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RIO, 31 - O último
dla do ano de 1965, foi
também o último dia de
vida do "Diário Carioca",

I
���·��������������������--������������I �adicion�1 Jornal da �ua·

,.',
Pundéçêo : Diretor: Impresso na: nebara. O Jornal encerra

Â rtur M iille, BUOBNIO VITQR SCHMÖCKBL Soeieel.ele Grállc. Avenltl. Ltel.. suas atividades, após 37
�

anos de existência, por

1='�A=n=O�=X=L�V,����������������������������������������������I carência de recursos fio'
JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Babado, 15 de janeiro N.o 2.362 nencelros.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarin'ense

Melhores" Estradas,
; -

,

Senhores Prefeifos 1
De lenelro a Março de

cada ano, a procura de
praias é muito grande. De
rôdos os quedrenres apa
recern Iarntltas, em busca
de um bom banho de mar
ou de uma temporada na

praia. É público e' norórío
que, anualmente, aumenta
o número daqueles que
vão em busca de veraneio
ro, o que colnctde iusta ..

-menté com a época mais
própria pare frequentes
chuvas e temporais.

Barra Velha, ltaluba, Pi·
çerres e Armação, vale-se
das estradas esteduaís
que' demendem à Iotnvtlle
ou a ßlumenau; enrreranto,
o grosso des banhistas
urllrze SE' das estradas
Poço Grende e São João,
estradas municipais inter

ligando uma porção de
Muntcíplos, entre si. Ge
ralrneme, ais estradas
são bões e conservadas;
contudo, Iusternenre na

época do verão, além das
Nem tôdos os visltenres frequentes víegens dos

VIajam pelas estradas banhistas, o tráfego epu

eSladu,ais, e é. aí que co 1 ra nessas estradas com o

meça o SUpJ(CIO daqueles transporte do arroz, pro
que gostariam de salgar duro que -representa o
o seu lombo. Quem vtstre grosso da egriculrure da
as, praias de Ubatuba, zona. Vai dar que as estra

A Festa de São Sebastião celebrer-se-é DO dia
23 dêsre mês. Haverá um tríduo preparatório nos
dtes: 20· 21· 22. Os Novenefros distribuir-se áo como

segue:
Dia 20 - Os moradores de: Figueira-Vila

Nove-Molhe Estrada de' Blumenau-Beere do Rio
das, principalmente em que o produto produzido Oêrro- Jaraguá Esquerdo Ttle dos Martins.
certos trechos, ficam em em sua área, o írnoôsto !?ia 21 � Chico de Paula-Tifa do� Len�i·Nova
estado lamentável sern que o Estado cobra, re-

Bresíha- Plimlßs�he�k, Estrada. Nova Três RIOS do
qualquer cuidado, a iS50 verte em novas eures que S�I J?rge Czemtewlcz-Três RIOS do N�rte e Rua
se adtctonendo as ciumei irão engordar ostmtngue- J0I9vlll�. I • • •

ras de um Prefeito com' dos recursos dosjalceides Ola 22, - A CI�tlde. desde a Po�te do Vallattl
outro, quando a es rada e litorâneos. e a Ponte para a Fl.guelra até a FIrma ßernar�o.
de rnére passagem. Seria um prazer Viajar Grubb�. .' , _

Verdade seia dita: 05 em estradas que, apesar
Ola �� - Na MIssa as 8 hrs. IDI�oduçao do

0'lUnicrpios recebem gran d� estreites, esuvesse ss
novo �Igaflo, o Rev":I'. Pe. EI!mar ôcheíd.

.

des vantagens, conserven- bem conser+edes E o
Ola ,17 �8.19 Sohcltdr-,se a prendas nO,Comérclo

do as estradas. Principal- número de vrelenres heve E'. na Indúsrrte ..Apelamos a boa. ,v?ntade, a g���ro
mente. os que poseu-m ria de eumerner. Uns srdede e a. gentílese dos Comerc1a:los e In�usttl�rlOs.
balneários. MUttos milhões comprando arroz e outros Convida-se t�da a .populeção de leragué do
de cruzeíros sêo consu- gastando "uma nora cer- Sul a col�borar slO.cera, leal e exponla��amente pera
midos pelos visitantes, Ia", num breve. recreio I a reehzeção de �als uma g!ande, tradlctonal e po-
que se trensforrnam err junto ao mar. pular Festa de ôäo Sebaanäo.
nove Ionre de renda pe- Melhores estredas dão'
ra a municipalidade. Mes melhor dtspostçäv. Um ----��--------------
mo pare os "interiortenos", pedido dos veranislas :

a conservação rende cor- vamos melhorar as esrra
responder a um aumento das, Senhores Prefeitosl
de renda municipal, por E o nosso muno obrigado.

A Festa de'
.

'São Sebastião

Na Escola Industrial Federal:

ocr FOI DESPEJA·DO Bolencer

A COMISSÃO

o nosso confrade "Trt aluguel de uma de suas
buna da Fronteira", que dependencias ínstaladas
se dita em Mafra/Rio em prédio alheio. O acon

Negro, em sua edição de tecimento mostra que as
lo' de Janeiro de 1966, Repartiç'Ões da União
noticia um fáto inédito d�ixam de ser "intocá

, :Qa história do DCT, dei- veis'.', em face da nova
xando a cidade catari- lei do inquilinato.

. nense de.Mafra 48 horas De estranhar que a
sem, servIço postal te!e. cidade como Mafra, deg:áflCO, além d� pre�u- .grande importância nli
dlcar. o

.
comércIO" a 10- economia do Estado de�ust�la e ban�os �om ß Santa Catarina, não tenbalDuslt�da parahzaçao dos ainda o seu prédio' pró-�orrelOs. _ .

' .prio'. Localidades e cida
,
Por questoes de Pt'ê90 des de menor projeção.de aluguel do. prédIO, já possuem vistosos préonde Ase ,:,ohava �nstal�da dios, onde se instalam osa AgenCIa dos ..!orr�108, serviços do DeT.apelou o' seu proprIetá-

rio para a· Justiça e a ,Além de, lamentar o

-sentença proferida pelo episódio do des p e j o"
Tribunal, de Justiça. do manifestamos a nossa
Estado o deu ganho de simpatia, no sentido de
causa, consumando se o que, desta vez, a progres
despejo:

,

sista cidade do altiplano
Será, talvez, a' primei, venha a ser homenagea,

ra vez que um órgão 'da pelo Correio Nacional.
federal se vê às .voltas fazendo erigir um prédio
com a' Justiça, .em ques, à altura do desenvol_vi�
tão' relacionada c'Om o mento de Marra. \

Na primeira quinzena de
fevereiro estarão abertas
HS inscrições pare os cur

sos técnicos de Desenho,
Máquinas e Molores eRio, 12 - Mais de 200'1

'} Instituto Mé:iico Legal Agrimensura, da Escolamortos, além de mil fpfi. não pode recolher todos Induslrial Federal de San.dos, é o balancn
.

até o
os mortos, tendo remo Ia Catarina. Os cursosmomento da tr8gédl� que vido até a madrugada de com a duração de 3 anos

se ab�te sôbre. o RIO. A b(lj� apenas 150. No Es e mais um, de eSlágio,maiorIa das vftJm�s flile· taoo do Rio o número de eqUivalem ao segundo ci
c�u e sofreu ferImentos

mortos é calculado em c�o .do ensiD� médio, cOln
em desablimentos, I'endo

40, ,mas sómente 35 ti dlr�Ito .ao IOgresso na
grande, também, o núme

nham sido recolhidoR I
UOIverSldade.

. .ro de mortos em conse
. ..' Aos alunos do IOterlOr,

qüência de inundações. com 20 lá sendo Identl reconhecidamente sem re
Sem condiçõ."s materiais, ficados, cursos, a Escola p.ropor,

ciona bol�as de estudo,
com direito a alimentação
e esladia.
ESle ano funcionará pe

la primeira vez o curso de

Agrimensura, para a for.
O Ten. CeI. Delegado Eilpecial de Policia, mação de técnicos em ser

a_visa a09 senhores proprJetarios de vpiculos a viços de topografia. loca
ção de vias e outros selOI

-

A ESIFESC mantemruoto!", que esta Delegacia e.stá habilitada a proCl'a· res que inleressam à vida alojamento p�oprio e um'
der os respectivos emplacamentos para o corren rural. r,est::turante, ond,e por for-
te ano de 1966. A ESCOLA ça de um cOnvenio firmado

Outrosim. afim de tratar dp ilJtere�tõlf>s pro' A Escola Industrial Fe· com a Universidade, os
deral de Santa CalarlOa alunos dos cursos técnicoprios, soHcita,se o comparecimento dos sors. Pedro fórma lécnico profissional recebem refeições porVieira,. Egon Voigt, Batista Araldi e Roberto Gra�d: de nivel médio muito pro- preços redu"zidos.

berg. curado pelas grandes in

1966 dustrias. Falando à repOl'-

']R [J JD) li V (IJ)' li Gr 1[
Jaraguá do Sul 14 de Janeiro de

tagem e Diretor da ESI ""

.

'I Leonidas Herbster FES(' F d
.

B d Ao' prestar estas infpr-,

"
'

".
. '

J re, erlco ue gens,
d d I' mações à imprensa. o Di·Delegado de Policia isse que o esenvo VI- ,

Para tristes& de tôda atenção por parte deai·. mento tecnológico e a retor Frederico Buedgens,
unia' coletividade,' veio guns verE"adoree, na Cã.

lmoviment�ção
da vida mo- chamou a .atenção dos.

d'e ,falecer, d'egois de 'mara Municipal, cu j a derna, dia ti ,dia estão pais para que de�dà cedo'
.longo sofrimento, o

e�ti·1 maioria lhe negou o n� J
,.

M 'd d
'

C·f a exigir maior num�ro de ,cuidem da vocação dos

,D;lado cidadão jaraguaen cessário auxilio, sendo, aragua n� u'n O as ,I ras técnicos. Frizou que esta filhos. Ao mesmo tempo
se; sr. Iludi Voigt. Nasçido afinal :por intermédio de .

U
,lacuna aque,le' estabelecj· lembrou :iOS jovens que

�em Rio da Lu�, ,nê'ste uni clube d e serviço, ,Jaragliá do Sul, no mês de dezembro de 1965, menlO de procurado preen tem vocação para a indus-
Município, a�s 5 9-22; foi ,internado' .

no H�s'pital teve uma arrecadação extraordinária, situando·se cher· em Sanla Catarina. tria, de qua na ESIFESC
'um dos mais competentes Nereu Ramos, em Floria', entre' os gra'ndes contribuintes do Estado. Por espe A'diantou que à educandá- sempre f:lxiste uma vaga
protéticos, tendo a 8ua nópoUs,.' onde veio a cial deferencia dos srs. Chefe da Exatoria Federal rio que' dirige sente a abrindo per�pectivas d"e.
capacidßde de· trabalho.. falecer às 18 horas, do e Coletoria Estadual de Rendas, obtivemos 8S infor· grande procura por varte um camintio mais' curto

'

: lhe valido uma me�qui7 dia· !O do corrente, com mRções abaixo, que demonstram de módo "'X{)('I:H,- da indusrria, de alunoS' e mais certo para um,·í nha persegui�ão, o ,que a idade de 43 anos. O sivo a pujança de Jaraguá uO Sul:, aa, formados, que na gran futuro de prosperidade.;'lhe'magoou 'profundam""n .. seu, enterramento foi dos
., ..

de maioria ao con,cluirem \

te. Casado com' a Sra. mais concorridos. Mês de Dezembro Arrecadação Jede,ral Arrecadação Estadual os seus cursos já tem O endereço da ESlfESC:
..Elvira Buerger, de' tradi- Deus, cOritütlo, conce-; d�; 1963 Cr$ 142.619.320 Cr$ 46,l09349 colocação assegurada. Fri Av. Mauro Ramos 150 -

.-ci,onal fa�ilia l(lcal, do' deu lhe a graça de poder de 1964 Cr$ 339.S0�.175 Cr$ 102.975.7�6 zou ,que isto ,se deve 'ao Florianópolis.
"'feliz'-:C�psótéió'ijasCeram pass�r ainda algumas d 1965 Cr$ 597.584.810 Cr$ 160516.59Q principio de que, eomente
os fíIhos �Jltosemarie ,e horas com a 8ua família,

e, '

bons técniCOS podem aú _-------'Rubens. Rud� Voigt, ·com par' ocasião da passagem A arrecadação do Ee;tado, em Jaragua do SU'I, men_tar a produtividade e, O Anuncio é a';a saúde abalada com DS do tino 'nôvo], I de itineiro, a' Dezembro de 1965, foi de 'Cr$', .. consequ�ntemellle, os ,lu-
Alma 'do' NegóCI'",, acontecimentos à c ima,.' ··Correio.. d O P o v Q", "

cros . das emprêsas. Por \;I

�.lÍlencionados, foi defi- apre.Bßnta à: distinta fami. 96�.384.2t8,·pouco 'faltando para atingi� a �revis�o outro lado, resallou que a anuncie nestelinhando aos poucos tendo liß' enlutada, 08 seus sen- de que, no corrente ano, o nosso MUDlCiplO bave· esperiencia do& anos anIl"
I

; �j4? mes�o, JIlotivo de tidos pêsa�'e8. '" ria de ultrapassar a casa', de 1 bilhão de cruzeiros:, riores, tem �emonstrado '--;....;.._,_�_m_a_n_â_t_i_p_.

...,;_..:

'Trágico'
Bolsas de Estudo para Alunos'
do Interior

DeleOBcia de Policia �� JaruDuá do sul

que os elunos que cursam
a Escola Industrlal,
encontrem maior facilida
de nas escolas superlotes,
principalmente nas de
engenharia éomo ainda
agora

.

ficou patenteado
numa breve pesquisa que
foi feila sobre o aprovei
tamento dos alunos da
Escola de Engenharia
Industrial de Florianópolis.

200 Mortos e 1·000 feridos

AS BOLSAS

AVISO

o ensino,' tanto no gi
násio como no técnico é
gra\úito. Aos aillnos reco

nhecidamente sem recur

sos, alem de assistencia
médica e dentária. é
proporciona'do um auxilio
financeiro que. permhe a

sua manutenção durante
o curso.

VOCAQÃO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO rovo
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U

CDRHflO DO. PDUO
" .Prolblção Registro Civit Etmal n. 6100. de

Pela presente eu abaixo Aurea Müller Grubba, Oficial
assinado, proíbo termí- do Registro Civil do 1.0 Dis'
nantemente a entrada de trito da Comarca de Jaraguá
pessoas em minhas pro. .do SUl, Estado Je Santa
prledades, afim de tirar Catarina, Brasil.
I t

- Faz saber que éomparece-p an açoes, mexer nas
rem no cartório exibindo oscriações, pescar ou

causar quaisquer outros documentos exgidos pela lei
danos. atim de se habilitarem- para

casar-se:

11 1·66

Vende-se uma propriedade contendo uma
casa de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epítáeío Peasôa, 497· em Jaraguä do Sul.

Informações com Dr. Plccíoní, em,Corupá .

(fundação: flrtur müller - '1919)
Emprêaa Jornalística

"Correio do Povo" Uda.
• 1965· \

Diretor
Eugênio VItor Schmdckel

Rolando Jordan e
Ivone Ehlert

Vende-se - Centro,

AssiNA 'i'IIRA, \:
Allual . • . . Cr$ 2.500
,Semes'tre . . ; CrS 1.300
Avulso . . . • Cr$ 50

Ele, brasileiro, soltelro,
l a v r a d o r, natural de
Jaraguá do SuJ, domici
liado � residente em Ita
pocuzinho, neste distrito,
filho de Guilherme Jor,

VENDE _ SEusn e de Helena Jordan.
Ela, brastleíre, solteira, I Casa para Mor'adla bem nodoméstIca, natural de Centro da CIdadeJaraguä do Sul, domící.

líada e residente em este Tratar com Bastos, Av.
distrito, em Francisco de Mal. Deodoro da Fonseca,
Paula, filha de Oscar IfAIndos,. junto à Acaresc.Ehlert e de Adelina '

Ehlert.

Sr. Alfonso Nicoluzzi;
- o jovem Agostinho

Nícoluzzí, residente em

Valões; .

Fazem anos amanhã: - sr. G u i 1 h e r m e

I Schmidt;Sr. Alvino Lemke; - .Marilda Suely Stin
- o jovem Ademir ghen,

, .

- sra. Lauflta Weller,,Bertoli; A

d J- sr. Darci Buchmsnn. esposa o sr. .orge
Hilbert;
sra, Erna Bratz.

Sra. Zelia, esposa
Sr. Pedro Rangel;
- sra. Marta Santos,

.esposa do Sr. Germano
Santos;
- sra. Emilia Rubini,

esposa do Sr. 'Vergilio
Rubini;.

- M a r i a Madalena
Weiler;
- sra. Gertrudes Bratz.

Não me reaponsabtlízo
pt110 que possa ocorrer Edital n. 6098 de 8.11966ao infrator, '.

'

BNDBRÊÇO:
.de Albino Herculano Morei-Caixa Postal, 19 Jaraguá do Sul, 5

ra e Clotilde Bornhausenf\venida Mal. Deodoro, 210 janeiro de '1966:Jaragu' do Sul - S. Catarina
Wilhelm_ Sasse Ele, brasileiro, solteiro,.....-------- «)

operário, n a t u r a 1 de
------------....---.---------- ... � Jaraguá do Sul, domici(r---�----------:---------_:_--· ..- ..

'il liado e residente em Ita-Il

I'
.

h t dí trtt Edital n. 6101 de 12·1·66II S O C I A' IS! �OCUZID, o, nes, e IS. ruo,II I! Iilho de José Moreira e José Lino de Souza e'b-------- --------J ,de, Luiza de Araujo Mo- ·VUma Scblichting.":'..-----
,-------- remi.

Ele, brasileiro, solteíro,mann, esposa' do Sr. Ber- Ela, brasileira, solteira, motorista, natural detoldo Baohmann; doméstica, natural de Gas. Jaraguä do Sul, domici-
- Edeltrudas Lange; par, neste Estado, domi- liado e residente em
- sr. Arthur Tomonini; ciliada e residente em Jaraguá-Esquenío, neste- a era. Otília, espôsa esta cidade, filha de Dor- dístrito, filho de Lourençodo sr. Eríco Keizer, re val Bornhausen e de Felipe de Souza, e dedo sidente em Gartbaldí; Maria Bornhausen. Apolonía Martíns de
- a sra. Cecilia, espô- .

.
. Souza.

sa do sr' F r a n c i s c o �dltal n. 6099 de 11 1-66 Ela, brasílet ra, solteitn,Schumann, residente e� Norberto \vinkler e doméstica, natural de Rio Por preço de

ocasião'l O SESI não é umal
Alto Garíbaldl.: Loni Holz do Sul, neste Estado, do- vende-se uma propriedade,

tição públíoa é. . . miciliada e residente em suuede defronte à Escola repar.1 ., '
.Dia 19'. Ele, brasileiro, solte.lro. esta cidade, filha de Willy Reunióas Albano Kanzler. uma ínatítuíção de dí-� lavrador n /j tu r a I de S hlí htí d R r reito privado mantidaJ á 'd S I d

..
' C IC mg e e osa IDa Tratar ne Rua professor únicamente pelos em-l·ardagu Q) o'd U

't omR)�I' Schlíchung. Antonio E. Ayroso, com oIa o e resr en e em 10.
H'I" K" pregadores em bene-da Luz neste distrito t r ara uue dlt':1 ue ao cu Sr. t ano ruger. tícío dos empregados.filho d 'Ricartio Winkie; .hecirnento de todos.juauu, Eletromolores Jaraguá S. A. !- , _e de Erna Mueller Win- mssar o presente edual qukler. ier a publicado pela impren

sa e <::11\' cartório onde ,er,

atixado oUlàntt! I, ,ha!>.
alguem souD:!r Je algum mI

pedimento acuI'e-o para ('

tins tegah..
AUREA MÜLLER GI\UBBA

Vende-se

Fa�em 'anos hoje:

Vende-se

Uma sorveteira toda
reformada com 3 furos e

6 bujões, com 3 metros
de comprimento. Tratar
com o sr. Severino Pcífo,
Rua Rio Molha - Jara

guá do Sul - SC.

Aniversários

Uma propriedade com

15x49, com casa de ma
deira em perfeito estado, .

maís um rancho de 5x8,
sito a Rua Rodolfo Hu
Ienussler, nesta cidade.
Informações nesta
redação.

Preciza-se
Auxiliar para Eseritórlo

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

VENDE-SE

"
,

Dia 21:

Ela, brasileira, solteira,
doruéstica, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Rio
da Luz, neste dil'trito,
filha da Alberto HoJz e
de Ana Hornburg Holz Oticial

----�,..............� -��...............................

:1, �r. ��rnan�o �,. ��rin�mann �I: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BIIJA- �f� RES, INTESTINOS - Cirurgi� de Senhoras �J
(� Diagnóstico Precoce do Clncer nas se�oras �f; Comunic. .os seus, clientes que de�tle�. �o seu Bg novo consult6rio • Ru. Artbur Muller n 160

:1fi (AO LADO DO NOV.O HOTEL) :
. t_��.�__�.�.�u�u�:�u���_���:::�u:::'v-��:�-:::J .

f.����
Dia 18:'

Dia 20:

Dia 17:

Sra. Amazilda da Costa
Bastos;
- Maria de Lurdes

Rengel;
- sr. Waldtr Aral1jo;
- sr. João Antonio

Teixeira.

Sebastião Bona; .

- Linda Maria Zez;
- Sebastião Tomolim;
- ara. Terezinha M.

Ersching, e�pôs6 do sr.
José Ersching;
- Gilda Klein;
.....; sra. Klars Htlnschel.

Convocacão de flssem�léia (1IrBOI�ißßria
da firma

Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.
O advogado Djalma Garbelotto, procuradordo sócio BEH.TOLDO HORT de acôrdo com ß 120

cláusula do 'Contrato Social da firma, CONVOI:A
os senhores �ócios abaixo mencionados. para
comparecer na reunião que se.r� levada a t-feito
emdata de 17 de Janeiro de t966� ás 14 huras,Sra. Hilda Schmidt

I
no local: sala da Associaçiío Comercial e Iudus-Rec�, espôsal" do sr. Ro trial de Jaraguá, Rua CeI. Emílio Carlos Jourdan,dollo Reck; 175'. .

Edson Warhaftig. Rócios convocados: WAlter Br�ithaupt
Vva. Erich BIosfeld -� Herbert Marquardt

r �R. -iErurn=iA IITfMANw=-ll :::;O:d���:t;;:\����C:d;re��c��áJ:rC�!:�:�b�II MÉDICO CIRURGIA., II lá"nços de todos os anos anteriores e do de 1965,II· ,

,: que deverá ser apresentados pelo sócio· gerente/ U Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- "I Walter Breithaupt.a sidades de Colônia (Alemanha) e POrto 'Alegre II Bertoldo Hort
-:SilE:_,=II!i!EI!SilE'-"-' -;;:;;;;;;;: I

' U li
'. I III,

,1,11 CIRUROIA - SBNHORAS ..- PARTOS - CRIANCAS e

'II! 'mg o R.' J A R N So E LT ER/'.
'

CLINICA OERAL
'

v

I
II li Dr · Francisco Antonio Piccione

I' I ClRURGltJO DENT(5TfI I!I longa prátlCla em Hospitais IOrO,1'!08 II -. .D '"o ""'" ......R.�_ 1.'7H'I Consultório e

reSidência:1II
..,. .ur, -- --

DI Moderníssimo "AIROTOR"
•Tel.,244 - Rúa Preso Epitácio Pessôa, 405 I Cirurgia' e Clínica de AdultQs e CrianQas!ll Reduz o tempo de trabalho 1-.� •

• CONSULTAS: II
Parlo, - DoenQa, de Senhora, I. aumen,i n conforto do CLIENTE.

•.

U ,Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas II HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ I CLíNICA _ CIRURGIA _. PRÓTESE I_'U" . Pela tarde: das 14 1/2ás 17 1/2,horas. Ill' . Residência: Dr. Nereu Ramos. 419

I � RAIOS X, F.!,fi

b N I CORUPA. - SANTA C�rAR..D(NA III
_

Atende chamados Iam em a. ,olte li

I�
Consultório: Av.' Getulio Varg�s; 198,'b:==-============--=:::P

.

���� (Anexo ao Depósilo da Antarctlca),:t=====:::=-:-========:::======= . ===�Il Cure seus males e poupe seu I!!EII� li a_:i!lElllli_II!!!IIIIlIi__IEIII_Il!!!I__•
U

bom dinheiro comprando' na;'1' n J h" lJ W J It· II NOVA.11 Ur. oa�lIlm n, ,- o�s In�. li f������. HOBST rr-;==;AW;;'=RO M�zui�C�E;l'I 1
II a que dlspoe de mator sot1tmen· III

II
'.

III'i Advogado II to na I?raça e of_erec� seus arti· I
4

CLfNICA MÉDICA - CIRU�GIA GERAL LJ'
' I

II gos a preço. vantaJosos I
, '

nI
, II Av, Mal. Deodoro da fonseca,'3 II I

� li'II ESCRÍTÓRIO: AV. MAL. ,DEODORO; ·122 li --"'(!��� II
"

ii

�II "
.

. JARAGUÁ DO SUL' , II ii, ULTRA SOM �III Co' d P ONDAS CURTAS, II::

II
rrelO O OVO II R. ULTRA VIOLETA, II':� ,

- MAN SPR).:..... DEUTS':U -

JI ��o:,�o� L���e:�denl�!Oin":."��=Jli
=====:::=============:::=======::=�

.

�-----
'"

.

Sr. Jacob A, 'Emmen
dcerfer;
- sr. João Car]o8 Stein;
- sra. Brida Liermann,

esposa do Sr. Erwino
Liermann; .

- sra. Amanda Bach-

ii=::::::=::::::==::::::=======:::=
I'

ii DR. IVO KAUFMANN II11 IIit Cirurgião Dentista iiII
..ii ii�: Consu)lório: - Rua' Preso Epita_cio Pessoa lõ9 liii
IIii (em frenle da BMPRf!SUL). Iiii

I'II - Âp.,elh.gem mocJernissim. -

Ui! 'RAIO X - CLiNICA - CIRURGIA I'I! PROTESE - CLiNICA INFANTIL
. 'IIII

, :

;==.::======..========-.=======_.:.._::;

\
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E.dital de Citação EDITAL. DE PRä<;1\. 'JARAGUA F�BRIL' S/A
,

I
o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de O Doutor Raoul Albrecht Buendgens,Direito da Comarca de J'araguä do Sul, Estado de Juiz de Direito da Comarca' de : JaraguáSanta Catarina, Brasil, na forma da lei etc.
F

' ,do Sul, Estado de Santa C,'atarina, na for-
. AZ SABER aos que o presente edital de ei- r S'ão convidados os sns. acionistas desta so-

t8Qã?, �om o prázo de 30 (trinta) dias, virem pu dele ma 'da Lei, etc. ciedade, à comparecerem à séde socíal, sita à rua
conhecimento tiverem, que por parta de ALITOR Jorge Czerniewicz, 590, nesta cidade de Jaraguá
AUGUSTO SOHN, por intermédiode seu bastante FAZ SABER a todos OB que o presente edí - do Sul, Estado de Santa Catarina, às 11 horas
procurador, advogado dr. Joaohim H. W. Joesting, tal virem, ou dêle conhecimento tiverem, ou ínte- (onze) do próximo dia 31 (trinta e um) de janeirolhe foi dirigída a petição inicial do teôr seguinte: ressar possa, com o prazo de dez días, que fin�o de 1966, para reunidos em Assembléia Geral"

PETIQÃO: - Exmo. SR. DR. JUIZ DE DI- êsse praz.o hão de ser arrematados por quem mais Extraordinária deliberarem sôbre a seguinte
REITO DA COMARCA DE JARAGUÁ ·DO SUL. der e .m�lOr lance cferecer,. em frente à� portas I 'ORPEM DO DIA
Vem, ALITOR AUGUSTO SOHN brasileiro casado do EdIfíCIO do Forum, nd día 1 de fevereiro vin-

1 ) A t' d lt 1
.

1
. ,

.'. . . .' " , d' à 10 h b h
. ,o umen o o capl a SOCla com aprovei- ,

-alfaiate, residente e domiciliado nesta cidade à Rua ouro" s oras, os ens pen orados !;lo Iírma tamento das eorreções monetárias e lucros em
Ernesto Ozerniewicz s/n., por seu assistente judiciá-. AUREA LIMITADA, nos autos da ação, executiva'

,

rio, advogado' infra assinado a presença de VExa' que lhe move a EMPR:E:SA ,"GElBE" - IMPORTA_lliuspeJnsq. á d S 1 3 d J
.

d 1966
f A'.

' y..,
DORA EXPORTADORA baí d'·· d aragu ou, e aneiro e

9, Im de expor �. flDal.mente requerer .0 _ que se e , a 11lXO escnmma os ,
'

Hans Gerhard Máyer
segue: 1. - O peticíonärlo, conforme certidão inolu- 1) - Um aparelho de solda de oxigênio, mar Diretor - Comercial
sa:. casou-se com EDITH CHRISTINA MARIA ca MAOAM, n. 30393, Tipo B L, carga para 6 <

KUHNE. brasileira, solteira, prendas domêstieas, quilos, data de prova 28/06/1959, produção horá- ----------............----------

ÖHR���sIN°A ���a:tf·t�ó����e;dOa�si�ea:i:eD�TI! ria de 1.800 libras, avaliado em Cl1$ 200 000. 8ociedD�e' Desportiva e Hecreoliva «ßmiID�e»
comunhão de bens. 2. - Dessa união nasceram as 2) - Um compressor marca IRBAL, fabrica
seguintas filhas: IRIS em 28 de agôsto de 1952;

do por Irmãos Batista Ltda., de Joínvílle, com as

ZITA em 6 de [ulho de 1956 e LÀNDI em 10 de segutntes caracterfstlcas. cilindrada 90 cm3. pres
d'ezembro de 1957, conforme o comprovam as cer-

são máxima 110 libras, deslocamento 75 lts. por
tidões inclusas. 3) - Acontece.porém que sua espôsa, minuto, velocidade 850 RPM, potência 1/2 HP.
em fins de abril de 1958 abandonou o lar conjugal,

avaliado .em Cr$ 300.000. )
não retornando ms is, tomando rumo ignor ado e não 3} - Um motor fazendo parte do compres

.

sabido, levando consigo as filhas IRIS e ZITA. As' sor supra marca DALMOTOR, fabricado por lndús
sim sendo, não querendo por mais rempo suportar �',Ías Elétricas WAGNER Ltda., n. 9l011, liRR
a situaçâocrtada pela suplicada, vem Alitor Augllsto [iJi·44,4, ciclos 60, 1/2 HP, 1.720 RPM. i>10/220 Volts,
Sohn, requerer a -eitação da m_Asma para responder 7/8/3.9 a,?pereti, avaliado em Cr$ 50-000.
aos termos da presente AQAO LITIGIOSA DE 4) _ Uma soldadora elétrica, marca BRAS-
DESQUITE, para contestá la, querendo, com tun- mELD 7 72 KV

de
d

n , n. 2.0 5" A, com 9 HP. 220 volts, 45
"amento do ,art. 3_17. ínotso IV. do Código Civil: -

amperes, amperagem máxima de 60, avaliada em
Art. 317 - A açao 'de des.qlllte só se pode fundar Cr$ 350000,

,em algum dos segutntes motivos: 1- .. ,; II- .. ; -nL;- ,

IV - Abandono voluntário do lar conjugal dur-ante 5) - Uma bigorna �e· ferro, em perfeito
dois anos contínuos. Isto posto, requer-se desde já estado, com 1 W kg., avaliada em Cr$ F10 000

seja julgada a ação proposta procedente, para O Total Cr$ 1050000.
'fim da ser decretado o desquite do casal, que não Assim serão referidos b{ ns arrematados por
possue bens imóveis, julgada a Suplicada cônjuge quem mais der e maior lance oferecer acima do
culpada, sendo a guarda dos filbos entregues ao prêço total 'da avaliação, podendo ser examioados,
cônjuge vãrãc e condenada ainda as demais comi· por quem ínterêse e tiver, no local em que se
nações de direito, deixando o Suplicante dfl encontram depositados, na oficima da firmli exe
requerer a respectiva separação de corpos em virtude cutad�, nesta cidade, á rua JlIinville. E para quede se encontrar separado de fato da suplicada, con· chege a noticia' 8 público,- se passou o pr9senteforme exposto acima. Prolesla se provar o alegado, eaital que será afixado no lugar de costume, às
por Iodos os ,me'is de prova em direilo admitidos, portas do FOI·um. e publicadO no jornal local
inclusive depoimento pessoal da Suplicada. o que "Correio do Povu", Dado e passado nesta cidade
.desde já se requer, sob pena de confesso, prova de Jaraguá do Sul. aos nezeRsete dias do mês de
testemunhal, cujo rói segue abaiXo. Requ�r'se ainda, dezembro do anll de mil oovecentos e rsessenta e
se digne V. Exa. de observar a Lei 968, de 10 de (�iúco. Eu, (aj Amadeu Mbhfud. escrivão, o subs
dezembr-o de 1949, com a designação de dia e hora ctevi.
para a fase de conciliação ou' acõrdo, intimada a

'Suplicada por editais, por se achar em lugar incerto
e não sabido. Dá-se à causa o valor de Cr$ 10000,
para os efeitos f.iscais. Nestes têrmos P. E. Deferi·
.mento. Jaraguá do Sul, 16 de selembro 'de 1965, (as)
Joachi.n H. W. Joesting - TESTEMUl\HAS: - UDO
BAUER, CONRADb WENDORF e MAURICIO
KOEHLER, .brasileiros, casados, residenres e dom i
cília,dos nesra cidade. '

,

DESPACHO: - Expeça-se edital de citação, com desi·
gnaçl10 de dia para a audiência prévia de conctllação. J. do
Sul, em 2�9,65. (as) Raoul A. Buendgens - Juiz de direito.

ENCERAMENTO: - Em virtude do que foi expedido
o 'presente edital, pelo qual chama e cita a EDITH CHRIS'l'I·
NA MARIA, SOHN, para comparecer neste Juizo, silla das
audiências, Ediffcio do Forum, sito à AV. Mal. Deodoro da
Fonseca. no dia' 5 de fevereiro do ano de 1966, às 10 horas,
a fini de ássistir a' audiência de conciliação de que trata a

Lei n° '963, de 10 - 12,_; 49, tudo de conformidade com

a petiçl10 retra transcrita e despacho. ficando desde ja citada
por todos OB termos da ação e para contestá-la, querendo, no
prAzo de 10 (dez) dias, contad,os da data designada para a

audiência de concÍliação, sob pena de revelia. E, para que
chegue ao conhecimento da Ré ou da
quem possa jnteressar, manda passar o presente edital de
citação, que será afixado no lugar de costume, às portas do
Forum e públ1cado no "Diário da Justiça" e no jornal local.
Dado é passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e

três dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta
e cinco. Eu, Amadeu Mabfud, Escrivão, o subscrevi. - (as)
Raoul A. Buendge,ns - Juiz de Direito, A presente copia,
confere com o original; dou fé,' ,

Jaraguá 40 Sul, 23/ setembro/t96ó.
AMADEU MAHFUD
. O Escrivão

Faz saber a todos os qlle o presente edital
virem, ou dêle cooh"cimeuto tiverem, ou interf'Sflar
,,"assa, com o prazo de vinte dias, qua findo êK:3e
prazo hão de StH' arrematados por quem mais der
e maior lance oferecer, em frente às portas do Edi
ficio do Forum, no dia 20 de janeiro vindouro. às
14 horas, os imóveis pertencentes a Jost-lino Krau •• ..
se, e que foram penhorados nos autos de ação
executiva que lhe move a firma Rádio T. V� Raimer
Ltda., ahaixo dflscriminados:

(a) Raoul A. Buendgens, Juiz de Direito
A preseote, cópia confere com o original;

dou fé.

Jaraguá do Sul, 17 de dezembro de 1965
O Escrivão, AMADEU MAHFUD

Edital de .Praça
O Doutor Raoul Alhrpcht Buencigtlns. Juiz dt>

Dirtlito da Comarca eÜ:l JrlC8guá CIO Sul, Estado do
Santa Catarina"na forma da Lei etc.

1) - Dois tMrenos, contíguos, co'm a área
total de 1.060 ms2., senda 625 m�2., do primeiro
terreno e 435 ms2, do 'segundo terreno, com as

seguintr>s confrontações: frente, com 54 metros.
com a Rua 28 de Agôsto; fundos, com terraS de
Már'io Ronchi, em duas linhas de 25 e 29 .metros;

tF===::::::======.::=:::===:::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::� ex[remando a Leste, com terras de Mário Ronchi,
II II

II F' d dA' tA
� P 'dA

. ::'JI com 25 makos e a Oeste, também com duas linhas
II un O e, SSlS enCJa e revI enCla '1,l. das terras tlß Mário, Roochi ,e Oarlos 'Kleine; situa.

,

::1.1:; do' Trabalhador Rural li 'do na cidade de Gaaramirim, devidamente registra·
ii ii do no Oartório de Registro de Imóveis dest.a Co

'i!
A C O M E R C I A L iI marca, Rob n. 28369, avaliados em OI $ 700.000. III /!t.v. Mal. Deodoro, 1.50, em Jaraguá do Sul, Assim serão referidos bens arrematados por

II encarrega-se do preenchimento das guia de 'ii quem mais dér e maior lance, oförecer', acima do

n " recolhim�nio e de inscrição.' ii preçoij da avaliação, - E para que chegue a notí-

�
, '

" cia li público, se passou o presente edital que será
. �'::::::=:::===:::==:::=:::::::-t':':::::::::::::::::::::::::::;;--=::::::=� afixado no lugar de costume, .às ,portas do Forum,

���� e publicada no jornal local "Oorreio do Povo". Da-
,

,

I '

• do e passado .nesta cidade d-e Jaraguâ do Sul, aos

··Dr. Reinoldo Murapa vinte nove dias do mês de novembro do ano de

i
mil novecentos e ,sessenta e cinco. - Eu, (a) Ama-

II A.DVOGADO II deu Ma'hfud, escrivão, o subscrevi. (a) -Raoul A.

==!!:== �'Buendgens. Juiz de Direito." A prel3enle cópia con-

Escritório ao la�o da Pra, feitu,�a
.

j
fere com o original; dou fé., . j

, Jaraguá do Sul, 29 de nove.mbro de 1965.

:1, J�RAGUÁ, po SUL. " AMADEU MAJIFUD
�.._;;".nlllr._"""o4I'''''''''o4)_,.(J)_....r.I� ,

O EIi.crivão

ASSEMBLltIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,

, CONVOOAÇÃO

Convocação
Oonvoco os senhores associados desta So

ciedade, para a Assembléia Geral Ordinária, S

realizar se no dia 30 de [aneíro de 1966, às 14.00
horas (catorze), em sua séde social em Três Rios
do Norte, em primeira convocação e, na falta de
número legal, às 14,30 (cator ze e trinta) horas,
em segunda convocação, para tratar da seguinte,

ORDEM DO DIA:
1) Leitura, díscução e aprovacão da prestação

contas referente ao exercício de 1965.
2) Eleição da Nova Diretoria;
3) Assuntos de interêsse social.

Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1966.
Alvlno Schwarz - Presidente

Sociedade' Atiradores Progresso·
OONVOCAÇÄO

Convoco os senhores associados dl>sta socieda· .

de, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar se
no dia 30 de jé\neiro de 1966, às 8,30 (oito e meia)
horas, em sua séde social sito no Salão DoeriiJg,
em primeira convocação, e na falta de número' legal,
às 9 (nove) horas em segunda convocação, para
tratar dd seguinte,

ORDEM DO DIA

1) Leitura, discução e aprovação da prestação
de conlas referente Ba exercício de J 965;

2) Eleição da Novd Diretoria;-
3) Assuntos de inlerêsse Social;
Jdraguá do Sul, 10 de janeiro de 1966.

Oswaldo Thiem.• Presidente

(j;::=::::::r:..-:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::.:::=:::==::::::=�
II Blotec Jaraguá L·tda. II
ii 50 anos de auanco nB arte de Clostruir li
'I II
:1 Fábrica de Blocos de, Cimento para cons' II

li truções. Se V,S. pretende construir, adquira H
li o material desta fábrica que é o mais mo- ii
F derno, e a construção sairá mais barato. li
ii l!
..

_ FRANCISCO MODROCK I:

li Informsçoes com:
LEOPOLDO KARSTEN ii

ii, . Ii
ii

.

nesta praça !!
\:::::===:::=::::::=:::=:::=:::�:::=::::::=:o.====:::!i

t Agradecimento
Profundamente eonsternados comuni

camos a todos os· nossos parentes, amigos e

conhecidos, o falecimento de nossa querida
mãe e avó

Eva Franke Heise
ocorrido dia 1.0 de janeiro de 1966,

com a idade de 63 anoR. A FaIDilia enlutada
vem externar por êste meio os seus since
ros agradecimentos, a tôdas as pessoas ami,:
gás e-, viziriha@, que a auxiliaram no duro
tr,anse que passaram, bem, como a todas as

pessuas que enviaram flôree, e,pfeitaram s

sepultura, e acompanharam s 'falecida. até
sua última morada. ,

Agradecem em especial ao Revdo.
Pastor. 8gberto .Schwanz. '. pelas palllvras de

confôrto, pr.oferidas no Lar e no C.emitério,
bem como ao Dr. Fernando Sprmgmann,
pelos serviços prestados.
'.

A falecida deixou tres filhos: Humber
to; casado, com Isolde N. Heise, Haroldo
casado cl Amiranda Tomio Heise, e Rudi ca
sado com Erica Gregolewicz, e ainda 12
netos.

'
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"

Existem outros lemas leonfsticfls?
Sim: o uÉ UMA HONRA. -SER LEÃO" (doamericano "It, s great to be a Lion") e o indígena

"FI\ÇAMOS DO LEONISMO BRASILEIRO NA A
MÉRICA O PRIMEIRO" do COD!�elheiro Interna
cional Cid Navajas.·

.

Qual'o original do "'slogan;' ou "motto" do
LIONS?

.

.

.

SAF���;:;�;';::;��:;:;K��;8�;�I::�: r"'M":"M"''''�'i'n'i"''-"''fu'''�'ai'''''''ô'';'�ij''uT'n"ô
"Mo'.M..

·
...",.,.

"'i lOt -,. .

TA.
.

CI bONALiDADE, SERVIÇO. & (Clwurgião Dentista) iJ 3J3ra _enls_ u e
Quem foi '0 fundador do Leonismo? fi :l

p
.

A

O fUQdador. do Leonismo, de acôrdo com o ii CLíNIOA - PRÓTE�E - CIRURGIA BUCAL - RÁrOS X H rocura economo.·
titulo que lhe' foi outorgado pela convençãl) In f�.: Consultório: Rua Angelo PI'azera 86 (ao lado da 'Ponte Velha) �:� Tratar com Getúlioternacional de, 1958, em· Chicago, foi MELVIN g 1 Si!JONES.

fi:: ':::�
Ba_rreto da va, na

H O R Á R '10' Manhã - das 8 às 12
Caixa Econoini.ca.

.

Onde e quando Dasceu Melvin Jones? .

Tarde - das 14 às 18Melvin Jones nasceu na cidade de Fort Tho· r .� Rua Marechal Florianq_,
:r:si8ß�� Estad,Q' (le Airiz�n�, no dia 13 de janeirQ, J ��r ";..���� -.;. !!��.�.�! ��.� �.��.!:.. ; ..: �.. �� i ..:" � �� i neSta cidade.

�;;'fP'o-",,�,�, . t: ,

)1 ii �

JI..' �/t 7,��' •

�:';�j����.Côlußa 'r'"R,OfFA-,RY"
J ,

'

.

. ,

'''',!,j'''';,/,vo:c,ê ,é' "Rotary�NO XLV - JARAOU( D� SUL (SANTA 15 OB JANB,RO DB 1966 N.O 2.362 ,:
'

;".:"l t,<,SE·J,.Ã�Ä�:ISuCA"'':EXPllg�SÃO .

/.

r,.��.'.,'0' QUE VAI PELO
I

LIONS � E:SPERANCAS PARA '1'966 ;��::��;�{�b���·{;E:.:::��Rg,��:�!���:��• j
-

modo; Expressar Robry é um' assunto Indívioual,
Alexandre Moreira .mas ai você, '8stã, interessado' em Rotar)', .ocê"'o

Já escrevemos que o ano de 1965 apresentou expressará. nos seus �ontat�s com todos os proble;-Leonismo Internacíonal - Fatos interessantes bons resultados pare o nosso Pafs. Assim, podemos 'mas e aaeuntoa- de .sua VIda. Isso\ d�rã grandes
.

.. .
entrar confiantes em, 1966, pois tudo o que aré aqui resultados.

,

' "

'; "Onde e quand� se deu a pnmeira reuníão tem' sido feiro pelo govêrno do marechal Castelo Através da você. outros v�rão.l .o Que Rotar.,.de cIEbe���e resultou nl8 Lfundação do LIONS? Branco represente a base que possemos ter dlas significa. Que êles vêem? O que especif,içamente
.

m I�ag?" na Sa a este do Hotel Laßalle, melhores. I .

Rotary significa para você! ' , ,

'
"

no día 7 de Junho de 1917. � lítl Ô· fi . d' "
' . �,o ' ri po ice �con mico nancerre o govêrno esta e Aprofundemo:-nos no significado de Rbtary nes-,

, Qu�is ,os clubes que estavam presentes à certa e agora neo �ão �rgumenros que se levenrern te ano. Estudemo-lo. discutamo-lo e participamosreunião preliminar de fundação do LIONS em
a seu fav�r, mas,�Im numeroso Dados fornecidos pe dêle dando 'verdadeiramente destaque ao "índiví-7 d� junho, em Chicago? I� Fun.da.çan G�tulto yar�as apontam que o custo de duo", tendo programa nas reuniões, assembléiasVínte .delegados. representavam 27 clubes Vida subiu 42,9 Yo de J.ane!ro a novembro de 1965, dos clube, reuniões domiciliares pelos quais cada

que e,ram: ps, Otimistas de Chicago e de outras enquanto no
_mes�o período de .1964 o aumento foi rotariano possa expressar o seu modo de eempreenClda�es, oa Clubes da Reciprocidade, os Wheels, d� 73,60/�. Sao numeros expressrvos, ��e �os p,:_r. der RQtary..Busquamoa o que significa, em nOSSRSo Clube Concórdia de Omaha, a Associação dos mlt�m_ a�r�dlfar que o sonho da esrab�'zaçao nao vidas diãrias "dar de aí antes. de pensar em sí",Protíssíonaíe e Negociantes de St. Paul, os Oirgo- esta .tao d'ls�anre. Se em 1966 a elevação do cuero de modo que cada s6cio - e especialmente os nömsns de Los AngeJes, o Vortex de St Louis e

de VIda oscilar. entre 20 e 30% - o que é plenernen- vos s6cios - çomprsendam os ideais e .o objetivose os Líons Clubes, uma corporação do . Detroit, re possível, pors os dados de 1965 justificam essa de Rotary.
'.

Estado, de Indiana.. 'previsão - estaremos pràucememe atingindo a esta- . ..

:. I. bllídcde pela qual Iodos anseiam. Para um. país em
Tendo investigado o slgmflC.ado de Rot8�Y,-

,Onde e quanto teve lugar a primeira eonven- desenvolvimento com o nosso, um aumento mensal v��ê o expressará em ação: - AplI�ando os pnn
ção' do LrONS? de 2% no custo de vida não representa, efetivamente, cipios d� �otary nas norma� bäsícae e. n�s pro-

Em Dallas, Estado do Texas, de 8 a 10 de um Indíce alarmante, mas aceitável. blemas dlártos de seus negöcíos ou protíssões.
outubro de 1917.

Mas, a d'or do problema econômíco Itnencetrô.}.
- Atacando os problemas mais urgente� de

'. Por que foi escolhido o nome LlONS para a
o ano de 1966 poderé trazer surpresas nó tocante à sua co.munidad,e através de métodos que envolvam

organização? /
vida polínce e edmtntstranve do País. Grande pane

o serviço pessoal de todos os membros do Club.
.

Pejo simbolismo que encerra. Por se encon dos govêrn0s estaduais já foi renovada, com novos - Utilizando técnicas e relações rotártas
trar na heráldica. nos monumentos e na Iíteratura governadores iniciando suas edmintsrreções em 11 para se pr.eparar para crear uma opinião pública
de todos o� povos._ Porque o Leão represenia a Estados. Nos demais, a renovação se eferivará no bem informada sÔbre os problemas e as �spiraçõe8
fôrça, a coragem, a atividade e a fidelidade. Era, início � 1967. juntameme com a do presidente da dos povos em tÔdas as terras. '.
entretanto, o nome de uma corporação de clubes República. A dlferel1çd é que. nos Estados, a eleição (Do Boletim do R.C. de' Campo Grande. Mato Grosso).
existentes no Estado de Indiana e que estava pre-

será di�ta, enquanto a do chefe da Nação será feita
sente à fundação da entidade. pelo Congresso. a ela não podendo concorrer o ma- .

rechal Casl.elo. Branco, de .ac.ôrdo. com o AI.o n. 2. Enlac'eQuais as côres oficiais de LrONS? O maIs .'mporlanle, porem, e prosseguIr na· ta
,

. As côres oficiais de LIONS, de acôrdo com f d
-

Io "artigo XIII, Sec�ão 1, dos Estatutos Internacio-
re a e reconslruçao nacional, não podendo o govêr. H tel StangeY no desviar se dessa mela que, por si só, jusrlflca a er '-

nais, são roxo e ouro. Revolução. Com as profundas allerações determina.
Qual o simbolismo das cÔres do LIONS? das pelo AIO n. 2. é cerlO que o presidenle da Re-

. O roxo reprelilenta a majestade a lealdade e pública a ser eleito pelo Congresso será um elemenlo
a integridade.

"

moderado e moderador, Que prosseguirá a rarda
iniCIada pelo marechC21 Castelo Branco Assim, os
programas federaIS não serão int(>rrompidos com fi

mudançd do chefe da Nação.
Pena que o mesmo possa ocorrer nos ESlados.

é preciso que o povo permaneça alerta e. renha
presente o fato de que' a Revolução deve prosseguir
em sua marcha Assim. será mÚlil tenlar

. g,;stos de
revanchismo ou de rebeldia nas eleições estaduais.
pois lai procedImento apenas acarrelará prejuízos ao
povo, diflcullando a recuperação do Pafs. Se cada
cidadão fiver consc'ência da gravidade da hora que
atravessamos e começar o novo ano com di8posição
de cumprir o seu dever pdra com a Pátria. não há
dúvida de que 1966, mais do que 1965, será um bGm
ano para o Brasil. (AGeNCIA PLANALTO)

C'"O R R E -I O' ,

lueiauo DemHrc�i

Dr. Waldemiro Mazurechen
Ausentle até o dia 6 de Fevereiro de 1966

Em data de haie, unem'
se pelos sagrados laços
do matrimônio os jovens
Isolde Renare, filha pren
dada do distinlo casal
Margarida Clara Herrel
Guslavo Herrei, residentes
nesla cidade com o jovem
0110 Guenth�r Sranger, da
sociedade de Pomerode.

Em gôzo de m�recidas
férias, esteve em nosso

meio. o disrinlo sr. Luciano
Demarchi, rnsperor Re
gional áe Ensino em

Concórdia SC. V e I h o

admirador' do "Correio do
Povo", que lê seguida
menle, veio até a Dossa

red�ção para os cumpri
mentos, ocasião em que a

paleslra se Iransformou
em gosroso bate,p�po. °
sr. L�ciano Demarchi, que
durante muitos anos estevé
lecionando em Jaraguá do
Sul, responde 'hoje pela

O ouro significa a pureza, fi sinceridade a
liberalidade, a generosidade e a caridade.

Quando foi adotado o emblema' do LrONS e
quem foi o seU autor?

O emblem.a do LIONS foi desenhado por
. Maurice Blink e adotado em 12 de abril de 1920
em reunião da Diret,oria, em Chicago.

.

'- Qual ,o lema do LEONISMO?
"NOS SERVIMOS" (do original inglês "WE SERVE",
adotado em 1945).

A ceremonia religiosa
terá lugar às 18,30 horas.
na Igreja Evangélica Lu
Ihefana de Pomerode, on
de os noivos receberão os

cumprimentos.
Insperoria de Ensino em

"Correio do Povo", Concór'dia, da qual fazem
agradece pelo eôvio . de parte os seguinles muoi
convIre e formula VOIOS

I cípios: Concórdiö (séde),
de felicidades e perenes rpumirim, Seára, !fá, Xa·
venturas aos nubentes e vanlina, Piratuba�' P�ritiba,
pais. e Ipira. Somôs: agradeci:'

dos pela visi,a·.

,V�i °à Prai�r=::- -(À��J�a�J;��-;;á')-� 1Visite o Varejo Marisol, onde encontrará 'I RADIO TV. REIMER;, A.v�nida Marechal Deo:- ',i!�

! doro, 391,' é distribuidor exclusivo dos. II

..grande variedade de Ghapéus, Bolsas e II. F,usiveis Äuto'ma-ticos I!'o�tros artigos de palha p'ara Praia e Passeio. II ideal para, Residen�s, Indústria .e- Comércio. Colocanijo' em seu ,II'(l-anhe 'no pr�ço, comprando diretamente 'I lar um FUSIVEL AUToMATIca:.,,:você ficará livre de' qualquer' �!
. 'da Fábrica.

'
.

. li perigo de lncendio e jamais '-I!heiilla�à- qt!alquer aParelho elétrico. I
:VAREJO MARISOL li ::= :��:;�AJ1�C:!��=�=:�tem� I,J II" ' , I

;.

.

Rua Marechal Floriano 128 (perlinho da Ponte) ii com, curto·circuito'ou qU�J\q��r falha, :.em. qlialqtier...peça eletrica.. ."
.

'

"d., . Sul
:,,,' , !I Vá a ••••• • ",�'�'��••,.�) � �� �J\�at>' in�ttuç�s'�' desta II

-I
em- ,Jarag'uá ,"

. ,i II .

, M�.��ma M�tªyj!.�a�� ..".�,., ..�"., 'ré ,: �,' , .. II� �=--===--===:..:=::;:='=::::===:::====--======:::=::::::::-.::di
'I Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


