do Sul, em 2 de Junho de 1965 o cemitério, tal é o seu

.OCTACILIO P. RAMOS, Presidente poder' int'oxicante.
NORBERTO S. EMMENDOERFER,. Sicretárlo DENODO

Federação Nacional de Jornalistas
manifesta-se sôbre Grupo de Trabalho

"Apenas a Federação
Nacional dos Jornalistas,
que representa os 22 sin
dicatos de jornalistas pro·
fissionais poderia �er ou
vida a respeito: A inclu
são, no Grupo de Traba-

O sr. Victor . Gouveia,
presidente daFederação
Nacional dos Jornalistas
Profissionais'manifestou
se, em São Paulo, contra
a indicação de um ele'
mento do -Sindicato dos

Jornalistas Liberais . da
Gu'anab�ra para Integrar
o Grupo de Trabalho que
redigirá o nôvo decreto
de Regulamentação da
Profissão de Jornalista.

.

.?' ,

lho, ·de um elemento de
um sindicato de colabo
radores de jornàis virá
apenss atrapalhar os tra
balhos, "disse o 81'. Vic
tor Gouveia._ (AABe)

MU·D·AS
--------------------

Frutf/eriJS e Ornamentais

NacionalDemocráticaUniã.o
Secç?o de Jaraguó ·do Sul

Co.nvençãd. Extraordinória"

CONVOCAÇÃO
De Gonformidade com o disposto no § ÚQicO do

Art. 30- dos Estatutos em vigôr, 'ficam . convocados
os Membros Efetivos e Suplentes do Diretório Mu

.

nicipid, os Vereápores eleitos à Câmara Munici
pal e seus Suplentes, em exercicio, para a Con
vençãó Extraordinária qo Parrido à realizar·se
n'o dia 20 do correnle, às 9 horas da manhã, no

Salão do C. A. Baepend i, para. deliberarem sôbr2 a

seguinte
eletrônic'os . são'ßuídos in seticidaseficientes

'Estudos recentemente todo foi testado por entoo característico do morcego,
efetuados nos EUA, sôbre nologistas do Departa' -fugir' Jncontinente pa.ra
como eliminar as lagartas mento de Agricultura dos 'evitar o ataque, deixandoda maçã (Heliothis z�a) Estados Unidos e obte�ê pre]'udicada .sua- de,sova.mostraram que um método
muito Elficiente é· a pro- resultados satisfatódos. Os técnicos Elstão agora
dução_ de r(lí�os.: elétrô- Isto em virtude do fato estodando se os sons

nicos que imi&am o som de . a borboleta desta podem substituir os inse
dos morcegos .. l!!ste má·· praga, ..ao ouvir. o som \iciqas. (AABe)

ORDEM DO DIb. .

' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSINA1"lRA:
flnual •• Cr$ 1.850,00
Semestral. �'. Cr$ 950,00
,A.Aulso .'. • C�$ 40.00

I
' BNDBRÊÇO:

, ,Caixa Postal; 19
,

flvenida Màt Deodoro. 210
Jaraguá do Sul - S. Cat=..

aprésflnta ,,'

66IRklDllfThf ,§ ([]) C[Ál�9
- Inês, filha do sr. José ,

- o sr,. Leopoldo P. ' '
' "j

Beheuer, em Jaraguá 84 da Silva,' nesta cidade; I ' '. '

_ Rosália. espôsa do DIA' 12 DE J1J!NHO:' dia dos .Namcrados.
Fazem anos amanhã: sr, Júlio Nicolini; .

A todos os namorados, uma mensagem de'
- o sr. Pedro Corrêa, ',amor e carínho, pela passagem de seu, dia:

em Rolândi'a';. O .. TEMPO· 'rODO'Maria do Carmo PENSO EM vocBSilvestre; ,

� fria. filha de Lso-
E SOU FELIZ ,

pardo Schwartz, em Jara- 'SABE rO;RQlJE?
guazinho; ,

, f 'PORQúE VOC�'
j
- a garotinha Rosane

.

'Ê PARA MIM
.' Beatriz, filha de Brunhilde TERNURA. AMOR

Roberto. Funke FIlho; e Eugênio Vitor Schmö.·., Ê TUDO ENFIM!
- Domingos Reck; ekel nesta' cidade.

I
'

- o sr. Alfredo Krause; I
'

!Xx' < .

;. -

_. JoséGaia,emCorupá; Dia 17' Em homenagem ao dia dos Namorados, haverá
- Norma Terezinha,

•

dia 13. no 'C. A. Baependí uma tarde dançante que
filha de Alberto Sbardi· A sra. Ivone, espôsa 'levarA. o titulo de "T!\RDE DOS NAMORADOS".
latti; do sr. Alberto Taranto, Oma surprêsa oterecída pela, Relojoaria Hertel e
- a sra. Carmem. esp. nesta cidade; Casa Fruet, será, entregue no fim da tarde ao casal

do sr. Hans Breithaupt.
_ 'Felix Henn Netto, m.ais romãntíco.

filho do sr. Félix Henn, XX

em Jaraguazinho; .
Transcorreu dia 9 p.p. o aniversário do jovem

_ Ilca, filha de José Léo P�voas; À êle, as felícítações de Radar Social.

Weiller; O' t dxx 1
•.

Js oumpnmen os esta co una ao Jovem u-
- a sra. Vva. Amanda venal Pedri pelo tranacurso de seu aniversário día

Costa; 11 p. p., ora residente em Londrina.'
- Írta Maria. filha de xx'

Bonifácio Patrí. Grande festa de São João Ma 19 à noite no

Grupo Escolar "Euclides da Cunha" de Nereu Ra
mos. A comissão organizadora convida a todos.
Haverá um arrasta-pé, pinhão, quentão, amen-

doim, etc.
'

, xx
.

Voltaram de sua víagem.ä Europa. o distinto
casal Durval Mareatto. As bOBS vindas desta coluna.

xx

Baile de São 'João dia 26 de junho, no Itajara
Tênis Clube, animado pela bandinha Krüger e

Vogelsanger de Joinville. Haverá fogueira, pinhão,
quentão. etc. Serão- convidados também os sócios
do C. A. Baependi.

• I

Aniversá.rios , I:
O sr. Walter GOBch; Antonio Hafermann .

I
- a sra. Áurea Luiz a - a sra. Hilda, espÔsa

Müller.Grubba� A ,dosr.Leopo)doP.daSílva;
- a sra ', Karin, esposa - Marta S. Warhaftig.

do sr. MarIO' Boehm ; em Curitiba.
- Roberto. filho de

Carmem, � Hans Brei·
thaupt ;

Dia i«. "

Registro Civil Edítal n. �,9i4 de 516/65

Ingo, filho do sr. Fritz
Lemke, em Rio da Luz;
- sr. Dr. Manoel Ka

ram Filho, em Curitiba;
- a sra. Adélia. espôsa

do sr. Antônio Leone, em
Itapoouzinho.

Edi'al n. 5,970 de 3/6/65
Julío Manske e

Reinilda Modro

Jorge Veloso e

Isolete Sehewineki
�le; brastletro,' soIteiro.

Javrador.,. natural de
Jaraguá do Sul. domioí
liado e residente em Ita
pocusinho, nesta distrito,
filho de Leopoldo Veloso
e de Rosa Pedri Veloso.
Ela. brasileira, solteira,

industriária, natural de
Oorupä, ,neste Estado.
domiciliada e residente
em esta cidade. filha de
Leopoldo Schewinski e

dá Gertrudes Grimm
Schewinski.

Edital n. 5.975 de 9/6/65 O sr. Frederico Sohulz, Poliblo A. Braga, filho
Haroldo Volkmaun e nesta cidade j

do sr. Lauro Braga;
Luci Giese Drews - a sra. Erica, espôsa Terezinha Peters,

do sr. Wilfredo Krätzer, em Curitiba;
Êle, brasileiro. solteiro, em Alto-Garibaldi; - Altino, filho de Gra-

lavrador, natural de Rio
- o sr. Santos Toma- ciano Baratte, em Nereu

do Testo, neste Estado, selli; Ramos.
domiciliado e residente

Ij'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!�===���=�=!!!!!!!!!!!
em Rio Oêrro, neste dis-
trito. filho de Alex ,Volk·
mann e de Hilda Volk"

Dia 15:

Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Dis
tri to ua 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

casar-se :

�le, brasileiro. solteiro.
mscamco, natural de
Jaraguä do Sul, domici
liada, .e residente em

Itapoeú-Hansa, neste dis
trito. filho de Bertoldo
Guilherme' Manske e de
Hilda Mànsks. •

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Jaraguä do Sul, domici
liada' e' residente' em

Francisco de Paula, neste
djstnito, filha de Alwínó
Mo'dro e de Hedwig mann. Uma propriedade com 1.200 morgos - ferras FOfOCAS o' fOFOQUllHIS

,

':: �ritzke M,odro. Ela, brasileira, viúva, "

doméstica, natural dêste apropriadas pere o planno do arroz - contendo
I

.'
'.

/
. Será que a Ivone tinha tanta vontade de chu-

E:di-��l n, 5.971 de 5/665 distrito. domiciliada e o seguinte:
par tangerina segunda feira última. ou foi vigiar o

: Irineu Lauro Späth e'
residente em Rio Cêrro, Um bananal com 10.000 pés produzíveis. Douglas por aquê�es ladOs? Conta direitinho essa
neßte distrito. filha de "'O d I 1.' tó' I.

Guiomar Trentini u morgos e arrozeira p aOfada. ulS rIa, vone...
Leopoldo Giese-e de Alma 10 mil metros de valas para arrozeiras. xx

�la, brasileiro, solteiro, Wendorf Giese. Umö estrada construidö dentro do terreno (2.500mfs) Que angustiosa espera a do Léo. no cinema,
industriário, natural de

Edital n. 5.976 de 9/6/65 250 pés de árvores fruttferas enxertadas. segunda·feira; .. Os 45 minutos mais dramâticos'
Joinville, neste. ElStado, 1 casa de' madeira. da sua vida. Não é, Gaga? ,

Bomicilisdo e residente Ari Jordan e ;; pasfo cercado com arame. xx
em JoinvHle, neste Estado, 'Evalina Behling 12 mil pés de aipim. Zilca. o amor é 'tanto que você �hegou a ga-
filho eie Francisco Späth �le, brasileiro, solteiro, 1 Batedeira n.O ã - com molor - ótimo estado. nhar uma assadeira,de presente no baile. Que Oti-
'e de IIca Milda Späth. carpinteiro. natural de 1- Carroça· etc. ele. ele. ma recordação, nãi>? Em compensação • .o Lauro

Eiá, brasileira. solteira, I I á dJaraguá ào Sul. domici- comer um pato assa o ...
'

.

professõra, natural de
liado e residente em Ha-

1'1
Melhores informações com Vitor Zimmermann, , ,xx

.

Jataguá ,do Sul. domici'
pocusinho. neste distrito. nas LOJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul Aroldo que é qu� você' guardou com tanto

"liada e residente em Três filho ne Ricard{) Jordan carinho no porta-luva· de, seu carro, depois
'Rios do Norte, neste dis-

d B L' H d
. do baile? Um rosa vormelha? 'Ouvi dizer que rosa

e e' arta ulza eWig 0---------.----------.trUo. filha de ßeronimo Koehler Jordan. 1,----------: ----------11 vermelha é simbolo de amor.

'Trentini e' de Tecla To- ,.
xx

.' �.elin T.rentini. dO-:::�t���sile������itei�a� II Vende-se Otima' Chácara II Dizem que o Zico andou fazendo propagandas
.

�'dital n. 5,,972 de 5/6/65 Jaraguá do Sul, domici- II II eleitorais no baile. Que .eu saIba. Zico, salão de
,

'. liada e residente em Ha- II Em condições "a combinar, vende·se II I baile 'é para dançar, e não para faz�r cam'panhas
Alfonso Simon e pocuzinho, neste distrito, II em São Francisco do Sul, ótima chácara II I

eleitorais. . . ,

xx'

'

"

Maria Mirian de Medeiros filha de Erwino Behling II colonial, com cerca de 50 m i I met r o s It
"

e de Irma Reinke Behling. II quadrados. com duas casas de moradia.
II

M;ll de amor; hem, Clécio? Nunca vi li iIàmorada
Êle, lirasileiro, solteiro, engênho de farinha movido com energia trazer o namorado, ,acompanhá·lo mui gentilmente,auxiHar' • de escritório" E para que chegue. ao co- II elétrica. pastagens cercadas. bôa agua, II e depois ir para .'Joinville ... Isso que:é cartaz. ','

..,' natural.' de
'

,Blumellau', nhedmento de todos, mandel II terras de planta. Otima. instalação para II' ,xx'
, ,

neste Estado, domiciliado passar o presente edital que II lavoura, .e ga doI e i t e i r o.._ Distante II Pensamento"da semana: "O amor não se po
e residente em Joinville, será publicado pela impren· II 3 quilómetros do centro de' São Franciscp II de 'e�conder ao� olhos, de quem se ama" (Crown).
neste'· Estado� filho, de sa e em cartório onde será do Sul.

'.'Alberto Simon e de Ma- 'atixado dUlante I, dias.: Si U U ...... .__..._::.. ._.__,____�_�_'_. �

tilde Shnon: ;' . alg�em souber de algum im, II Tratar com o Dr. Murillo Azevedo t\m II J(
..

-�·_----
..

·':"-_·--,--.,..-,-,---------l)
. EI�•.brastle�ra, solteIra. �éàiment.o acuse-o para' os II ,Jaraguá do Sul. Em São F.rancisco do II li PR·Er"IS.'A, �S,.V II
dOl:neli�Ic.,aí natural,. O.e. hns legais.' "II

Sul. com .Alvaro oTancredo Dtppold. Rua
UI li V.n J::i .ii

J,al'aguá1 .d�, Sul. domlel- AUREA MÜLLER GRUBBA III
,Rafaél Pardmho, n. 159.,.

II H '3 BONS,OF'IC.IAIS p'A,"RA p"'ALETO� ii
liada e r�esldente em e.sta . ,Qtidal' .. �___ 1111, ii .

éid'ªde, filha de WaldevlDo
.

'
,

" o_, • �.
II 1 CALCEIRO ": II

'. ,Medeir�s, �
e _de Clara'

8!iE!I!EllE!!!l::l!!E!l1i!ii!!i1
.

:-!l::lI-UlI!iiiE!l!iiE$: :!=-i_l::li55iíliil dEiilll!-�" ii "

Pa'ga:-'se': .Or$",' 6 000' par,.,a' 9.' ,paleto�
II

" Drechs:el .Medelros. ii ..',",.
.'

III.'. Ii '

" . ��i;i.;:;:�;ni;�:�6/651 ][])r. MurnUo Ratrrdo �e Aleve�O I L::r����:!o!alELP�Ú���o�=J
;, 'o ��t'á ���ri�i.le���:��:ei�o� lil�l' : Il

·

til •"e ,Ci til • .,

1_, 1:';I{':' A' �=,e,P-:.::.,::�e.�,�,,��· '.'=�,�=:=='" '.�-. =-'111''�"'Já�águá do'. Sul. domici- ;; ,

.

, I
'" �/�i���e�/��:��nt�;mJe;i� 1.·.··..

·

'da'
éom: escritório nésta cida'de à Av. Marechal' Deodoro 11.1,:11' Sup',',érenxóvai.;s. �� �',BlúriJ_'e".',n,au .,1111' Dunkerr,' e ae Teonilda'lll

Fon8e�a 'nO>1'22, para melhor seryir" seue clien tes';
I

'

,

.

i"" 'B'enta Dunker.
'

".
mantêm e�t.reit'o: intercâmbio judiciário com os ex�Escritóri08 . II, Dà. RACI1EL: 'L�,f;l�ANN:t,�m: J�ra,gúá; Coruj>c!, II",,' �:i'ô:�:ir�r�::l�i�:�;!\ei�a� m de Advogacia' DR." HERCILIO ALEXANDRE' DA 'J.�U.Z;' '1 iI': Guarami�i:in� M��sa,r�n9u�a' � ß�rr:ada Schrreder. ii,

7'(

Jaraguâ' do Sul. dóínici ,.1'1,' .

com séd� eqt J�inville 'e São'Francisco do Sul; ':,está em m ii, precisa vended,()r(a)t:C?m"ófi,rria,com�sSão. II
" 'liada .á·_.. residepte em .

d' d' b
.

'

1 C
.... 'I " ,j,. II

Estr'áda ·Nova. neste dis' I'il con lçÕes ,e" t�m ém, àceItar causas para. �q':le as 0- II h Inform�çõ�s àtR�� J,��c�llno :'"
..

,

. li
J;-rho�' filha de Rudolfo l marcas sem maiores onus n'ara seus' constituintes. :: ii ' .'.

,',
' Ci,ll)'a.J)O,SI�.I, �O , . ,I!

cReck e de Hilda Schinidt III' ,; .", " ,.'" "

,

,.
, III '

',,', ',- '\,)��a�:�a::,do.,��� ," :SC \', ,li,'
;. "Re·c��>.;;,·

.

/
m"lI.li.!IEI�I!iIIIJ!. 1_l!!iEiilllEllilllllliiE!ll_!!i!!!!Il!!!Eiiii"iIIiiEli!ii!EllBIIll!lllllili �:=::::::c===:::=-::=:=�\:;=::;==<,'2--==:::':::'::=-:=::==:::::>"'::� ;

\ ,

Dia 16: Dia 18:

VENDE-SE" xx
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OORREIO DO POVO SABADO, DIA 12-6-1965

Bom remédio

CONST,RUä UMA ESTERQUEIRA
.

Amigo . Agricultor já pensou alguma vez,

porque as colheitas diminuem em cada ano que
P�Ss8.?

.,

A resposta é .símples. � porque a terra tam
bém cansa, e terra cansada só produz bem com
adubo, mas alIubo comprado fica maís caro.

Como fazer então? ,

Você já' tem um dos melhores e maís bara
tos adubos para a lavoura: que é o estêrco. '

Em terras estercadas as plantas' crescem
melhor e produzem maís, IDas se o. estêrco é Ira-

. co, não dá bom resultado. O estêrco que pE'lga sol
e' chuva' (f'um.: estêrco fraco, porque o sol queime-o
e â. .chuva Iava toda sua fôrça, deixando só a

palha. :,
.

•

Bvíta.que :o sol e a chuva estraguem o es

têrcç, tazenqo uma esterqueira coberta com te-
lhado. .

, .

Com': esterqueira o estêrco rende mais.
� C0'V .'10 vacas só se consegue umas 50 carro-

: çadas d�:estêrco �or ano, mas com esterqueira ���������������-����������������
� ".

'

: você consegue até 150 carroçadas com as mes-

:_", -mas vacas .:
!' .'.' .' Além do estêrco você poderá jun�ar também
"

'

.. 8' urina que é um excelente adubo para a cana,
.�� ;, pastos, tratos verdes e hortas.

, , . A· esterqueíra deve ser feita ligada ao está
bulo, porque assim fica fácil para o senhor fazer
,..8 limpeza do estábulo.

.
' Pois bastará o senher raspar os estrumes 6

,

jogar dentro da esterqueíra.
.

A esterqueira é fácil de fazer e não fica
caro. ,

/

Uma. boa esterqueira tem 4 partes, 3 para
colocar estêrco e uma parte para colocar a u,.ina.

O senhor não deve esquecer que o estêrco
tem. que estar bem curtido ou apodrecido para
colocar nas roças.

O senhor fazendo uma esterqueíra aprovei
ta melhor o estêrco, a urina e diminui seu tra-
balho.

'

Portanto amigo agricultor não perca tempo e

construa .ulÍla esterqueíra que o senhor terá bom
estêrco e bom estêrco representa lavouras me

lhores, plantas maís sadias e produção maior.

DEJAIR PEREIRA
Extensionista Rural,

� rr:=================:::=�
Dr� Reinoldo Murara 1 II Blotee Jaraguã Ltda. II

� ADVOGADO II II 50 anos' de auanço na arte de construir !I·
II II

II Fábrica de Blocos de Cimento para cons- II
I truções. Se V.S. pretende construir, adquira U
1,1 o matertel desta fábrica que é o maís mo- i,',:. derno, e a construção sairá maís barato.

�.,._""""'t!Jmo_��-.4l_....��_�_.Iodf7j II .

.
FRANCISCO MODROCK li

ír :� -lE-;;�I8I=; W=fJ.lUf�� NN -111
Informações com.

��:���� KARSTEN �
II 11)I�o JßJl'lJ �ß\ !Vll.ß\l�.l� I! \b====--==_<:===�J
'I �DI(;O (;lRURGIA.6 II �-- --'.'--(i 1tB<iI&jl!. __Ci

Relo presente edital ficam convocados todos '1',1 1"11, I FOTO PIAZERA I.os associados em pleno gôzo de seus direitos eln Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-
_

dicais pera se reunirem em Assembléia Geral Ordl- II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre DBPRONTBs Á PRBPBITDRA - JARAGDÁ DO SUL

nária, no próximo dia 13 de junho de 1966, às 9

Ihoras na séde social, sito à Rua Marechal Floriano f' CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS B fotografias em Geral - Potoeoplas de DoCumeDh.s -

.

II CLINICA OERAL filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

I'Peixoto, nO.43, Desta cidade, pera deliberação e aproo

IIIIIvação da proposta' orçamentária reíerente ao exercí- 1909a pdtlea em Hospitals fiOrO'!D8
A pedido. atende a domicilio e tambem

cio de 1966.
em lo-:alidades Yizinhas

.

No caso de não haver número legal para a rea- II
Consultório e residência: �'fP' :u;� Km (!'J

lização da Assembléia, fiça marcada, outra para às II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 40b �."..' ��."••'..'.� �
•
..
•
..
• •

..
•
..
•
..
•
..
•
..·.M

9,30 horas' no mesmo local e que realtzer-se-a com II CONSULTAS: II � :l

qU.lqJ:;.��;�� g:�:.�;:��1�:I��:·i:�,�t.id.nl. � Pel:e�,:.�h:�,d� 8,;�2á�1! \,�O�:,a, II tI O r, r� rn a n � o �, � � r i n � mann I
Vende-se _ Centro L_�léDd. chama�. ��":_:�NO�le =J Ü ���DRiI��Ó�ti����!OMAcc�?urgia��A�a:��!� �,

. .

_ �: agn s
.

co Precoce do lnc�r nas Senhoras

:1'Vende-se uma propriedade contendo uma IlI!
� I_i ...... : :

casa de material e uma casa de madeire,

SituadOI· DR. J � R N

-

mi! f� (omunica aos seus clientes que atenderá no seu:
�à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do' Sul, v SO E LT E R :. novo .consu/t6rio à Rua Artbur Müller n' 160 :

Informações com Dr. Piccioili, em Corupá. I CIRURGlfio DENTISTfi .. i;! � (AO LADO DO. NOVO HOTEL) :

I e' aumenta o conforto do CLIENTE.
;".

,. -. ,Convite para Missa li.,I'.I· I.
: Dr. F�an:Cisco Antonio Piccione

_

U CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE :M:.�,D,..... 'J:,. c� _ C_H..�. 1.'Z'

'A Fam'ilia de RAIOS X
.

-

i_O' irI
" Cirurgi� e ClÍnica de Adultos e Crianças

RI Consultório: Av. Getulio Vargas;' 198 II \ ".'" PattQs:..... 'Doenças de Senhoras

.1 (Anexo ao Depósiro da Antarctica J .

'1"
- ,

. HOSPITAL' "JESÚ� DE NAZAR� - CORUi>Á
.!-!'_:!IIIE1!E!!!l;-�I=nEE!E!!!IJ!E!III!ii!!!i!J· ":�!EI '

., . '.

_

.

.

_.

I' ,,� ':,' Resid�nci� ,: 'Dr. Nereü Ramos, 419
:;;::::::=======::::::=:::::::::=::::::=:::::=:::==:-.:::::.-:====:-.:::::::::: ç ,o.� lIIJ �A

.

,-7 8AN:DrA CAlrAH.INA
:: ' , I!' . ,. . .

II DR IVO KAUFMANN II --...::::..-._�--�.---.--..-'�-...-:----...�---..-------------.-----..----------=.�
II· , .'

. li rr"·-·---.-
...

�--.,..-.,..-----------,_...----- '--""h

II - Cirurgião Dentista

-

.U II pR� ,W�LI)EMIRO,'··MAZURECHEN Jl
II II II CLfNICA'-�ÉDICA·- CIRURGIA GERAL li
II !lU'"
li Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139' li II II
ii II li

'

I !l
II (em frente da BMPRBSDL) 'I! 'II "

.

II
II .11 II I

•
.

, I!
ii

_ Aparelhagem modernissima _
.

I! 'I 'ULTRA SbM .

'!
II .' . . '. li!! ONDAS CURTAS li
II RAIO. X ..:... CLINICA � CIRURGIA - II II R. 'lJLTBA' VIOLETA., " il

II===_P!:!�':!::'�=:::�T=J L�:=���I���Pil:::�:��===-.:J

lnformativo ACAR.ESC

Sin�icato dos Ir8balfiBdorea �8S In�dstrias di
Construção e do Mobiliário

.
Editai de Convoca;ão

Assembléia Geral Ordinária

.,

Ayroso,
, '. Compnica o seu passàmento, ocorrido
às. '3 .horas' do <Ha 7 do corrente, e,' por in-

.

·t�rméâio desta fôlha vem de agradecer a

tôdos ß'�lque lhes confortaram com patavra8
, de -Pé Cristã, que enviaram flôres, corôas,
c a r t õ Ei s de pesar e telegramas, os que

. açompl:lrlharam o feretro até a riecropole
'. 10'cal, de módo especial a06 srs. Prof. João
Romário Moreiral e Emmanuel Pôrto Machado,
pelas' p'alavras proferidas perante o túmulo.

, A Familia enlutada, outro fõ!im, convida
parentes e amigos para a missa de 7° dia,

. que será celebrada na Igreja Matriz, às 19
horas do próximo dia 14 de junhO' de 1965.
�n�ec�pa: aßradecimentos.

'

Jar�guá. do Sul, Junho de 1965,
,', ,

'

A Familia enlutada'

, ,

"

BKW-VEM·AG
I

.

i!ElCAIR �un VIEMAGlUIElf' IRHO,

,Um súlamerícano vai
ao psiquiatra. Logo de
entrada dtz-lhe : ,

- Por favor, Sr. Doutor,
ajude-me. Tôdas: as noites
sonho com Fidel Castro.
Desde que me deito à
noite até pela manhã
quando me levanto sonho
que êle me persegue e

ameaça. Se durante o dia
me deito um bocadinho,
sonho que êle quer peg�r
fogo a minha casa ou

que me quer estrangular.
. O mesmo acontece se

adormeço depois 'do pe
queno almõço. E quando
à tarde' me deito para
uma soneca, sonho que
êle me saltá para cima
do peito. Que posso fazer

,,;;;:
_ _; __._ _ __ ..._____

oontra' tal mal?
{f
------.-�-----------:---------_••••••_-- _-=---.-:= ....

�
II '

," Jti.!!!�p I
- Não dormir tanto.

li Dr. Joa��im' H. W. Jo��ti"n'�frr 'J 'ENDE-SE
II Advogado "6.,'(-:�\� Por prêço de

'

ocasião,
I II vende-se uma propríeda-
II E S C R I T Ö R I O : A V. M A L. D E O D O R O, 1 2 2 'I de com 11 ms. de frente

II II por 129 de fundos. com

II JARAGUÁ DO SUL u uma casa de madeire,

II, I' tipo bugalow, no centro
I ,I .

de Guaramirim.

II - MA.N SPRICHT DEUTSVH· II Tratar na Rua 28 de
, "

.

l' Agôsto, 5t�, em Guara-
\\:: .. ,

= _.__ :.. jl mirim
---o--- ...----------------- ------- - ...---,.. .. ---:.? .

É a sua oportunidade de adquirir' o
de maior categoria.,,.. ,

(

110.000 mensais

veiculo

Através do Fundo

Melhores informações:

L'ojas DOUAT
, ,.

ao lado do eINE jARAGU!

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



UColQoá ROTARY"
, ,

'1)ESPEpIOAI 1;)0 GOVERNADOR IIEU_8I
Em jantar festlvo, 'a que compareceram as se

nhoras de rotertanoe do Rotary Club de leregué do
Sul, reelizou-se no die 4 do correnre, na séde soctel
do lreíere Tênis Clube, a despedida do sr. Oswaldo

ALUNOS DO GINÁSIO la. Série Ginasial lIA": �:�::in�)�éJrianO e Gover.nador do Distri,lo 465 (San Ia

"SÄO Luís" COVl M�· 9O' Consoante J'á é do conhecimento público, foi oAmílton Aguiar
• ,'�f�;L de Lions Internacional ache-se insta- DIAS MAIS ELEVADAS Carlos Labes 8'61 sr. .Osweldo Heust, designado para desempenhar a

lada én, .tI) belo edifício de 'seis andares, de proprie- DURANTE O M:eS DE Edmundo Barbi 8'6 chefia .do ßenco-Inco em Ponta Grossa, vizinho Es- I

'dade da, Associação numa das famosas ruas do MAIO
Suenon Pinto 7' 1 rado do Paraná, sendo por, isso, juntamente com

-rnundo - Avenida Michigàn em Chicago, Regis Meyer 7'1 outro bancário, sr. Oswaldo ôan'Thtago, homenagea-.
,

' do pelos seus inúmeros amigos e, classes conserva-
, ° edifício de Líons Internacional -é um símbolo 4a. Série Ginasial: 2a. Séríe Ginasial "B": doras dos municípios de Jaraguá do Sul, Corupé,vivo da maior organização de serviço do mundo. Décio Piazera 8.1 G u a r a m i r im,' Ma s s a r an d u b a e Schroeder, emôtruado entre o centro de Chicago e 'as margens do Silvestre' Schlickmann 8,1

Arildo Fiedler 8,3 solenidade .anrerior.
Lago Michigan, 'em vizinhos de Iema mundial tais Waldemar Ziemann 8.0

Afonso Piazera 8,1 Apresentando as despedidas dos rotarianos de
.como a Torre Tribune, Edifício Wrigley e o altaneiro Sido Dosring 78

Aírton Romero ,8,1 jaraguá do ôul ao seu' governador e' sua digna es-"
e,diffcio Prudential. É Identlflcedo por maciços ernble- Alcides Bertholdi 7,8

Roberto Orseohöwsky 7,6 põse, falou .o sr. Murillo Barreto de Azevedo, emo-
mas leonísrlcoe e profusamente iluminado à noite. Ruy Bauer 7.2

Rui Ramos 7,6 clonende a tôdos os presentes pelo proferimento de
Todos os diae, três bandeiras tremulam sôbre a entrada Ivo Lombardi 7,2 5. Ano Primário: palavras de sentimento pessoal.da Avenida Michigan: a bandeira dos estados Unidos. Tambem a Casa da Amizade, pela sua presidente,
e as côres de dois outros países do Mundo do 3a. Série Ginasial' "A": Moacir Zanghelini 9,2 ôra, Renata Huíenuesster, apresentou as despedidasLeonísmo. , Ingo Schuster I 9.2 em nome das demals componentes, dedicando à

Exteriormenre a Matriz Internacional e' uma Franklin Maass 7.7 P I R b 9D S id I 7"
au osem auer ,01 Senhora Irma Heust, palavras que tocaram profunda-propeganda expresstve para Líons lotérnacional. MOán.atoM ei e. 7,°3 Sidney Coelho 8,7 mente a homenageada.Dentro, é uma colmeia .de atividade, formando o no arangom � Loreno Mund' 8,6O V '1 t

.

7 1 O Governador Heust, por fim, agradeceu as
coração do movimento mundial leonístico. Os leões amar ai a n , LUIIS dos Santos 8,6o

O ) L' 7 O menttesrações dos rotarianos de jaraguá do Sul,
Visitantes, e há milhares dêles cada ano de todos os

,e s� e71Z1 •

Sé 0'10 Kuchenbecker 7 O 4. Ano Primärío: clube a que pertenceu por longos anos e pelo qual
recantos do mundo, ficam assombrados com a varie- r.., se viu alçado governador do Distrito 465, colocando-
dade e o número de operações que são necessárias 3a Série Ginasial "B": Wilson Mey 8,6 se à disposição de quanto visitem a Princesa dos
para servir mais de 18,000 clubes e acima de 700.000

•

Walter Weller 8.1 Campos,
. ,

sócios Osmar Gonçalves 8,2 Tarcfsio Panstein 78

d
Há um deparTtahmeLnto de Revista, onde são edí- BItunoMB1rleithaupt 77'47 Odair VailaUi 7:2 AMANHA A INTERCLUBES EM JOINVILLE

ta as as revistas e íöns em inglês e em espanhol ago. u er. ' Reinaldo OUo 67
(no Brasil já lemos a revista editada em português) Waluir Bertholdi 7,2 Paulo Vieira 6'7' -rerá lugar, amanhã, uma reunião interclubes na

e onde é executado o trabalho de arte para as revistas Hilário Bruch 7,1 ' vizinha cidade de [otnville, promovida pelos. compa-
e outras publicações, Luiz Ersching 6,8 nheiros rotarianos da Cidade dos Principes, que de-

Num dos andares funclone o departamento de 2a Sê' G' 'I "A".'C��I verá alcançar grande êxito.

correspondência, por onde pessern mais de três mt- . ne masl.a ure seus ma es e poupe StU Para comemorar o 60. aniversário de "Rotary
Ihões de unidades de correspondência recebida e Carlos Voigt 8.6

bom dinheiro comprando' n. International", deverá o Rotary Club de Joinville,
enviada cada ano e um deperremento de despachos, Edson Araújo 8,6 FARMAGIA NOVA nosso clube padrinho, inaugurar testívemenre, pelas
por onde passam milhares de despachos de merca- Raul Coutinho 7,6 c. BOBEITO M. BOBST 111 hordas, um marco "BENVINDdO'd', solelnid�de que!

, dorias e materiais. '

.

Heinz Toeschner 7,6 • que dispõe de maior sortimen. a ém e contar com as autori a es ceeis, trará

No prédio há o Departamento Internacional, Loonel Stein 7.4 to na praça e oferece seus arti- ternbem grende número de rotarianos de ltelaí, lere-
onde mais de 30 tradutores e intérpretes são neces- Orestes Wohl 7,4 gOB à preçol vantajolol gSual' do Sul, São Bento do Sul e São Francisco do

séries para cuidarem da correspondência enviada e
"B" "

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguä U • I

recebida nos dez idiomas oficiais do mundo Leonísttco. 2a. Série Ginasial ��� Esta coluna formula votos de amplo suceseo

° departamento de material pare clubes, que é Bernardino Dias .7,7
aos companheiros do Rotary Club de joinville.

por st só uma grande loja de pedidos pelo correio, Ivan Coalho 7.7 Correio do Povo.
trabalhando com cenrenes de artigos pera presentes, Êugênio Feerater 7,2
novidades e materiais em geral que levam o emblema Wilson Gumz 7.2
Leonístico. Ewaldo Wahrmeister 7,0

Há uma tipografia com suas prensás e maqui
nários moderno� para imprimir os milhares de livretos,
panfletos e formulários que são necessários para o

funcionamento ordenado de um'! associação de âmbilo
mundial.

Os visilantes de qualquer parle da terra são
sempre bem vindos à sede de Lions internacional,
�ma organizeção a serviço da coletividade.
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9 QUE VAI, PELO LlOU3
Honra' ao Mérito

do Povo

CURSOS DE PSICOLOGIA
um Jomal a serviço Conforme já anunciado, Jaraguá do Sul lerá a

oporfunidade de assistir a uma nova série de aulas
de psicologia, ministradas pelo professor Dr. Toshia
ki SaUo,· as quais tanlo sucesso alcançaram na se

mana realizada em abril passado. Novamente sob a

iniciativa de Rotary, o professor Saito estará entre

nós enJre os dias 5 e 30 de julho próximo, tendo,
para essa temporada, programado três cursos .prin;.
cipais: "

Curso de ,psicologia dinâmica da personalidade.
A psicologia aplicada à tecoica de chefia e comando.
Curso de Ikebana (arte do aranjo de flôres com fundQ
psicológico). ,

Além dêstes, havendo interessados, o professor
Saito se dispõe a ministrar um "Curso de orientação
pedagógica", especial Rarq_ professores, normal!�tas
e pais, e um "Curso de orientaçã<5 para adolescentes",
o qual seria realizado à tarde. ,

.

ESlàmos certos de qué essa temporada
alcançará nôvo e extraordinário sucesso, pois nos

será dado, mais uma vez, o ensejo de sorvermos

ensinamentos, complexos em sí, mas que se tornam
fáceis e perfeitamente assimiláveis, mesmo para pes
sôas legais, grdças à ótima didática, facilidade 'de
expressão e á simpatia, irradiada pelo professor SaiJo,

Nas horas diurnas, o professor Saito. atenderá,
.

comö da vez anterior� em· consultas' individuais e

testes, a Iodos 05 intéressados.. -- Nas próximas se·'
manas daremos maióres exclarecimenlos pl esta coluna.

EDITAL
(ACÃO 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, etc.

S d d O A
FAZ SABER aos que o presente edital de

oeie a e espartos earaí citação, com o prAzo de trinta (30) dias virem ou
dele conhecimento tiverem, que por parte de
ADOLFO KOPSCH. residente e domiciliado neste
município e Comarca, foi requerida uma AÇÃO
DE USUCAPIÃO, para aquisição do domínio do
seguinte imóvel: - "Um terreno, sito no lugar
Três Rios do Norte, município de Jaraguá do Sul,
com a área de 90,324 m2, fazendo frente, na me

trag�m de 171 metros. com terras de Adolfo Kopsch;
fundos, com 152 metros, com ditas de Mário Sch
w�rz; de um lado, ao Sul, Da distância de '5!9,70
metros, com ditas de Erich Meier e parte com

Luiz Schwarz e do outro lado, ao Norte, com ter
ras dos herdeiros de Germano Weller e com ditas
de Leopoldo Schmecker e José Fuzille, medindo

Eletrom'otores, Jaragua", S. ,A. 540,10 metros. - "Feita a justificação, foi a mesma

julgada procedente, por lentença. E, para que
Assembléia Geral EXlraordinária chegue ae conhecimento de todos interessados

Edital"de Convocação e ningém alegue ignorância, manda o MM. Juiz de :"Í';;;==--==:::::::::====�:::::::::::::=:::=-_;::�:::::::::::::::::-=-'-�
Direito, expedir o presente edital, que será afixado li

C A § A C °tÓ� iiFicam convidados os senhores acionstas para no local de costume. séde dêste Juízo. Edifício do ii pm llllrll TI d] I

se reunirem.em assembléia geral extraordi.nária, no dia Forum e, por cópia, publicado na forma da lei. !!' ,

� !l <tU. I,
30 de junho de 1965, ás 15 horas, na séde social,a rua Dado e 'passado neFta cidade de Jaraguá do Sul, ii - II

Prof. AÍltonio Estanis,�u ,Ayroso, 83, afim de deliberar aos vinte e chico dias do mês de maio de mil no- II
'

Contendo 6 peças, luz, água encanada ii
sôbre a -seguinte ordem dq dia: vecentos e se8senta e cinco.:_ Eu, Amadeu Mahfud, ii e' próximo de ônibus, vende-se ou troca-se· n

a) - Aumento de,ca'�Hal-e aJteraç�o dos estatutps; Escrivão, o subscrevi. - (as) Raoul A. Buendge'ns ii por casa Olll automóvel em Jaraguá no mesmo li

b) - À::ssuntos de IDteresse social. Juiz de Direito.' II valor, Base do negócio 3 milhões. Tratar com PI'Jaraguá do Súí, 12 de junho de'196b,·
, "A presente cópia, confére com o original; �oufé. :i. ALCEU GONÇALVES na Cia. JOl'dsn, filial �I

ßletromoJores Jaraguá S. A. Jaraguá do Sul. 25; maio/ 1965.
. ",

II de Jai'aguá. !I
, .

, Eggon João dá Silva, Dire�or Gerente ' I O Escrivão, Amadeu Mahfud ,�::::::::::-:::=:::=�;::==:::=::::::=:;:====____:,:::=::p

Pelo presentá edital ficam convidados os srs.

sócios désta Sociedade, para assistirem a Assem
bléia Geral Extraordinária, a realizar,se dia 20
de Junho, com inicio às 9 hQras, em sua secreta'
ria afim de deliberarem sôbre a seguinte

Ordém do Dia:
"

Alteração dos Estatutos Sociais;,
Assuntos de intl3resse Social;

,

Nota: .Não havendo número legal de sócios na

primeira �onvocação far·se á a n;tesma meia hora
após com qualquer número de sócios.

, LEV�NOS KRAUSE - Presidente.

,

1'P,re:stig,je um·

CAFÉ
pro,duto

\ '"

jaraguaense!
\

'
'

I.

"

'

MARCAr J tJTTE!
. Agora um 'pr'od,u'to

.

'

. ,(,

'E�ija de
,

seu, fornecedor I
,. \
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