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Verdade Acima. de Tudo A UDnEi� a Espé�ie do' Jornalismo que' Pratjcamo�
Por J. DE CASTILHO PINTO

Logo apös a convenção O clichê que estampa. candidato recomendado
extraordinária, realizada mos Iixa o feliz instaute pela Convenção, encon
no dia 20 de junho p.p-, em que. lógo após a trandö-se presente o

que indicou o nome dO indicação do nome de candidato ao Govêrno
vereador e industrial VICTOR BAUER para a do Estado, o Senador
VICTOR BAUER para sucessão municipal, usa- Antonio Carlos Konder
concorrer ao cargo de va da palavra o líder da Reis e o deputado esta
Prefeito, a 3 de outubro, renovação, o vereador e dual Arno Enke, presí
submeteu o Diretório industrial jQ'nvillense, dente da Convenção por
Municipal o seu nome à ar. dr. Nilson Wilson indicação do Diretório
direção regional, em Fto- Bender para: .saudar o Regional.
rlanópolís. A decleraçäo feita pelo
Não só foi recebido J. de -Ceshlho no final do

com real agrado, tendo Escola Albano Kcmaler seu artigo intitulado "Um

lhe valido uma reporta- Agradecimento" publicado
gem completa num diário O bairro de NO'9a Bra- mental das novas salas do dia 19: dizendo que

florianopolitano, 'sendo' silia, ein colaboração com de .aula. em 1967 deixará leragué,
aprovado unanimemente. o Circulo de Pais e Mes- Os festejos terão início alegrou à muitos mas

10 h d di 18 d rambem descontentou à
No correr desta sems tres, 'estã convidando a

as oras o Ia o

ma, outras correntes I .
-

f
corrente a, durante tôdo muitos outros. O lota ex

Partidárias t d população para os este- o dia haverá barrac-as pondo-nos melhor o caso,
, en o em. -

I' bi dtss J' d
vísta a repercussão do lOS que d,everao rea Izar- com- mgo, uro ao alvo, e que em anelro e

nome honrado do verea- se no 'pateo da Escola bolão, bebidas, galinhas 1967 contando com o lem-

dor VICTOR BAUER, A_rqano Kanzlec, a rua assadas., �hurrasco e café, po de serviço militar. e

passaram a tratar as VI�tO: Rosenberg,

com,'
Todo )a.ra,guae�s� . d�- licença prêmio, esrará

demar,ches que acabarã'o ob]etlvo para o lança-. verá pres�JgJar a ·lOlO..atl completando 35 ano� de

por confirmar como seu menta da pedra funda- va do mais novo bairro. função pública federal. Af

candidato, o candidato _----------------------
se aposentará, rransfer.in-

lanp.ado pela UDN Ja ' do residêQcia parö Curiri-
y Liga Feminina de Assistênoia Social ba c'd d d

'

raguaense em memorável
I d, e on e se crIou

concláve.
.

C o n v i t e e se fez homem. Os. que
A' Liga Feminina de' Assistência Social se aleg-rardm com a norf-

convida a tôdas as pessôas interessadas, para cia, pens.am que a saida

E as conferências a serem proferidas PEllo Sf'. dr. do Jora. vai livrá-los de

mpregado "

Moisés Paciornik e demais' médicos presen�es,
ouvir verdades que corlam

sob o tema -"Prevenção do câocer,g:nfcoI6gico" na própria carne, mas não

Pr,ecisä-se no, Itajara Tênis Clube; dia 10 co� início aR 20 se aflijam não, que nêsse

horas e dia 11 com início as' 10 horas, .parlic.ular há de aparecer

Esc.f.rlito�rl·o· F. FI·scher' Entrada franca. São tôdos benvindos. I alguém para substituir o
. Jota. Bsperem e velão ...

. A DIRETORIA
Avenida Márechal Deodoro, 204 ............. ...;...1

, DENÚDO

Quando da publicação, em 15, 22 e 29 de
maio último, da nossa séríe de 3 artigos sob o tí.
tulo "Frutos Positivos da Revolução", comentando
a baixa de preços no comércio de CUritiba, hau
ve gente em nossa cidade que assim se manttes
tou=- "0 Castilho não está' sendo verdadeiro ao

escrever isto, porque em Curitiba nada baixou de
preço".

Pois bem, com a devida vênia, vamos trans
crever alguns trechos de dois Editoriais íntitula
dos "Evasão De Lucros" e "Ainda a Evasão de
Lucros", estampados no jornal .iA 'Noticia" de
Joínvílle, edições de 1 e 2 do cerreute. abordan
do o mesmo assunto dos preços em Curitiba. Eis,
abaixo, os excertos dos 2 Editoriais de A Notícía.>-

-"Quem vá, aos sábados, à vizinha cidade
d� Curitiba, terá a oportunidade de encontrar
graúde número de pessoas de Joinville que, em
verdadeiras caravanas, buscam na capital para
naense melhores preços para as compras, que de
sejam fazer. E, por incrível que pareça, os gastos
com a condução, almõço, lanche e até mesmo
cinema, compensam 8 viagem, porque a diferença
de preços é enorme.

No último sábado, maís de 20 veículos parti
culares se deslocaram para a Oidade Sorriso e, no
seu comércio, poder-se-ia encontrar grande nú
mero de joíuvíllenses, carregados ou carregando
se de pacótes com compras,

Por que tal sucede?
Porque o comércio curitibano está fazendo

enormes liquidações e reduzindo os preços de
uma maneira assustadora, dando azo a que os

habitantes de cidades vizinhas, inclusive de Sta.1Oat8l'ina S . .8éH ,1\f a, Oampo Alegre, Rio e·

grinho, Joinville, S. Francisco e Jaraguá etc ... ),
aproveitando as folgas de sábado, vão até lá com

prar, dando um belo passeio e, o que é pior, dar
lucros ao vizinho Estado, quando êste lucro po
deria ficar, não só em nosso, mas, principalmente,
em nossas cidades.

Todavia, em Joinville e nas cidades cttadas,
bem poucos comerciantes tiveram visão para re·

marcar os seus estoques e os liquidar, ccmo o

vêm fazendo os de Curitiba.
.

Aspecto curioso nas compras, feitas na vizi.
nha capital paranaense e que convém ressaltar, é
'a constatação de que os produtos catarinenses, lá,
tem menor preço do que aqui. E não só isto, os

produtos joinvilenses, igualmente, são mais bara
tos do que em nossa praça".

O exposto acima, vem confirmar que fomos
. verdadeiros naquela série de 3 artigos comentan
do a rebaixa de prêços no comércio de Curitiba,
e nem podíamos deixar de sê-lo, visto que o jor
nalismo que praticamos estriba-se na verdade
acima de tudo.

, .

U. D. N.
Secção de Santa Catarina

DIRETORIO MUNICIPAL DE JOINVILLE

NOTA OFICIAL
A Mesa Executiva do Diretório Municipal da

União Democrátíca Nacional, com o propósíto de
evitar ínterpretação errônea da manchete estam

pada no jornal A NOTICIA, relatíva ao MANIFES
TO que o digno representante udenísta DEPUTADO
FEDERAL LAURO CARN�IRO DE LOYOLA deu a

publicidade, julga se no dever de prestar.os escla
recimentos seguintes:

1.0 - O dedicado companhero LAURO CAR
NEIRO DE LOYOLA não se desligou do partido,
conforme se afirma na aludida publicação, estan·
do apenas em discordância quanto. à orientação
adotada pela cúpula do Partido;. ,

2.0 - Renunciou S. Excia; ao cargo de Pre.
sidente' do Diretório Municipal de Joinville apenas
com o objetivo de não criar constrangimentos e

embaraços aos demais Companheiros que delibe
raram acatar a decisão da conven'ção Regional
de 29 de maio próximo passado.

Joinville, 6 de julho de 1965 .. '

Pedro P. H. Colin - Presidente .

Nilson Wilsón Bender - Pre,sidenté. do
Conselho Municipal '

" '

Curt Alvino' Mooich - Vice-Presidente
Wllly' Schossland - Vicé-Prêstdente

'

Ralf Milbradt - Secretário.Geral
J. Arno Enke - �ub Secretário'

Em mARaBA
o Candidato VICTOR BAUER à Prefeitura Muni
cipal foi homologado pelo IDiretor' Regional
Outros partidos inclinam-se para apoiar o seu
nome _. Candidatura descomprometida com o

atual govêrno

Coral Misto
Hamburg
Weidenstieg

/

Consoante noticiamos
em edição anterior, deve
rã Jaraguá do Sul, rece·

ber o Coral Mist<l Ham
burg Weidenstieg. nos

dias 17 e 18 do corrente.
Os

.

componentes do co

ral já se encontram no

Brasil, desde o dia 4 do
coerente, viajando pela
Aerolinas Argentinas. O
sr. Gerhard Rohwer e

sua espôsa 'são' os oríen
tadores do grupo, sendo
mesmo o seu fundador.
Compõe-se o Coral de
21 moças e 11 rapazes,
que serão .recepcíenadoa
em nossa cidade por di
versas casas familiares,
já que custearam por aí
sõs a viagem da Europa.
Interessante notar que o

orientador, sr. Rohwer é -

experimentado organista,
e no côro encontram-se
diversos inatrumentaliatas
e um soprano, garantin
do desde 16go um pro
grama variado.

,

A apresentação do Co
ral Misto Hamburg Wei
denstieg, dar-se-ä no

dia 17 do corrente,. no
C. A. Baependi, às 20
horas, mediante ingressos

, que poderão ser adqui
ridos, desde lögo, com o

sr. dr. Fernando Sprin
gmann, A Comercial,
Escrit6rio Francisco Fís
eher e Lojas Renner. '

No dia 18 do corrente,
domingo, deverá verifi
car-se um concerto sacro

na Igreja Evangélica de,
Jaraguã <do Sul, às 10
horas. A escolha da igreja
evangelica deu se pelo
fáto de a mesma possuir
um örgão e os efeitos do
concerto serão, por isso
mesmo, os mais auspicio
sos. Para o referido con

certo estão convidados
tôdos os interessados, in
dependentemente de er é

do religioso, verificando
se após O concerto uma

coleta.
Os . r e c urs o s assim

apurados serão entregues
ao Coral para custear 'a
viagem pelo Brasil. A
vinda do Coral Misto
deve à iniciativa da So
ciedade de Cultura Artís- .

tica, à qual apresentamos
as nossas saudações pelo
cumprimento de mais
esia etapa cultural.
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do Su, Estado Je I Santa II -_ ,Cirurgião Dentislll, iI
sr. Leopoldo Ma Catarina, Brasil. II II

, lheiros, nesta cidade; Faz saber que comparece- li Consultório: - Rua Preso Epltacio Pessoa 139 II

-(1Tobias Wahrhaftig, rem no cartório exibindo os

II
'

(em frente da EMPRBSUL) II
em Jurttíba:

�

documentos exgidos pela lei I II
- Zeuo Poroní, em atirn de se habilitarem para 1111 -'- Aparelhagem moJé,n;ss;mlf -:- II

S 'a m i r Mattar, nesta São Paulo; casar se :
I

II

cidade; -:-. Olga, filha do sr.
II ,RAIO X - CLlNICA CIRURGIA' - II

a sra. Edwiges, esp. WIlly Krutzsch, nesta oi- Editel n. 5990 de 2765

'II,' PROTBSE - CLINICA INFANTIL I::!'d d Oswaldo Fodi e

��eng��t; � u i I h e r m e'
a

;�zem anos amanhã: ��e�lbi�à�ii�e��, ���t:iro, I!:::::::::::;�:::::::::::=:::=::::::::::;:-:::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::==::::::=::::::11:
- Frederico Hoffmann, operário, natural de Ja

em Jaraguâ Alto;' Pedro- Klein Fi_Iho; raguá do Sul, domicilia
- H�roldo, filho .do .do e residente .em B'ran

sr. Erwíno �anemann, cisco de Paula, neste dis-
- Ivone, .fllha de Ru- trilo, filho de Antoniodo1fo Reeck,

.' . 'Fodi e de Catarina Fodr.
o sr. Ar I s t

í

des Ela, brasileira, solteira,Gonçalves; balconista, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
da e residente em esta

cidarie, filha de Elpidio
da Silva e de Maria Hein
da Silva.

. A Sociedade Desportos Acaraí orgulha-se de apresen-
Vva. Eliza Bartoli;

tar, maís uma vez,. ao seu grande quadro social o conhecido
- Benedito Joaquim,

conjunto de ERINHO, de Blumenau, que visitará nossa cidade filho de Pedro P. Masca-
na' noite de 24 de julho. renhas;

Em festa o lar do si����� casal Hermes Krüger (Use),
- sr. Julio Alves Rosa;

com o nascimento de uma robusta menina que na pia batís- -, sr. H e n r i que
mal receberá o nome de Eliane. Ao irmão Robertinho, dís- Shmelzer, em Itapoouzl-
tintos pais e avós, as felicitações de Radar Social. nho;

XoXoX I - João Pedro filho
Radar Social tem a grande satisfação de participar o -

'

noivado do sr. Rodolfo Hufenuessler, presidente rotariano, do sr. J�ao .Gascho em

com a simpática srta. Karin Duwe, da cidade de Ibírama. Jaraguãztuho;
Ao distinto par, sinceras felicitações.

XoXoX
'I'ranaeorreu domingo, dia 4, o aniversário natalícío da

srta. Zilca Müller, da sociedade local. Os cumprimentos desta
coluna, desejando-lhe felicidades.

. XoXoX
De malas prontas para passar suas férias na capital

florianopolitana a. srta. Maria Elizabeth PÓVOAS. Radar Social
deseja-lhe boa viagem.

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

• 1965 •

Aniversários
Diretor

Eugênio Vitor 5chmö,ckel
I
Fazem anos hoje:tSSINAT'lRA:

f\nual' •• Cr$ 1.850,00
Semestral. • • Cr$ 950,00
AAulso • . • Cr$ 40,00'

I
\ ENDBRÊÇO:

, Caixa Postal, 19
f\venida Mal.'Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Cat:::"

BIf\NCf\
apresenta

XoXoX
Aniversariou, dia 7 de julho próximo, 1.\ simpática srta.

Elfi Horst, muito estimada em nossos meios sociais. Esta
coluna a cumprimenta.

XoXoX
De visita a nossa cidade e seus tamílíares o simpAtico

jovem Henrique Nunes Abreu, da capital catarinense. Ao
Renrique, as boas vindas de Radar Social.

XoXoX
Apagou a segunda velinha, no dia 8 de julho, a galante

menina Andréa Benne, dileta filha do casal João Jocias
Weber (Marilu). À Andréa e seus genitores, os cumprimentos
desta coluna.

XoXoX
Em visita a nossa cidade a srta. Neide Sabóia Sanchez,

'procedente da capital paulista. Permanecerá entre nós durante
todo o mês de férias escolares. Radar Social deseja-lhe
boas vindas.

'XoXoX �
A Sociedade Cultura Artistica de Jaraguá do Sul, tem

a satisfação de convidar a todos que apreciam a boa música,
para assistirem o Coral Mixto Hamburg-Weidenstieg, que
será apresentado na sede do Clube Atlético Baependi, na

noite de 17 de julho, com inicio às 20 horas.
XoXoX

NOvamente em nossa cidade o proféssor psicólogo
Dr. Toshiaki Saito. Aceite as boas vindas desta coluna e que
tenha bom êxito em suas conferências.

XoXoX
Em preparativos para festejar suas quinze primaveras

o simpático brotinho Ruth Hertel.
XoXoX

De visita a seus familial'es o dinâmico jovem Edjalma
Paulo Pereira Lima.

XoXoX
Eleita Misij Brasil 1965 a senhorita Maria Raquel de

,Andrade, Miss Botafogo e Miss Estado da Guanabara.
,

XoXoX
A firma Superi:mxovais Blumenau S. A. Ind. e Com.,

por int�rmêdio de sua agente Tereza Maria Bianchini, nesta
cidade e cidades vizinhas, a satisfação de entregar à srta.
Leoni Tschoeke, enferrueira do Hospital' São José� um finís
simo .Jôgo de Chá de Porcelana, marca Condessa, como

prêmio que fez júz, por ser titular do carnet n.o 17436.
XoXoX

O PENSAMENTO DA SEMANA: "O símbolo de honra
dez é o ideal de todo cidadão". (Sra. Iolanda Carvalho).

Centro._

Vendeuse uma propriedade contendo uma
\

casa de material e uin� casa de'madeira, situado

à Rua Epitácio Pe8sôa, 497 em Jaraguá do' Sul,
,

Informaçõ�s éom Dr. Piccioni, em Corupá.

I·Dr. FrancÍsco Antonio Piccione
��.D 1j[Co - C.H. .. :MI' .. 1.'7:

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

•

Dia 12:
HOSPITAL- JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ

(

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
c () JaupA - SAN�A CA.:JrARJ[NA

�fm;������r CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· �{� RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �J
f� Diagnóstico Precoce do CAncer nas Senhoras �l
c Comunica aos seus clientes que atenJer'; no s�u

g'p novo f:onsultór;o ii Rua Artbur Müller n' 160 :

il (AO LADO DO NOVO HOTEL) :
�� ...•�:':.��'.��..�_.��: ..1.�.��.�..��.��: ....� ....����:.���.•••�f. ��������

Edital n. 5.991 de 2-7-65
Silvio Sied schlag e

Marlene Lourdes Wolf
�le, brasileiro, solteiro,

marcineiro, natural de
Serra Alta, neste Estado,
domiciliado e residente
em esta cidade, filho de
Elvira Siedschlag.
Ela, brasileiru, solteira,

doméstica, natural de
Guaramirim, neste Esta
do, domiciliada e residen
te em esta cidade, filha
de José Francisco Wolf
e de Ang�IiDa Martins
Wolf.

Dia 13:

O sr. Eroll Funke,
nesta cidade;
- o sr. Eugenio Soa

res, em Oorupä.
- Leonora Bo ham-

mer. filha do sr. Leepot
do Boshammer em Esrra
da J'araguä;
-- sr. Ghünter Raeder,

em Oorupä:
- Luzra Demarohi, fi·

lha do sr. Lauro Demar
chi, em Itapocuzinhc;
- a garotinha Maria

de Lourdes, filha do sr.

Francisco Morbis, em Rio
MOlha;
- a sra. Silvia, esposa

do sr. Amandio Klein,
nesta cidade;

!f=:::=::::::=:::::''::=::::::==::::::=========--=::-:=�
:t • .,

li DR. WALDEMIRO MAZURECHEN II
II ClÍNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL n
II

..

"
II

II I!
II II

II ULTRA SOM II
IONDAS CURTAS I!

II R. ULTRA VIOLETA ii
ii Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 ii
li J,,,:::=====:::::::::--=========:::!I

Edital n. 5.992 de 3-7-ô5
Urbano Schmidt e

Delícia dos Santos
�le, brasileiro, solteiro,

tecelão, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado
e residente em Ilha da

Figueira, neste distrito,
filho de José Schmidt e

de Egilia Bortelout Sch
midt.
Ela, brasileira, solteira,

industriâria, natural de
Jaraguä do Sul, domici-

��liada e residente em Ilh3
.

da Figueira, neste distri- Dp. Rej.Doldo Mupapa
to, filha de Manoel do,;;

I
t

Santos e de Alvina Freitas. " ADVOGADO 11 ,
'

Edital n. 5.993 de 5,7-65 {
José Panoch e Escritório ao lado da Prefeitura .s
Ada Furlani

��le, brasileiro, solteiro,
I 'S'i!)oO'_��__J�A,ooIR�A_G""Ua)Á_D-.4)0_S....U�L:i)o.,._ .

lavrador, oatural de Co·
_

rupã, neste Estado, do
miciliado e residente em

Garibaldi, neste distrito,
- a sra. Ana, esposa filho de Maria Panoch.

do sr. José M. Scheuer, Ela, brasileira, solteira,
em Jaraguá 84. doméstica, natural de Ar

rozeira, neste Estado, do
miciliada e residente em

VENDE-SE GaI'ibaldi, neste distrito,
_fIlha de Solano FurIani

Por prêç'o de ocasião, e de Oleglia Furlani.
vende·se uma proprieda- Edital n. 5.994 de 6 7 65
de cOm 11 ms. de frente Ingo Hornburg e

por 129 de f�.lDdos, com E�ica Borc�ardt
uma casa de madeira, :€le, brasileiro, soheiro!
tipo bugaiow, no centro lavra�or, natural d� ,�a'
G.

. . ragua do Sul, domlCllIa-
de uaramlrlm. do e residente em Rio
Tratar na Rua 28 de Cêrro II,. neste distrito, iF==::::::=�::::::=''::==::::::::::::::::::::::::====::::::'::::::::'====:::''�

Agôto, 5H�, em Guara, filho de Hendque Horn-.. 1Il\TQ) lE'D:>lTtf'Till 1Tl' �1Ufli\M It. �T�T II

mirim.
' burg e de Elsa Hamburg, :,l}1 1lJ.I�o, �l1lLilll 1l\\.ßl !Vllßll\\r� !I!"Ela, brasileira, solt&ira. \

doméstica, natural de Ja· ii :MÉDICO't:;IRURfilIA.o li
raguá do Sul, domiciHa' ii Formado p�las 'Faculdades de Medicina das Univer- li
da e residentS' em Rio 'i II

Cêrro II" filha de Artr�' II sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
do ß'orchardi' e de .Má- !! CIRURGIA - SENHORAS - PÄRTOS - CRIANCAS E ii
tilde' Borchard t. ii . II

ii I CLINICA' QERAL ,t.

E 'U It
para que chegue ao co-

Iii, longa prátiea em Hospitais Enrop"os ,II,nhecimento de todos, mande,! ii II
'passar o presente, edital que II Consultório e residência: li

ii IIserá publicado. pela impren li Tel. '244 - R,aã Preso EpitáCio Pessôa,' 405 -Ir
��ix:d�md�i:���id I �n��a��e� !I'

,

1

CONSULTAS:.
, II

alguem soub'er de 'algum i In: ,ii Pela :manhã: das,8 1/2 ás 11 ·horas IIpeàimento acuse-'Q para o' ti 'j Pe'la ttarde: das 14 '1/2 ás 17 112 horas ,I'
hins·legais.' \' ,:. ,", � , ,'" ·11

AUREAMÜLLERGRUBBA II Atende chamados, tambem-.à' tioite
. II

li '

' ,
iiO,ticial �:::��:::::::::=::::::=::::::==::::::==:::==.,__::::::=:::==:::==::::!/.

<

mai=:!iiIEli555!!!I!::H
:. n='-"-;!::!:_:I!iIE!' Gi

l� DR. JORN, SOELTER I
m

I CIRURGlflo DENTlSTfi I
I

i
Moderníssimo "A/ROTOR" r.:

I
Reduz o 'empo de ,••bolho R

...

e aumenta Q conforlo do' CLIENTE. '

m
III CLíNICA CIRURGIA - PRÓTESE

:::
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CORREIO no li'OVO

Edital de .Cilação·
A. família enlutada de

Heleodoro Borges,
. I

ainda sob o doloroso passamento de seu estre
moso pai, sôgro e avô, ocorrido no dia 29 de
junho, vem por intermédio dêste agradecer a
tôd JS as pessoas emtges, parentes. viztnhos e

conhecidos que auxiliaram no duro transe,
assim como a rôdas as pessoas que acompa
nharam o falecido até a sua última morada.

A família ag·ré!dece (linda aoe Revs. Padres
da Paróquia de Ieragué do Sul, ao ilustre sr.

Augusto ôylvío a inequívoca prova de dedi
cação e carinho demonstreda através dêsre

.
jornal pere com o falecido Heleodoro Borges,
bem como a homenagem dos professôres e a

tôdes as pessôas que enviaram f1ôres, cartões
e telegrernas.

arblrrérle e venal, divldido ao meio, inclusive o en

genho, benfeitoria construída exclusivamente pelos
AUTORES; XVI- Que, não bastasse a .Ilegranre e

° Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de ostenslve ilicitude do ato praticado, que trípudiou sô
Direito da Comarca de laregué do Sul, Estado de bre a venerável memória do falecido' fEftOIHAHDO CAMPI·
Santa Catarina, na Forma da Lei, etc. GO TO, os REUS ajuizaram uma AÇÃO de IMISSÃO

FAZ SABER aos que o presente edital de UE POSSE, em setembro do ano de 1962 conrra os

clreção, com o prazo de trinta (DO) dlas, virem ou. AUTORES, a qual foi julgada procedente, muito prin
dele conhecimento rtverem.tque por parte de NESTOR cipalmente, porque nenhuma prova testemunhal foi
CAMPIGOTTO e sua espôsa AMBRÓSIA CAMPI produzida no curso da ação; XVII - Que, provavel
GOTTO, por intermédio de seu bastante procurador, mente pera se líberrarern do dreme ce conscíêncle
advogado dr. Airton Arival Rebelo, lhe foi dirigidd oriundo da série de eros maléveles e indesculpéveis;
a' petição do teôr seguinte: 'os quets impuzerem indefiníveis preluizos aos AU

PETIÇÃO:""':' EXCELENTÍSSIMO SENHOR TORES, os RÉUS trerarern de vender a propriedade,
DOUTOR JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA. fazendo e a favor de DORVAL CHIODINI; - XVIII
NESTOR CAMP1GOTTO e sua espôsa AMBRÓSIA - Que, DORVAL CHIODINI e seus .familiares,
CAMPIOOTTO, êle lavrador, ela de lebores dornés- Invesurern, em consequência da compra, conrre a

ncos, brasileiros, residentes e domiciliados em 3.0 propriedade dos Aurores, provocando o mais cons

Braço do Norte, Município de Meesareriduba, desta trangedor dos drarnes pare os Autores e sua nume

Comarca, por seus procuradores, ora denominados rósa família; XIX - Que o ato jurídico é anulável
AUTORES, querem propor contra SANTINA CAM por vício je simulação, por êrro, dele, coação ou

PIGOTTO, AVELINA CAMPIGOTTO WiLBERS- fraude, na forma do Código Civil; XX - Que, fEROI
TBDT, MARIA 'OLlNDA DA SILVA AQUELINO NAHOO CAMPIGOllO, ao transferir, simuladamente, o lmó
CAMPIGOTTO e TEREZINHA CAMPIGOTTO, vel pera o "presta nomes" JOÃO DETOFFOL DE
brasileiros, resídentes e' domiciliados nesta cidade de ANDRÉ, tornou-se insolvente, de vez que transferiu
Jaraguá _do Sul, ora denominados RÉUS, esta AÇÃO a totalidade de seus bens. e, em verdade, não efetuou
O�DINARIA DE ANULAÇÃO de ESCRITURA a compra e venda, s)mplesmente simulou-a, ranro que
PUBLICA DE COMPRA E VENDA e DOAÇÃO, o aludido "presta nomes" nunca se irrutiu ne posse
cumulada com PETiÇÃO DE HERANÇA, pelos do imóvel, o qual permaneceu em poder dos Autores,
seguintes direitos e motivos: _ S.N.PP .• I - Que, que só a perderam' por sentença judicial, em razão
os AUTORES, nos idos de 1943, residiam na erde- da ação proposta pelos RÉUS, pois que o "presta
de de lrela], nesre Estado; II _ ,Q ie, atendendo as nomes", transferira o imóvel pera os RÉUS. Admi
ponderações e promessas de fERDINANDO CAM tlndose que FERDIHa.DO CAMPIGOnO quizesse doar o

PiGOTTO, pai e sôgro dos AUTORES, concorda imóvel sómente à sua espôse e filhos, em prejuizo
rarn em Iransferir seu domicílio pare o lugar 3.° dos Autores, não poderia fazê.lo, frente a proibição
Braço do Norte, hoje Município de Messeranduba, expressa dos artigos 1.176, 1.576, 1.721 do Código
desta Comarca de leragué do Sul, aonde aquele Otvll; XXI - Que, a clrcunstâncie de JOÃO pETO
possuiu uma propriedade; III - Que, realmente, se FFOL DE ANDRÉ ter transfertdo a propriedade
instalaram em ume área de terras de 300000 rnã., de que detinha rnerernenre ne qualidade de "presta-no
propriedade de FERDINANDO CAMPIGüTTO, apro mes", comprova a simulação, a fraude, vício que por
xirnedamente, em 1944; IV - Que, no ano de 1960, si só, anula o aio jurídico; XXII - Pelos motivos
FERDINANDO CAMPIGOTTO vendeu ao senher e direitos expostos, requerem os Autores, data vênia
ELIAS PEREIRA, a merede do imóvel de sua pro- a VOS A EXOEL�NCIA, se digne de mandar citar
priedade, ou seja, 150.000 mã; V - Que, já naque- os RÉUS, inicialmenle qualificados, pera virem res
I� ocasião, FERDINANDO CAMPIGQTTO, o pai e ponder a lodos os atos e têrrnos da presente Ação
sôgro dos AUTORES, ao mandar abrir os rumos Ordinária de Anulação de Escritura Pública de Com
para identificar a parre transacionada, garantira ne pra e Venda e doação, cumulada com petição de
presença de terceiros, que a metade re'man'escente, Herança, sob pena de confesso e revelia. Requerem
150.000 m2, ficaria reservada ao seu filho NESTOR outrossim, sejam cientificados também dos rêrmos

ICAMPIGOTTO; VI - Que, decorrido algum tempo dêste processo, o senhor DORVAL CHIODINI, e
de convívio com os AUTORES, o senher FERDI seu filho LUIZ LAZZARI, lavradores, brasileiros,
.NANDO CAMPIGOTTO trensferiu-se pera Jaraguó casados, residentes e domiciliados em 1° Braço do ----------------••----
do Sul, tendo adquirido do senher LOTHAR ZONI Norte, proprietários do imóvel em controvérsia, pare
um imóvel - terreno e casa - no perímetro urbe- que acompanhem, querendo, o decurso dêste feito.
no; VII - Que a referida propriedade foi DOADA Finalmente, seja a ação julgada procedente, a fim ,de
ao senhor AQUILINO CAMPIGOTTO, com reserva ser anulada a escriture de compra e venda feita por
de usufruto vlfalício a favor dos doadores, até que FerdiD8Ddo CampigDUo a favor de JOÃO DETOFFOL
couslifuiu adiantamente da ligítima, na fórma de DE AND_RÉ, e po�eriores transferências, bem como
Códico Civil, mas. sem vdlor jurídico, ex·vi de dis- a DOAQAO de imoveis feita a favor de AQUILINO
posto no arligo 1.776 do mesmo diplpma legal; VIII - CAMPIGOTTO, determinando Vos�a Excelênc�a, DOS
Que, o pai e sôgro dos AUTORES, após alguns teriormente, seja deferida a herança em favor dos
anos de permanência em Jaraguá do Sul. adoeceu Autores, condenados 08 RÉUS ao pagamento das
gravemente, tendo sido hospitalizado; IX - Que, cuslas processuais, ::>erdas e danos que ficarem apu
para evitar as despesas com inventário e, mesmo rados em execução de sentença e honorários advo·
porque já s3tisfizera a herança dos demdis herdeiros carícios "m 20% como de estílo. Para efeitos fiscais,
por adiantamente, recomendou FERDINANDO CAM- é de cr$ 200.000, (duzentos mil cruzeiros) o valor
PIGOTTO 'ao seu filho NESTOR que elegesse desta ação. Jaraguá do Sul, 30 de julho de 1964. (a)
uma pessôa idônea, de sua inteira confiança, para Airton Arival Rebello. (coladas e5lampilhas estaduaís
receber, na qualidade de "presta nomes", por escri- no valor de cr$ 66, devidamente inulilisadas).
Jura pública de compra e venda, e imóvel que DESPACHO: - "Como requer. J. do Sul, em 22 8·1964.
posle�iormente lhe deveria ser transferido; X - Que, (a) Raoul A. Buendgens"
o Autor NESTOR CAMPIGOTTO, escolheu como Em virrude de que foi expedido o presente edi·
seu. representante para a tal, com o prazo de 30 dias, pelo qual cita MARIA
manobra que evitaria o inventário, o senhor lOAO OLINDA DA SILVA, qu'e se encontra em lugar in
DETOFFOL DB ANDRÉ, tendo o referido cidadão certo e não sabido, para respnnder a05' têrmos da
concord�do e compreendido perfeifamenle sua parti- ação ordinária de anulação de escritura públ!ca de
cipação no ato, na qualidade de "prestanomes"; XI - compra e venda, e doação, cumulada· com petição de
Que, iudo resolvido e, lendo em vista o· pl ecário herança, movida por Nestor Campigoflo e 51 mulher,
e5tado .de saúde de FERDINANDO CAMPIGOTTO. podendo contestá Ia, sob pena de revelia, no prazo
foi preparada a escritura pelo Tabelião GERHARD de 10 dias, que correrá em cartório, após o lérmino
MEYER o qual, inclusive, levou pessoalmenle o livro 90 prazo do edital, nos têrmos e de acôrdo com a

público ao Hospital, para que o enfêrmo apuzes.se pet:ção acima eretro transcrita, o despacho do se·

sua assinatura, consolidando a transferência do imo- guinte teor: - "DESPACHO": - "Defiro a petição de fls.
vel em nbme de JOAO DETOFFOL DE ANDRÉ; XII 18, citando se, por edital, jJelo prazo de 30 dias.
_ que, infortunadamente. como previra, em 25·6-1960, Maria Olinda da Silva. Publicação no orgão oficial
falecia o, senhor fERDIN·ANDO CAMPIGOnO, vítima de mo do Eslado (uma vêz) e no jornal (duas vêzes). Jara
léstia que o prostrara ao leito; XIII - Que, oS AU- guá do Sul, 30 de junho de 1965. (a) Edward Fer
TORES tudo fjzeram para mi!1erar os sofrimentos nandes. Juiz Substituto,' em exerc."
de seu falecido pai e s'�gro� pagando espontân�amente E Dara que chegue ao conhecimento dos inte·
a prinCIpal parte do tr'atamento médico-Hospitalar; ressados e não possam. de futuro alegar igllorância,
XIV - Que confiantes de que a úlrima vontade de foi expedido o presente edital que será afixddo no

fERDlUIOO CAMPIGOnO fôra respeitada com a doação da lugar de costume, publicado pela imprertsa local e
, área de terra, por intermédiO do senhor João Detoffol nl) Diario da Justíça, em Florianópolis. Dado e pas�
de André, deixaram os AUTORES a regularização dado nesta Cidade de jaraguá do Sul, aos .primeir05
da transferência de imóyel,' para ocasião oportunas; .dias do mês de julho do ano de mil nove�entos e

XV ...:.. Que. por inacreditável que pareça, decorrido seSSl"nta e cinco. Eu, .(a) Amadeu Maqfud, escrivão,
certo lapso de tempo do falecimento de fEROlNAMOO o sp·bscrevi.· ta) Raoul Albrechr Buen,dgens - juiz
CAMPIGOHO, foram os AA., Cientificados de que deve· de Direilo. q::=:::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::'::::::::::::==':'_=:::::::::=::::::::'i\riam assinar uma escritura de "parte" de imóvel que A presente cópia confére com o original; dou fé.:j

BI'
.

lhes pertencia, peran1e o Tabelião GERHARD MEY- jaraguá do Sul 1 de julh� de 1965. ii. otec Jaraguá Ltda. IIeR, para essa, sÍJb�dividida de todo, que lhes fôra'
,

O Escrivão: Amadeu Mahfud ii II
doado pelo falecido pai e sôgro, tendo, evidenlemente, �l 50 onos �e DUHneo na '!arle' do conl'llrul"r II
se recu5ado a fazê-lo; XVI - Que Justificadamente ��Sl!!li8D86I!B8!Jll!I8@1i!1!IIõI8(j_lt!l8SI!"d!I;&&�88� iI

.

.

U Uo· II ii
surprêsos, procuraram verificar a veracidade· da trama

I F
. . i !! ,Fábrioa de Blooos de Cimento para oons· iida qual eram vítimas, descobrindo posteriormente que. OTO PIAZERA i ii truções. Se V.S. 'pretende oonstruir, adquira :1

o "presta nomes" JOÄO DETOFFOL DE ANDRÉ, Ollf'RONTB Á. PRBf'BIT�RA .- JARAOUÁ. DU SUL

I It o matertal desta fábrioa que é o mais mo- h.

por razões estranhas e impróprias, houvera Iransferido

I
.:1 derno, e a oonstru�ão sairá mais ba. rato. II

a área de terras que lhes fôra reservada, tendo sido fotografias em Geral - fotocopias de DocumentL>s - li Y ii
efetuada, sem qualquer homo!ogação judiciar, uma

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios 'i ii _
. FRANCISCO MODROCK li

partilha "ad Ilbilum",
.

nula de pleno direito, enrre os A pedido. atende a domicilio IS tambem
\

I!! Informaçoes uom., LEOPOLDO l(ARSTEN ii'
������lo;e:a��er!R:�N���v��M:'I����� cs����d:�l���v��� 1_���;':::=;::!:@Ii!I!ll!I8�!' �::==:::::::��::::=:::==::::=:=:::::::::!::';�:���:::::::::::::�=::.�J

Penhoradamente agr.decidos
jlsraguá do Sul, 3 de julho de 1965. /

,

Ir

I,

t Hgríldl!l.!iml!olo I

A família enlutada

Profundamente consternados, comunica
mos, a todos parentes e amigos, o Ielecin.enro,
de nosso querido pai, espôso, sõgro e avô,

Paulo Plastwich,
ocorrido aos 3 de julho do corrente ano, com
a Idade de 70 anos.

A família enlutada vem externar, por meio
dêste, os .seus sinceros agradecimentos a tôdas
as pessoas amigas"e vizinhas, Que a auxiliaram
no doloroso transe, por que passaram, essím
como a rôdas as pessoas, que enviaram Ilôres
e acompanharam o falecido até a sua última
morada.

A....,....,........"....,,_,....,....,..................,....,....,....,....,....,....,....,,..

,
..,, v

II O INVERNO EStÁ Aí II
II HffOHMf 8UB fiflßDfIRß: II
II Lembramos aos srB. proprietários de II
II geladeiras que neoessitam de reforma, que II
II as mesmas po d e r ã o ser reformadas nos II
II meses de inverno. II
I' Desmontagem total, limpeza a jato. de

II
I'

areia, tintas de primeira qualidade, mão de
I'obra oritericsa.

II Oficina de Geladeiras de Rudi BraDa fone, 288 II,'
II Jaraguá do Sul - SC. II
o====:::::.===::::o============�o

:�::::::::::::=.::::::::==:::=:::=:::=::::::=::::::.:.o..;=, ..:=.==�

li ([ It §'A em' CUnIrlltü�at II
n
...... ii

It Conten(jo 6 peças, luz, água encanada 11(11
ii e pr6ximo de ônibus, vende-se ou troca-se {l

ii pOt' casa ou autom6vel em Jaraguá no mesmo �
!! valor. Base do neg6cio 3 milhões. Tratar com ii
;1 ALCEU GONQALVES na Cia. Jordan, filial ii
�:::::'��;:'�_�::=�::=::::::===::::::==:::==Jj

r==PREcIsA:s�=l
:1 II
it 3 BONS OFIOIAIS PARA PALETÓ li

I! 1 CALCEIRO II
11 Paga-se Cr$ 6000 para o paletó IIH e Cr� 1.400 a. calça. ii:: 4IP

II

H Tratar com DALPRA Alfaiate Modas I;
��:!!=:::::::::: ::::::::::: :::== ,,:::::::�=:::::::::::::�.::::::::::::::::::::==::::::=::j}
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c o R R E I ,O O O .� O V O UColuna ROTAR!"
CURSO DE PSICOLOGIA

ANO XLV JARAOU4. DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 1'0 OB JULHO DB 19�5 N,.O 2,336 Com, ,grande, 1requência iniciaram sIe npestfa�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!'!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!�=���!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' semana os väríes cursos programados pe o ro.
,

Dr. Toshiaki Salto, para o mês de Julho dá 1965.
E I' B S h "II E I V I SI"" A partir do dia '12 do corrente, segunda feiran ace eng- c mi n ace arse - UPP próxima, terá inicio o Curso de Peícologla aplica-
A sociedade local vê Outro acontecimento da' à Técnica" de Ohefia e Comando, curso, que

passar em data de boje, muito agradável a regts- terá o seguinte desenvolvimento:
um grato acontecimento trar no calendário .soctal TÉCNICA' DE CHEFI1\social. Comparecendo desta cidade, é o enlace I _ Conceitos Gerais: a) - O problema; b).Relatório do Presidente CL Octacilio P� Ramos, perante o altar, deverão de dois jovens .enamora- Ghefia e C) - Emprêsa.

'

,apresentado à Assembléia do Lions Clube de unir-se pelos laços sa- dos, unindo duas tradí- II - Conceito Social de Trabalho,
J d S I d d 96 grados do matrimônio a cionais famílias [ara-

,
HI - Conceito Social de Emprêsa.'\ araguä O u em ata e li7-1 5 Srta. Joana Beng, filha

J
guaenses, conbecidas IV _ Liderança: a) _ Oonceito; b) _ Tipos de

(continuação) do sr.' Miguel Beng e por. Vasel e Stüpp. Chefia; c) - Politica de Ohefia.I Ana Riepel Beng (Iale- V _ Psicologia Individual: a). Personallda-frequência: Dignode registro foi a frequência elcan cida) e o sr. Waldemar Assim é que, pelas 10 de; b) _ Modificações da personalidade; c) _ Fórmasçada pelo clube no ano leonísnco 1964 1965, ou Schmítt, estimado e ben- horas, no Forum local, patológicas.' '.seja 100% consecutivo durante os doze mêses com quisto industrial nesta deverão registrar o seu VI _ Sociologia: a) ... Grupos sociais; b) ;.preendido de Julho de 1964 ii Junho de 1965. É efe- praça, filho do sr. Arnol matrimônio a gentil se- Psicologia social; c) _ Interações; d) _ Oooperação .

. tivarnente um dos maiores 'feitos do Distrito L 10, do Leonardo Scbmitt e nhoríta Madal.ena Vasel, VII _, Atitvidades Morais: a) _ Moral da equí-pois se não me falha a memória no ano leonístlco Da. Otília Prim Scbmitt. filha dileta do distinto pe; b) _ Influência do Obefe; c) _ Influência do am-1963·1964,. as estetísttces apontam apenas cinco O ato' civiJ dar-se á casal Alfredo Vasel e bleute, e) _ Oonceito público; f) - Disciplina e g)_clubes ne América do Sul a conseguir tão dignifi- pelas 10 horas, na sala Senhora e o sr. Valmor Meios de ação. .
cante índice.

.

de audiências do Forum Stüpp, filbo do sr. Ro-L OBSERVAÇÃO: O curso será teórico e comPablicidad,: Sem despêses pare o clube, Iinencla- local e a cerimônia re- dolfo Stüpp e Senhora, casos concretos para resolução dos assístentes.do que foi através propaganda comercial de firmas ligiosa, verificar-se á, devendo o ato ser para- As aulas continuarão a ser ministradas no- Itajarade companheiros leões, criamos o Boletun Oficial do logo maís, as 16 horas, ninfado, por parte da Tênis Olube, das 19,30 às 21,30 horas.clube, denominado "LEÃO DE GRAVATA", cuja na Igreja Nossa Senhora noiva, o sr. Artur Vasel
ClJRSO DE "IKEBANA"primeira edição circulou incluindo os mêses de Julho das Graças, na localida e Iolanda Martins e por

A
�

d 1964 dernal bll d de de Barra do RI'o Cer- parte do noivo, o' sr. Ao contrário do que noticiamos em ediçõese gosto e , pare as' ernars serem pu tca as
.

d "Ik b"
. .

t dCelso Stüpp e Therezi- anteríores, o curso e e ana ,a ser mims ra omensalmente. - O "Leão de Gravata" foi devida- ro, em cerimônia a ser
ó

.

á à' ã àN G R nba Marangoni. de 19 a 23 de julho pr ximo, ser noite e n omente registrado no Conselho acionai de over- oficiada pelo ev. Pe.
tarde, em tace de uma' série de dificuldades queDadores, sob Dr. 106 - Livro 1 Página 54. Também Oonrado Reck. Ambas

6 h d deveria trazer, realizandose o mesmo na parteDO setor publicidade, criamos DO jornal local "Cor- as cerimônias terão como As 1 oras everão
da tarde.

.

reio do Povo", publicação semanal, a coluna deno- padrinbos, por parte da dar entrada na Igreja Assim sendo, o Ourso "Ikebaná", que se comminada "O QUE VAl PELO LlONS", através da noiva, o sr Eugênio Gas- Matriz para a benção põe de introdução à história da "lkebaná", fílosoqual o clube tem procurado dltundlr
.

suas atividades cho e Senhora e por nupcial, cerimônia que fia de "Ikebaná", técnicas aplicadas e aulas prátíe em cararer especial divulgar conceitos sôbre o parte do noivo, o sr. Ed- deverá ter como pa- cas, deverá ser aplaudido pelo mundo feminino,.Leonísmo Internacional, tão de- hecido em nossa gar Schmitt e Senhora.
tal o Interesse que tem despertado em outrosC ld d dí d A ó

.

ô
. drinhos, por parte daomum a e igeee e passa .n. p S a cerun ma e-

centros. /Reuniões do Comitê Assessör: O Líons Clube de ligiosa, os noivos rece- noiva, o ar. Werner Va-
CURSO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICAJ

.

d S I d P
. berão os convídadosjna sel e Senhora é, por par-aragua ou, sempre representa o por seu resr-

residência do sr. Arnol- Já Fe encontram abertas as inscrições paradente, Secretário e Tesoureiro, participou das três te do noivo,. o sr. Heínz o Curso de Orientação Pedagógica, a ser inaugu-reuniões do Comitê Assessôr da Divisão, realizadas do Schmitt, à Estrada Müller e Senhora. rada na 4a. semana de julho, de 26 a 30 de julho.em Jaraguá do Sul, São Francisco e Ioinvllle, res- Blumenau, km. 4.
Dada a importância da matéria a ser apresentadapecnve.nenre.

-

"Oorreio do Povo", "Correio do Povo", pelo Prof. Dr. Toshiaki Saito, por certo encontra-
Reuniões Inter·Clubes da Blvisäo: Orientadas e Io- apresenta aos distintos participa gratamente com rä grande aceitação nos meios culturais [ara- .

mentadas pelo Presidente de Divisão CL Etienne noivos e respectivos
o acontecimento social, guaenses.

Douat, tivemos Da Divisão A-l, três reuniões inter- pais, os seus cumprimen-
cumprimentando os noi. VISITAS MUITO GRATASclubes efetivadas DOS Lions de Jaraguá do Sul, tos, com votos de muitas

Em data de hoje, a cidade de Jaraguá doSão Francisco do Sul e Joinville, respectivamente, felicidades. vos e respectivos pais. Sul, se apresta para receber uma ilustre comitivaprovidência que objetiva um maior congraçdmento de médicos e rotarianos, que participarão 1asde leões e domadoras em nossa divisa0. '5a. Delegacia de Serviço Militar conferências a serem proferidas no Itajara Tênis
Clube, dentro do programa da Prevenção contraReuniões Distritais: Quatro, foram as reuniões distritais

NOTA N 002 6" o cancer ginecológico.realizadas no ano leon(stico 1964 1965, tôdas com a •
- :l

As conferên-cias terão lugar em data de hoje,presença do CL Alexandre Muniz de Queiroz, Go- Deverão comparecer à Junta de Alistamento dia 10, com inicio às 20 horas e amanhã, dia 1 t,vernador do Distrito L·tO'e, em ambas (J Lions Clu- Militar de Jaraguá do Sul (Prere.itura Municipal), no mesmo local, com inicio às 10 horas.be de Jaraguá do Sul esteve representado p� seu até o dia 20 do corrente, impreterivelmente, mu·
.

Dentre os elementos que compõe a comitivaPresidente, peordem nas cidades de Jaraguá do Sul, nidos do seu certificado de reservista, 'os seguin· do Dr. Moisés Paciornik e EXII!a. Senhora, anotaBrusque, Tubarão, e Joinville. tes l'eservistas de la. categoria:- Doug1as 'Conrado mos os nom�s do dr. Ruy Leal e Senhora, dr. Fúl-2.a Cónvencäo Distrilàl: Como não pode,ria deixar Stange, Elio Corrêa da Silva, Eudoso Giovanela; vio PcHenghi e Senhora, o sr. Oastro Bittencurt,de acontecer, o Lions Clube de Jaraguá do Sul, se Lindolfo Barg, Mario Wasch, Mauri Bortolini, Os-' Presidente do Rotary Club de Ouritiba Leste, alémfez presente na 2.a Convenção Distrital, realizada valdo Sacht, Orestes Gruetzmacher, Paulo Scoz, de mais treis companheiros rotarianos da "Cidadesob os auspícios do Lions Clube de Joinville, fazendo- Reinoldo R�diger, Si1'�io Altimerio Schuindt, Vi- Sorriso", que vem prestigiar o conclave' e apro
se representar pelos eeLL Octacilio P. Remos, fando da Silva e Valdir Kanzler. veitam a oportunidade para conhecer melhor a
Leônidas Cabral Herbster; Alexander Olsa, Gerd Bd Esclar�ço _que a presen!e chamada.é A ap�nas belesa panorâmica desta região.

.gar Baumer, Orlando Bernardino da Silva e Antonio para atuahzaçao do endereço de resldenCla a As bôas vindas desta coluna aos Ilustres mé-
,Zimmermann e' suas respectivas domadoras. - Infe- apresentação constitui um dos devl"res do re· dicos, exmas. Senhoras e distintos co'mpanheirosIizmente o mau tempo reinante na. oportunidade servista. .

que nos honram com suas presenças nêste fim de
impediu podéssemos apresentar maior número de Jaraguá do Sul, 9 de Julho de 1965. semana.

'

companheiros, porém, mesmo assim, Jaraguá do Sul FERDINANDO PISKE - 10. Tenente POSSE DO NOSSO CONSELHO DIRETORconstituiu·se Da maior delegação presente, recebendo Delegado da 5a. DR/16a. CR Dia 2 do corrente, teve lugar s 'posse do nô-sob 'intensos aplausos duas belíssimas lembranças., -_.:.....----.--------------- vo Conselho Diretor do Rotary Club de Jaraguá,

(continua no p'ró�imo número) Eletromotores Jaraguá S. A.
do Sul. Entre os vários companheiros e visitanteA
que se fizeram ouvir na oporttiniqade, anotamos
a .saudação do rotariano Alvaro Tancredo ·Dippold,IÍ;===::::::::::::===:::::::::==::::::=::::::':::::=:::::::::=:::::::::=::::� Assembléia Geral Extraordinária 'de São Francisco do Sul. lido pelo seu filho, Al-U A representante do

.. ,

II Edital de Convocação varo Tancredo Dippold Filho, a qual, por absolutaii

S
·

81
II de espaço será reprodu�ida na próxima edição.ti

upereßXOV81S umenau
'i Ficam convidados os senhores acionistas Alvaro, filho, que é rádio-amador, recomendmn08:i'll

'

II. para se rAunirem em issembléi8 geral extraordinária, Um po�co de paciência, "Invulnerável Môsca".II I: no dia 20 de julbo de 1965, ás 15 horas, na séde
ii Da. RACHEL LEHMANN, em Jaraguá, Corupá, II da 80ciedade a Rua Prof. Antonio E. Ayroso, 83,
'I'! I Guaramirim, Massaranduba e Estrada Schrreder, II afim de deliberar sôbre a seguinte ordem do dia:

( )
, . ,- fl a) - Aumento de capital e alteração dos esta!I precisa vendedor a , com otlma comlssao.

II tutos'II .

ii'
II Informações à Rua Juscelino .

li b) - Assuntos de interêsse social.
!l' .

, Caixa Postal,' 90 t ii Jara_guá d.o Sul, 2 de junho de 1965.
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.. O QUE VAI PELO' UOIS
I '
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� 'FOR JOINVILLE, . �
g Mädchen für H aus h'a I t ohne Kinder �l
f: Gesucht. ':J
f= Gutes Gehalt und B e h a o d 1 u n g �]f� Zu Melken: Rua Da. Francisca, 344 Join9il!e �l
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