
c

iA PA�4
.

'

'1Irr.nã
1

'Verena

'�

BRASíLIA, 12 (MERID)
- O presidente' Castelo
Branco assinou decreto
aprovando o plano Prefe
renetel de serviços e obras
do Departamento Nacional
de Obras .e Saneamento
- DNOS, O pleno espe-
cíflca as obras pare cada Enrre as trensferêncies

I Aprovelro o ensejo pera
Estado, compreendendo, que formam uma Iecune agradecer rõdes as gen
ne maioria, ampliação de 'nos leçes afetivos, é sern nlezas e colaboração de
serviços de' água e esgo, dúvida a designação do que fui alvo durante cl
los, <

Rev, Irmão Feliciano Gte, minha rápida pdssagem
O plano prevê para agorio, DD Direlor do por Jaraguá.

Estado de Santa Catarina Ginásio São Luís e da Faço VOIOS para que o
sistemas ·de abastecim�n. Escola Técnica de Co� "Correio do Povo" con�
10 de água nas cidades mércio Sã,o �uís, que linue a sua trajetória as
de Florianópolis, Cambu, com tanta proficielJcia cencional na m:ssão de
riú, Jaraguá do Sul, La- conduziu os destinos do levar a verdöde e a cultura
guné!, Blumenau, ,Chapecó, nosso principaf estabeleci aos nossos patrfcios no

Join\'ille e Tubdrão, Sis. meDIo de ensino, cabendo engrandecimento cullural

S
·

d dtemas, de esgostos, nas a êle a missão de orga de nO::lsa ciddde,

I oele a ecidades de BrusqjJe. Hajdí nizar os festejos que E�pero que meu subs·
e 'Floriànopolis. Sanea assinalaram os 25 anos titUlO - Irmão Alcfdlo '

·m�nto geral e obra� com· dos !rmã(�s .

Maristas em Schmidt, e�érlto professor I e 8 It I. E
pleme�tares . nó,s cldad,es. I!?SSO meIO, em oUlubro e� economIsta - _mereça A Sociedade de Aliradores Progresso, convidade LaJes, lOI�vl,lIe, F!�rla ,de 1965,

, , "

toda a col�borâçao por
Ó' d C A, B e endl S,D. Acarai Botafogonop,ohs e <:=r.'scluma,.e nas Na mlsslya que dltlg�u parle d? amlg? ,

os S CIOS o
A

" � � a '.E. oão PessÔa e ClubebaCias flu�IdlS de TIJucas,' ao nosso dlrelor, o Irmao Alm�,élndo I num e ra s �,C" \,E. Joa Espe a ç, ' S J
d 1 o Baile do Terça feira, dia 18

Itapocu, Urussanga, Cu· Oregorio desped� se . e felicidade"! e, múlriplas goua er e, p�ra 'par IClpare� o

d'
•

1 � de teve- de janeiro de 1966, na
balão, Tubarão, Iguaçu, apresenta o seu sucessor, realizações no camp� do C�OPdP, qluge66reahzar� no eJ'dreóXlsmOoc'lal laanl'm"ado pe'la .localidade de Garibaldi.
L' AI A

.

P' d' l', ,

I, m Jar-"o a do relro e ,em ::iua s ,

"f'
.

t ::UIZ ves, rarangua, ar ISSO, pe 1n:t0S Ih.ença Jorna Ismo e u('>U "ß 'd' h
.

C r ',I" d S Bento do Sul (Mú, verllcou·se um gra o
BaixêJda Pêllhoça e. la�o-' p,ara repço(tuzir o teôr Sul, apresemo as minhas, ,an 10 a on me; � i Com' re o seu su eslivo acontecimento B o c i aI,guaruna. Rec�peração ,do' do' ,acilna mencionado Cor_dlais ��udações, �s,s, SICO, da B�n:a, �e�t�de à n�iJe toda e Oglevará que repercutiu gostosa-,vale do ItaJal, inclUSIve escrIto: Irmao Fehclano Oregorlo caD co e e a a o

. Venda do; Canécos' mente entre o grandebarrá'gel!1 Oe�Ie'� Sul ! a, "Pela �resente, ópresen- � Ex-diretor",
_ , ,

como lembrança par�n���c�i'ca) e casa Lothat San: número de convidados
reti-ficaçao �o rI? Italai' to ao amIgo e, colaborad� Ao .Rev, Irmao Fe,hclano Wal�erhla�ssen, lar, (, que ali compare�eram.,M,irim, Barragem de CtJa� res do "Correio do Povo', Oregorlo que, por dIversas nen o .

É que, na referIda data,
/ pecózinho � Aha Gpr<;ia,

'I
minhas despedidé!s, urna, vêzes teve ocasião de co- o Sr, Arthur Kannenberg

para ap,'roveilamento' hi- vez qu� fui transferido laborar com escritos eru Recomendações ao
' e sua Exm6,. Senhora,dfeJélricó. _'

,

""

para' loaçaba, dilos em nosso semanário, completaram � os seus 25
,

c'

',,/
quer�mos agradec�r as Hom,em' de Negócios anos de feliz consórcio,

1::" Id d d C' paravras de eSl,imulo e partilhando a alegria com

'�,acu "a e
'

e, iências deS,ejar-lhe sincera'mente· .Em Londres, perante uma Bssembléi,a com. o grande circulo de ami·
1 "\ .' , mulldS Venturas em Joa· posta de mais de ,450, diretores de importantes zades que possuem,

.E O"'ml·c'as de Jo· v·lle' ç�ba,' rea"z�ndo naque,la emprêsas comerciais e industriais, um grupo de' Pelas 14 hora,s do qlacon
", . In, 1 Cidade _catarl!1ense a �bra médic(Js apresentou os dez �andament�s se�ui.nt;es, 18 do corrente, em pre

'1; Achar,se'·ão abertas de 24 dá. ja.neiro a 12 de le�,. que, nao po�de, termIDar
que- deVjem ser observados como medIda hlgleno sença do s�. Pastor Georg

" vereiro ,na Seéretaria da Faculdade,' as inscrições, �o aqUI, ��a1 seJa" � .de ver, profilátiea. Weber, fOI o.cas8.1 aben-qQNUUR�O, ,DE �ABILIT�ÇÃO j}. matricula no, 1.· ano concluloo o palaclo do� 1.0 _ Não 'trabalhar em casa à noit�� çoado, segulDdo-se ao
. �p.,:,c,urso' ��?.ctênCla,s Economicas" ,esparles, ma� que sera 2,0 _ Afastarlsé totalmente dos negóci�s -du- anoitecer um excelente

" "Far-se-á ,'" inscrição mediante reql!erlmento acom- levado avante pelo seu' fé" 'l'antar com a presença,panhado dos seguintes 'documentos, devendo' estar as
I

'

b
rante as' rias, .

,
. \ ' �, "

. �

firn;tas devldameÍlt!' reconhecidas,
,

,
suce,ssor e pe os me"? rQS 3.0 '_ Não, trabalhar até tar�_e no e�critórlO, do esple�dldo conlu�ton! J'?a)'2,-::vJas"da c�rt1dãp de conclusão do Curso 'Secun- que IDt�grélm a,Assoclaçao Se o serviço se acumular, come,Qar mais cedo; de Benedito Novo � KI�t�;

, dário (U ,8,2.· ,ciclos); "

' , "
'de PaIs e Mestres. Ao '

4 °
_ Não lev6r o mau hU'mor para Q domi, ke & Klug.e as ,reCltaçoes

, '\irs�b)qíi�! J!�;�' da, 'ficha m�dêlo 28 e 29 ou 18 e 19 do Irmão �Iefdio Schmidl que ciliQ;'
,

,

,l .,,' :
'

\ ,\','. do sr, �l'thuI: Klitzk�.
\��lcontr�ÍidAo 'de, Nascimento;' nos fOI apre�entado, os 5 o _ Não b.eber ne� comer ,'eo;' .demasla. ,Alé� do grande D�me.'de 30 d�rt.e.ira de identidade; ,'. nos�os cumprJm�nlos e os Aliás, neste, partIcular, um número lImitado de ro de pa�entes, amIgos

: pária dtstado, de idoneidade ,mora�, expedidol pela Valas de boas vlDdas, médic,os julga que um pouco de acool ,é bcméfico e i conh�cldos que ��m,'lJ'oce�!(' a CiVil, "

.

I. TA. C'I' b'
.

após um dia extenuante de trabalho; I
" pareceram à magmflca"'�1'J Atestado de exsme do PÔ8to de Sa�de looal, '

taJara enls ue' 6 o N- d
'

co tr'àrl'ed"(ies festa 'esteve presente o
, 'g), :Atestado de ,vacina; ,

, "

- ao escarregar suas n ',... ,
" . ,"

.
'

h) Frova de e�tar em dia com as obrigações ,ao
,A, sôbre os subalternos, Procurar an�e,s de �als nada PrefeIt,O eleIto, sr. Victor

,ServIço MiUt�r;',', " ",', Procura econo�o. a' causa.das mesmas;.
'

I Bauer �' Senhora e o
i) TrêlJ'10togrllfias 3�4; ,

T' t
"

G' t'l' 7 o :_ Gozar férias integrais' todos os ,anQs' n08SO' dIretor e espôsa,j) FotQ�ópia autentica4a do titulo de eleitoll'., , , (a ar com·, e U 10 "., '.

fi' , d' d" 'd d s que foram,', 2. Comunioamos
.

�os ;/serihores "in�eressados que Barreto da Silva' na' 8,° - RealIzar exerclc!os SICOS mo era" os convI ao. ,
'

,ainda se encontram abertas as inscrições para o cursl- ., " .' regularmente; ,

\
, para partICipar da con-

"nh� ,pr,eparatório ao vestibular, abrangendo as cadeiras C�lxa Economlca. 9.0 _ Procurar um passatempo a fi'm de ter digna come�or�ç�o,. na
t ,�e, ,matf'lm::!�Í1, por,tuguês," geografia econômica. e His- Rua Marechal Flonano, interêsse fora do escritório; res�dência do dlstlDtO'
;,��na do B .

,SECRETARIA DAßACULDADE nesta cidade. ' 10.0 _' Lemb�ar da 'exist,ência �
dos 'médicos. casal de prata,

A Rev. Irmã Verena que
durante 'longos, anos -servíu
.com" dedicação aOB' interesses
do Colégio Dívína Providência
de 'nosse cidade, vem, d,e Bel; ,

desígnada para servir no Ion
gln'quo Estado do Rio Grande c

lmpnesso na: do, Norte onde, por certo, os
tnteresses da ordem a que'

eUGBNIO VITpR SCH�ÖCKeL Soef"cJ.tl_e Gr.il/c;, A ven'IJ. LtcJiJ. I

I
p�rtence, estio reclamando

" �r ' 'd!J seus conhecimentos. Por'
---

iblormaçl1o de membros líga-
J

,I XLV Á'
' "

ína) S b d 22 d
., .' f) 1966

'

os ao Colégio; /soubemos que'Ano -"-
�

JARAGU DO SUL (êanta.Oatarína) a a o, e janeirosne a,Rev.lrmä Vrenaseencon-,
tra na cidade de São Paulo

. ,
; do Potengl, abriÍhantando com

[unim 1!�líÍ ..deDOfil"do' .)ilfílgUíÍ PROPRIEDADES RURAIS t:.:u::;::��::::::�:Mais e mai� 8� acen-j ralmente a casa já 'está por parte (je seus pro- Cadastramento Durante a, Semana da Terra noticiar o ac�ntecimento, tor-tuam os eleítos dos ter completamente minada, prietários. Uma vez cons- "
. mula os melhores votos par"

mites, ,as tämosas tormí - com risco para as oons-. datara a sua existência,
'

Por J. DE CASTILHO' PiNTO que a emérita educadora
, contínuí vencendo com galhar-gas brancas, conhecídas t�uçõe8. Muitas madeíras proceder ,ao comb�te' do Conforme é do conhectmento geral, tOdas as dia as tarefas de responsa-em nosso meio como ficam apenas com o mal, medíante a'phcaç�o propríedades' rurais do o.OSSO 'Pais estãO" sendo biHdade que pesam sõbre seus

cupim; Inseto voraz, cor- chamado. "cascão", P?f' de produto 9u1mI�o �XIS- 'cadastradas durante a "Semana da Terra", pro.
ombros,

I

'röe de maneira espanto que o miolo da madeíra tente para esse fim, movida pelo .lnstituto Brasileiro de Reforma Agrá,
'------'---

sa a madeirá, principal, está. completame�te. con .

Uma coisa está certa ría - IBRA, ',i O. Marechal Outramente aquela 'utilizada sumld.o, �om . nsco da 'si o proprietário não' 1!;s$é cadastramento vem sendo reá tzado em

��h�o:���uÇ�ri:v��fe��o Pl'rPrla /Ida:_ r
\ põe fim ao cupim, o datas diferentes nos värios setores em que o Pais, e o ladrãonve� rgaçoes rea iza

cupim certamente porá íoí dividido para êsse 'fim, sucedendo que, nos 3 '

mente' pré-envenenada, das, dao·no.s conta de
fim à construção do Estados do extremo sul, Isto é. Rio Grande, Sta. A caminhada matinalPoucas são as pessôas que, é muito grande_, o
proprietário," Catarina e Paraná foi êle processado de 13 à 20 do ex presidente Dutraque se preocupam com uumero de construções de dezemla.ro' último dentro da Semana da Terra, certa vez teve um des-'o/perigoso ínséto, porque purtadores �?s ameaça Portanto, ' ., mãos à 'O cumprim�DtJ! da cadastração por parte dos fecho curioso.'trabalha às' escondídas e, dores ter.mmdeos, pelo ébra, enquanto é temoo, proprietários rurais assume a maís elevada im Era tempo de invernoqua n d o apárecem os que �e Impun�a uma porque o bichano, é

portâncía, visto que sem a apresentação do Certi e a cidade envôlta na'primeiros grânulos, ge- vrstoría no madeírameuto, terrivel. ficlido de Cadastramento nenhuma propriedade maior escuridão. Cêrca
rural. poderá ser desmembrada, vendida, arrenda- das 5 horas já estava
da, alugada, hipotecada ou sofrer qualquer trans- Dutra à margem da La
Ier ência. Também nenhum financiamento, pelos goa Rodrígo de Freitas,
estabelecímentos de crédito do Govêrno e da De repente viu se dían
r êde bancäría particular, bem como garantia de te da bôca de uma písto
prêços minimos para a produção, assistência Ia. Era um ladrão: "Vá
técnica. e outros beneficios serão concedidos aos passando a bôlsa sem

proprietários qU€I não cadastrarem suas terras, chiar!"
Acresce ainda como outro fator importante Dutra retrucou calma-

dêsse levantameoto rural, que entre as vantagens mente: "Meu filho 6stOU
usufruídas pelos municípíos que cooperarem com desprevenido. Se quiser
a meotos, o imposto Territorial Rural arrecadado algum dínhelro pode me

pelo IBRA reverterá em beneficio dos cofres procurar na' minha casa,
municipais -com o desconto de apenas a taxa de ali na rua Redentor 317
aumíntstraçäo na báse de 20 por cento, constituin que nenhum mal lhe
do o restaute maís um meio de renda para as acontecerá".
municipalidades, O ladrão insistiu: "Deí-

Como frisamos acima, nos Estados do Rio xe de conversa mole. Lá
Grande do Sul. �ta, Catarina e Paraná o cadas- ê a casa 'do mat'echal
tramento rural foi levado à efeito de 13 à 20 de Dutra",
d<,zembro e Hcredittimo@ que o mesmo tenha "Pois sou eu mesmo'>
alcançado pleoo êxito, dado sua importância oão - fêz o ex·presidente.
t-Ó para us proprietários rurais, como também O ladrão fixou bem a

pnra os municipioH com a reversão de 80% do a fisionomia da sua viti
Imposto Territol'ial Rural a ser cobrado pelo ma, deu um passo atrás,
IBHA, e murmurou:

"Mas não é o s'enhor
que eu quero",'

de Atiradores, Progresso ca�r:�::. em desabalada

maior penetração no interior.

"Artur 'Miiller

.
,

'/ Diretor:

Decreto assinadú pelo Presidente Castelo
beneficia várias cidades de Santa Catarina

"

Irmão feliciano Gregório

Dr. 'Waldemiro Mazureehen
Ausente até o dia 6 de Fevereiro de 1966

Bôdas de
Prata

,
.

, ' i '
{ í

< f !Oi
:;. ;,

. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ti

COHRflO DO POUO"
�__"" """"'__ 'M """ "'

��
rI

...----...--· ..

·····-------�------------·:·-..,1

II .S·O c I A I S II
IL_______ . ...lJ�.........__...._._... ::::1tI

Dr. Paulo Medeiros em

Iolnvllle; '.
- sre. Edlth Spengler.

espôsa do sr. Livinós
Spengler;

Terezlnhe Paulina
Laube;
._ Roseli Wacherhege;

sra. lila Víergutz,
espõse do sr. Victor Vier
gUJz;
- srta. Leonida Gram-

lho de Odilon'

GOdinhO,
kow;

•

dos Santos e de Dorali- - sra. Gertrudes, espô
Aurea Müller Grubba, Oficial ce Webbàr dos Santos. sa do sr. Alfredo Fidler.
do Registro Civil do 1.0 Dis Ela, brasileira, solteira,
tri to da Comarca de jaraguâ doméstica, natural de
do Su', Estado Je Santa Blumenau, neste Estado,

Catarina, Brasil. domiciliad a e residen te
Faz, saber que comparece- em-esta cidade, filha de
.rern no cartório exibindo os Géz a Rudolfo Fischer e

'documentos exigidos pela lei de Olga Mey Fischer.
-atim de se habilitarem para

casar-se: Edital n.o 6 105 de 18 1'66
Joachim Hans Werner

Joesting e

Marlene Meister

Êle. brasileiro. solteiro,
advogado, brasileiro na

turalizado, domiciliado e

residente em esta cidade,
filho de Joachim Ernst
Joesting e ds MariajFr í
da Dora Joesting.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Cu
ritiba, Estado' do Para-
ná, domiciliada e residen- ---.-----------------�
te nesta cidade, filha de Yen.le·-se uma Marcenarl"aArtur .Oscar Meister', e UHrldagard Elisabdtha
Grubba Meister.

Por preço de ocasião,
vende-se uma pro!,riedade,

Centro situada defronte à Escola
- �eunidas Albano Kanzler. VENDE - SE

Vendewse uma propriedade contendo ,u m a tratar na Rua Professor Casa' para Moradia bem DO

casa dá material e uma casa de madeira, situado Antonio E. Ayroso, com o Centro 'da Cidade

Ià Rua Epitácio Pessôa, 497, em Jaraguá do Sul. Sr. Hilário Krüger. Tratar com Bastos, Av.
Informações com Dr. Piccioni, eDi Corupá. Elelromolores ,arlouá S. A. Mal. Deodoro da Fonseca, 1

, _1ii!!E!!�1 !i!!ii!!II!!!!!!!!IE!:�_iSE!! iiElillllil&!F.IIIE!!!iiiE!l1l I: II " '''' fundos, junto à Acaresc. '

I lDlr. MIDlrmO Ja21rrdo �e Aleve�o·1 um�:��::��com m�:�G:,DO: �_". sml.

, I ", II ••••Ga.. II '

'

II ��fr�'e:�e��í�o �:t��', iii ,o R. J <:> R N SO E L 17: : R Imais um rancho de 5x8, !II, rCIRURGllIo DENTISTfi .- �� ,

; I I sitó a Rua Rodolfo

HU-I ,.t �

I
.

Com escritório nésta cidade à Av, Marechal Deodoro
I �:�:rS�I:;õ:sesta Cid:::ia . -Moderníssimo "ÂIROTOR",:'�,�or êsle! _da Fon se,ea n°. 122, na,ra melhor servi,r,·. seu, S c II' e n te s', ' Reduz o tempo de trabalh tAda

1

I'III mantêm est.reito inter�âmbiQ judiciário com os ex-Escri,t6rios M redação. "

.
J I

\ ,,�,
� aumenta o éo�o do CLlf:.�TÉ. � ..}

I1,- de Advogacia DR. HERCILIO, ALEX�NDER DA LUZ, I
.'.

Preciza-se �:f�:' dttNICA -,_,()IRTiRGIA -:-. PRÓTESE
.

!lOcom séde em, J'oinville e São Francisco do Sul; está em �'�"': RAIOS X

-',I'·'
, .

,

Auillar para Eserit6rlo
,;,) � _

. I eondiQões de, também; aceitar caus�s para, �qu'elas Co- I com boa letra e conheci':!

1111
,C (, n sul t ó'r i o: 'Àv: Getulio Varg.as, 1,98 \:

'Iii marcas sem maiores onus para seus çonstituintes. 'Ii I
mentos de contabilidade.

(Anexo ao Depósiro da AntarcticaJIII' "

J

I ESCRITÓRIO fiSCHER t '
, •

,

IIIII!!IU__-' I�' 'I .' t .-' II.. n "1IIE1l Mar. Deodoro N. 204 1_' ,. H_li LI P II L $ I
\

(Fundação : firtu�,,mül!er - 1919)

Emprêsa Jornalística
, "Correio do Povo" Uda.

I. -1965-
Diretor

Eugênio Vlto,r Schmõckel

ASSINA1'URA :

Anual • • • • Cr$ 2.500
Semestre • '.' CrS 1.300
Avulso • : . • Cr$ 50

1_'_A_n_i_v_e_I's.....d_r_'_o_s_,1
"

Fazem anos'hoie:'
"

Sr. Levinos Spengler;
- sra. Ana' Schmld],

espôse do sr. Líndolfo
Schmldt; /
.; Ä'urídea Tecilla;
- Heinz Henernann;
- o jovem Marina Ste-

fane, resido em Rio Molha,

.-

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jar.aguá 'do Sul - S. Catarina

'�egistro ,Civil

.Edital n.s 6.102 de 12·1-66
Rafael 'Murara e

Lore,ta Junkes

Êle, brasileiro. solteiro,
professor, natural de Ja
raguä do Sul, domicilia
do e residente em esta
cidade, filho de Artibano
Murara e de Mathilde
Bshsnke Murara.

Ela, bras.ileira, solteira,
doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
da e .residente em esta

cidade, filha de José
Modestino Junkes e ds
Florida Krueger Junkes.

Edital'n.o 6,103 de 15·1.66 Edital n,O 6106 de 19-1-66

Daniel Peters e
Vitorino Demathe e

Eduarda Lsodato Garci� Dalmira 'yoltolini
Êle, brasileiró. solteiro. ltle, brasileir'), solteiro,

operário, natural de lavrador, natural d,A,�a
Aquidabã. neste Estado, raguã d� Sul, domlclha

domiciliado e resjdente I
do e resIdente �m .Nere�

em Tifa dos Pereira, nes- Ramos, �e�te dIstrIto, fi
te distrito, Nba' de João lho de C,�1I0 D?mathE' �
'Peters Sobrinho. e de. de Sophla Klatcowskl
F

'

AI x d ... · Demalhe.
ranClsca e a n r.

EI b '1' lt
.

Peters. a,
.

raSI eIra, so eIra,
. . . domeetlCa, natural de Jr.-

Ela. l?raslletra, solteira, raguá .do Sul, domicilia-
,do�éstlCa, oatural de da e residente em Nereu
Corupá. neste Estado. Ramos neste distrito

f-Idomiciliado .e. residente lha de'Marciano Volt�li�i
em nesta cldad,e, fll�a e rle Camelia Carlini Vol
'de Leoda.\o JO,se GarCIa tolini.
'e de Maria Eduarda Gar-

E para que chégue ao cu

ohecimento de todos, mande,
·Edital n.o 6.104 de 17-1,66 OlSsar o presente edital qUt

c � Roberto Webber dos será publicado pela impren
Santos e sa e em cartório onde sera

t'yeda Mari.a Luiza Fischer atixado dUlante I � dias. S
I

"

, ltle, brasileiro, solteiro, alguem souber de alg;.Jm Im'
l

bancãrio, natural de La '�eà,ment.o aeuse-o oara o'

': ges, neste Estado, domi hns legaIS.
,

,ciliado �,residente em AUREA �ÜLLER GRUBBA
'Lages, neste Estado, fi- Oticial

'cia.

;Vende-se'

I

Fazem anos' amanhã:
i

rF::::::::::::::::::::::::::::;c:':::=::::::=:::::::::======�_·:::=,
II JI))lo lElHCIHI IA lUfM!NN' li.
II. MÊDICO C�BUBGIA. II!J Formado, pelas Faculdades de Medicina das Univer- J

II, sidades de Colônia (Ale�anha) e Põrto Alegre ,II
II CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS -- CRIANÇAS BillII .

CLINICA OERAL fiII

II longa prátlea em Hospitals EoropfDIJ 'III Consultório e residência: I.
II Tel. 244 _: Rua Pres, Epitácio Pessôa, 406 n
U H
II CONSULTAS:

IIII Pela manha: das 8 1/2, ás 11 horas. I
H Pela tarde: das 14 1/2 as 17 1/2 horas IIII Atende chamados tambem à Noite II
�::::::=========:.::====:::===J)

� sre. Mllda Vogel;
- Heinz Edgar Baader;
- Ildefonso Moreira;
- A garotinha Ceríze-

Beatriz, filha' do sr, Ona-
dir Motta;

,

- o sr, F' e r n a n d o

Schulz, residente em Alto
Geríbaldt;
- o sr, Eduardo ôchulz,

residente em Indaial.

Dia 26:

Sr. Osny Müller;
- Alídio Kresslm;
- Heinz Zatler;
- Deruze Mería, filha

do sr, Gregório Reiner,,'residente em 'Schro�der.

Dia 27:

Dr . Francisco Antonio Piccione
1�:1a::�D 1[ cc o - c.R.::&.I[. ::f:Z

Dia 24:

Sra. Ana Enke, espôse
do sr. Alvíno Enke,' em
Estrada Növe;
- -Peulo Doninl;
- Adelaide Inês Borte-

llni;
..-- sr. Willy Mahnke,

nesta cidade;
- o sr. Ricardo ôchulz,

restdeute em Alto Genbel
di;
- a sra. Edite, espöse

do. sr. Leopoldo Rowe,
residente nesta cidade,

Cirurgia e Clínica de Adultos. e Orianças
Partos - Doenças de Senhoras

ôre Elvira Rau Rocha,
espôsa do sr. ôebesuão
Rocha, residente nos Es
tados Unidos; \

- Erwald Wielke, resi
dente em São Francisco;
- Da, Olga Mees,

espôsa do sr. Francisco
Mees.

HOSPITAL JESÚS l>E NAZARÉ - CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

COR up·_A - S.A.NlrA C.a..:rARINA

'1-····
.. ·_-_..··· .._---------------_·_-

li-·-----·--------------------liI! DR. IVO KAUFMANN liii
I',ii

_

ii IIii -- Cirurgião Dentisla IIu II
" II

II Consultórto: - Rua Preso Epítecío Pessoa 139 li
II (em frente da BMPRI!SUL)II
II

II
ii
r:

ii

Dia 28:
Dia 25:

Celso Vasel:
Manuel Moreire;

- Renilda Hernenn.
Nv«. Clara Pedroni;
- Vva. Olga Cardoso;

I ContaJor
2 Instalação de tôrça interna
3 Chav s para motor

I Motor Arno 4 Hr'
I E xo Je circu'ar com 2 circulares
I F ra'deria
I Galopa
I S na Fita
I i ixade ra

I Bd. co

I Tra' smis:-ão
I Polias
5 Correias.

Tratar com Oldemar T "omsen

Rua Nei Franco, 555 (!rente a,) campo do B ! ependi)
--

�.__._-----_ ..._----

-�rr-·-------·
..--- - --

, li

ii DR. WALDEMIRO MAZURECHEN- ii
!! CLfNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL II
fi n

� H
ii ii
ii ULTRA SOM II
g Ol DAS CURTAS 'IIli R. ULTRA VIOLETA IJII "

II Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 II
�===:::======:::=::::::__==.J)

- Aparelhagem modernissima-

RAIO X - CLINICA - CIRURGIA
PROTESE - CLINICA 'INFANTIL

--------------------_ ...------_.._------------------"--_.

Vende-se
.

(f'=:::=::::;::::=::::::==':::===:::=::::::=====:::=-:-��

II Dr. JoaG�im �. W. JORstiH�'�<:" II
II II�i • Advoy_d'o "'.'H

'II!I II

II ESCRITÓRIO: AV. MAL. DEODORO, 122 a
II li

ii
JARAGUÁ DQ SUL'

�
II fi

II - MAN SPRICHT· DEUTSCH ii
II !i1\ '

-- ...------- ............. ---_; ...---�-::!i�----------------------------.�---_.------�

Uma 80rveteira toda
reformada com 3 furos e

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

guá do Sul - SC.

VENDE-SE

Dp. Reinold<».V�
====11=A:6VOGAD� '"o

.. i
Escrit6rio ao lado da Prefeitura - i
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O Doutor' ,Raoul Albrecht, Buendgens, Juiz de
Direito da Oomarca de Jaraguá do Sul; Estado de O Doutor Raoul Albrecht Búendgens, Juiz de
Santa Oatarina, Brasil, na forma da leí, etc. Direito da OOplarca de Jaraguá do Sul, Estado de

. ,'FAZ SABER aos que o presente edital de Santa Oatarina, Brasil, na forma da lei, etc.

cítaeão, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele FAZ SABER aos que o presente edital de
conhecimento tiverem, que por parta de JERÓNIMO citação, com o prázo de 30 (trinta) días virem ou
TOM4SELLI & FILHOS LTDA., por intermédio dele conhecimento tiverem, que por' parte de
de seu bastante procurador, advogado dr. Reinoldo VIOENTE MANOEL DA COSTA, residente e domi
Murara, lhe foi dirigida a petição inicial do teõr ciliado à Av. Getulio Vargas, n» 998, no munící
seguinte: "EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA pio de Joínvílle, neste Estado, foi requerida uma
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL. - JERÓNIMO AÇÃO DE USUCAPIÃO, para aquisição' do domí
TOMASELLI & FILHOS LTDA., firma estabelecida nio do seguinte imóvel: - "Um terreno, situado
em Duas Mamas" município de Schroeder, nesta no lugar Poço Grande, muníeíplo de 'Gue
Çomarca, por seu' procurador que esta subscreve ramirim, com 8 área de 22.356 m2, e com as se
(ínstrumsnto procurat6rio incluso), advogado inscrito gtiintes confrontações: confrontando por um lado,
na ,O.A.S., seção do Estado de Santa Oatarina, sob com 162 metros, no Ribeirão do Poço Grande; do
n: 915, com esorit6rio à Av. Mal. Deodoro, 215, nesta outro lado, com igual metragem, em terras de
mdade, vêm propõe contra ADELfoIO NASATTO, Mário 'I'estoni; extremando de um lado, com 276
brasileiro, solteiro, maior, fruticultor, de domicilio metros, em terras de Bento Manoel da Costa e de
ignorado, apresente AÇÃO ORDINÁRIA DE RES· outro lado, tembém com 276, metros, em ditas de
OISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA, pelos José Garíbaldí e de Vicente Manoel da Costa
fundamentos seguintes: 1.) - A autora permutou "Feita a justificação, foi a mesma julgada prece
um� área de terra de 13.013 m2, com o requerido. dente, por, sentença, E para que chegue ao co
para êste em troca efetuar uma plantação de ärvores nhecimento de todos os Interessadoe e ninguém
frutíferas, no terreno de propriedade da requerente, alegue ignorância, manda o dr. Juiz de Direito,
nos têrmcs do articulado primeiro, que abaixo se expedir o presente, que será afixado no local de
transcreve do incluso contrato, doc. n. 2. 1.) _ O costume, sede dêste Juizo, Edificio do Forum e,
primeiro permutante obriga-se _ a permutar com o por cópia, públicado, na forma da lel. Dado e

segundo, um terreno situado a Estrada Schroader II, passado nesta cidade de Jaraguá do sul, 80�
Distrito de Schroeder, no município de Ouaramirim trinta e um días do mês de dezembro de mil no
com a área de 13.013 m2, fazendo frente, na Estrad� vecentos e sessenta e cinco. Eu Amadeu Mabmd,
Schroeder II, com 65,50 metros: fundos com terras Escrivão, o ,subscrevi. (as) Raoul A. Buendgeos
de Dalfiori Scala, com 43 metr�s' limiiando se de Juiz de Direito.
um Iado, em três linhas a saber:' 8) reta com 44 A presente cópia, confere com o orígtnal;
metros; b) num ângulo para esquerda de 15 metros dou fé
e c) obliqua com metragem indefenida, sendo as Jaraguä do Sul, 3\ de dezembro de 1965
duas primeiras em terras de Avelltul a Tomaselli e O Escrivão, Amadeu Mahfud
a outra com terras de Rudolfo Walz e de outro
lado, também com três linhas, a) reta com 100 melros
com terras de Dalfiori Scola; b) Olim ângulo para
a esquerda com 64 metros e c) obliqua com 114
metros, ambas com terras de Dalfiori Scala, sendo

,

parts do imóvel registrado sob n. 23572, no livro
n, 3-L, fls. 161, no registro imobillär io da Comarca
de Jaraguá do Sul, de propriedade do Sr. Aventura
Tomaselli, por 1 400 mudas cítricas e videiras, p.õ
prias para transplantaçâo, mudas sadias e fortes;
sendo mais ou menos 250 videiras e mais ou menos
1.150 de mudas cítricas, plAntadas em terras d3

_. fir.ma Jer:ô_njmo Tomaselli & FUhos Ltga., e trata
mento durante 5 anos ap6s o plantio; no que diz
respeito a pulverização, p6da e assistência técnica;
2.) - no início da vigência do contrato, tudo f"zia
crer que o suplicadO viria a cumprir satisfaloria
.mente os têrmos do contrato. Ocorre no enlanto,
que ap6s ter efetuado O plantio das mudas, o

suplicadO recebeu a escritura definitiva de 4.500 m2:
parte da área contratada, por fÔ!Qa da cJáutmla 5a"
GO contrato de permuta assinado entre as partes,
3.) - O rßu ap6s efetuada a plantação das mudas
e recebido a escritura, em nome de tercEliro, de
paete da área do terreno compromissado, não sllbs·
tituiu 8S plantas que não vingarlim, não cumprindO
nenhuma das condições contidas' na cláusula· 5a'; do
contrato n:'1ncionado, pul�erizRção, podas e o trata
blento indispensável que requeria 8 técnica, durante
O período estipulado de 5 anos. 4.) - Nestas con,

dições, está O supljcanie com direito de exercer a

ação (}nmpetente para rescindir o -i-bcluso contrato,
segundo as regras contidas no mesmo, solicitando
a restituição da áre� de 8.513 m2, compromissada
e não escriturada, por, não ter o I éu ap6� efetuado
a plantação ,das muda!!, cumprido nenhuma das
outras cláusulas do contrato. e além disso, ausen
tancto�se do local, encontrando'se em lugar incerto
',e não sabido. 5) - Face ao exposto e por encan°
trar-se o réu em lugar ignoradO, requer a sua

'citação por edital, art. 177, inciso I 'do C6digo de•

Processo· Civil, fixando o respectivo prázo, para a

final tornar. rescindido o er :atrato por inadinpli·
mp'l,to do mesmo, passando·s� a fa�or do suphcanta
o mandado....:'''lintegrat6riQ da área qut" fôra com

promissada,' condenondo-se o Réu 80 pagamento de
tôdé1s as custas do processo, honoráriós de advogado
na forma de co�tume. ,Protesta�se por todos o� meios
de prOVélS em Direito permitidas. Dá-se à ação para Aão convidados os sns: acioni�tas desta soefeitos fiscais, o valor de Cr$ 150000. Nestes termos ciedade, à comparecerem à séde social, sita à ruaPede deferimento.· Jaraguá do Sul, 20 de dezembro Jorge Czerniewicz, 690, nesta cidade de Jaraguá'de 1966, pp (as) Reinoldo Murara. (coladas estampi- do Sul, Estado de Santa Catarina,. às 11 horaslhas estaduais no valor de Cr$ 44, devidamente inu
til'zadas)., DESPACHO: _ A., como requer', com o (onze) do próximo dia 31 (trinta e um) de janeiro

,

d 30 d J S de 1966, para reunidos em AssemlJléia Geralprazo e' ias.. do ui em 2,1/13/65, (dS) Raoul Extraor�inária, deliberarem sôbr� ,a seguinteA. Buen'Ágens - Juiz de Direito. ENCERRAMENTO:
_ Em viê]ude do que foi expedido o prese'iJte edital, ORDEM DO DIA

pelo qua[' cita a ADELIClO NASATT0, que se 1.0) Aumento do capital social CO(D aprovei.-
encontra (';m luga� incerto e não sabido, com o prazo

tamento das �orreções moiletár�as e lu'cros em
, d 10 d

,-

d
' suspenso.'e u dias, para respon er aos t�rmos a açã\) ordi- .

Jaraguá do Sul, 3 de J8neiro de 1966'nária de ,rescisão de, contrato, de permuta, que ,se

processa dste Juízo, movida por Jerônimo Tomaselli Hans Gerhard 'Msyer
& Filhos Ltda., podendo contestá,la, sob pena de' Diretor - Comercial

revelia, no prazo de 10 dias, que correrá em c
-

.� órJo,
,após a terminação do prazo do edital, 'nos tê#llós e

\

de acôrdo com a peliçao e despacho acima e retro centos e sessenta e cinco. Eu,' Amadeu Mahfud,
transcritos, B, para que chegue ao conhecimento do ,Escrivão, O subscrevf. ·(as) Raoul A. Buen'dgens -

interessado, ,foi passado o presente edital, que será juiz de Direito. A presente cópi'a confere com o

publicado na imprensa oficial do Estado e no Jornal. original; dou fé.
.

Dado e passado nesta cidade de' Jaraguá do Sul, aos Jaraguá do Sul, �2 de dezembro de '1966.
vinte e dois dias do mês de dezembro de mil nove- O Escr:ivão AMADEU MAHFUD

E D I· T A L. E'DITAL
(AÇÃO DE USUCAPIÃO)

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Raoul A lbrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca da Jaraguá da Sul, Estado
de Santß Catarlua, na forma da lei etc

FAZ SABER a todos os que o presente
edital virem, ou dêle conhecimento tiverem, ou
tnteressar possa. com o prazo de dez dias, que
findo referido prazo há de ser arrematado por
quem mais dér o maior lance oferecer, em fi·enté
às portas do Edif1cio do Forum, no dia 11 de
fevereiro, às 11 ho raA, o veiculo penhorado de
AHMAD JOUSEF NOMAN ABBASSI, nOR 8Utos da
al,lão exacutiva qUH lhe move Gunther Detke,
abaixlI descriminad(\:-

1)- UM AUTOMOVEL, marca ZODTAC. motor
n. 206 E 94021, ano d� fl1bricação - 1958. 80 HP,
6 cilindros. tipo sAdan. côr verde e creme, lota
ção para 5 pes�oas. sem placa, de uso particular,
avaliado em cr$2500000' -(dois milhões e qui
nhentos mil cruzeiros) !

ASElim "erá o ref rirlo bem arrematAdo por
que m m a i B d e r e m a i o r 1 fi n c e ofere
cer acima do prêço totHI da 8valiação, podendo
o mesmo ser examinado, por quem interêsse tiver, Ino local em que se acha depositado. c para que
�hegue a noticia a público, se pasJjou o presente I
edital que ser& 8fixado no lugar de costume, às Iportas do Forum, e publicado no jornal local
"Correio do p(lvo". Dado e pa�s!:ldo nesta. cidade
de .Jaraguá do Sul, aos trinta dias do mês dt'
dezenrbro do ano de mil novecentos e sessentb
e cioco. Eu, (a) Amadeu Mahfud, 'escrivão, (

sub, crevi. (a) Raoul A. Buendgens. Juiz de Direitl
A presente cópia confere com o origin81;

dou fé.
'

Jaraguá do Sul, 30 de dezembro' - 196�
O Escrivão AMADEU MAHFUD

'JARAGuA FABRIL SlA,�
ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

_R icarâo Withöft,

tpr!�'�!�:�I!!:!:��Di.
camos a todos os parentes e conhecidos,
que' foi da vontade de Deus, o (,Altíssimo,
chamar para 'Si, no dia 10 de janeiro de
!Q66, às, 6 horas da tarde o querido .espêso,
nosso/pai, filho, genro, irmão, cuubado e tio,

RUDI VOIGT,
com a idade de 43 anos, 4 mêses e 5 días.
Agradecemos por êste intermédio, nossos

queridos vizinhos que nos auxiliaram e con
fortaram durante o dítícíl transe, especial
'mente aqueles que nos auxiliaram com

generosas dádivas durante sua longa enfer
midade e que o conduziram em viaturas,
de módo especíal o sr. Otto Hiendlmayer que -

não poupou esforços, seja durante o dia ou
a noite. Agredecemoe, egualmente, o Líons
Clube, que tão generosamente providencia
ram o seu internamento no Hospítal Nereu
Ramos, em Florianópolis, assim como o Rev.
Pastor Mehler, da Guaramlrim, pelas palavras
de consolo proferidas em casa e perante o

túmulo. Ainda agradecemos sensibilizados a

tôdos "s que acompanharam o téretro até
a sua última morada, que ofertaram tlores
e corôas.

Jaraguá do Sul. Janeiro de 1966.
Os enlutados: Vva. EI,ira Volgt, née Boeraer,

os.filhos Rosdmary e Rubens, 8 Mãe, os Soaros, 3 Irmãs,
4 Irmãos e 11m largo .cirCUlO de parentes.

I

t
t) Allen Verwandten und Bekannten geben

wir. hiermit die traurige Nachricht, das es

Gott dem Allmaechtigen gefallen hat, am lO.
Januar 1966 Abends um 6 Uhr, meinen Ile
ben Gatten, uns e r e n guten Vater, Sohn,
Schwigersohn, Bruder, Schwager und Onkel,

RUDI VOIGT,
im Alter von 45 Jahren, 4 Monate und 5
Tagen von dieser Erde abzurufen und in
sein himmlisches Reich �u sich zu nehmen.
Wir danken auf diesem Wege, unseren líe-

. ben Nachbarn, die uns in den schweren
Stunden mit ihre liebevolle Hilfe zur Seite
standen. Ganz besonders Danken'wir ',dieje
nigen, die uns mit Liebt'sgaben geholfen
haben, waehrend seiner langen Krankheit,
uod ein Herzlicher Dank sei auch denen
ausgesprochen, fuer die Reisen, die sie fuer
den li beo Verstorbenen gemacht haben,
ganz desonders Herrn Qtto ·Hiendlmayer der
keine Muehe gescheut hat, nicht bei Tag
und nicht bei Nacht, Weiter Da9ken wir noch
den Lions Club, der sich bemu�ht haU, um

iho ins Hospital Nereu' Ramos in Florianó
polis zu t>ringen, Hiermit noch einen deson·
deren Daok, dem. Herrn Pastor Mehler von
Guaramirim fuer die Trostreichen Worte, im
Hause und am Grabe. Ebenso Danken wir
Allt'n, die den lieben Eodschlafenen zur
letzten Ruhestaette begleiteten und Sarg und
Grab so rtlich mit Blumen Elchmückten.

Jaraguá do Sul, im Januar 1966
Es trauern um den Verstorbenen seine

Ehefrau Elvira Voigt geborene .Buerger, die
Kinder Rosemary uod Rubens, seine Mutter,

. die Schwigereltern, 3 Schwestern, 4 Brüeder
und "noch �in grosser Verwandtenkreis.

Nachruf
Was war sein ganzes Leben, von,seiner Jugend an!
als Mueh und Sorg gewesen, solang man denken kann.
Hast du so manchen Morgen und manche liebe Nacht,
mit Kumm�r und mit Sorgen, mit Schmerzen zuge
bracht. Meine Zeit ist nun vollendet. der Tod das Leben
endet, Stet'ben ist mein Gewinn, Kein Bleiben ist auf •

, Erc;ién, das Ewig muss Werden, mit Fried und Freud
fahre ich dahin.

Ruhe Sanft

lo

'Todesanzeige und
Danksagung

t HgrildReiilll!nlO
,Profundamente consternados comu

nicamos a todos, os nossos parentes, amigos
e conhecidos, o falecimento de nosso querido
pai e espôso

ocorrido dia 15 de jdneiro do corrente, com a

idade de 75 anos', 10 meses e 2 dias.
A família enlutada' vem externar por êste

meio os seus ,sinceros agradecimentos a rôdas
as pesscas vizinhas e amigas, que auxiliaram
no duro transe que passaram, bem como a

,

todos os que\ acompanharam o extinto até sua

última morada.
'Agrade.cem em especial ao Pastor Egberto

,Schwanz, pelas palavras (Ie fé proferidós no

Lar e no Cemitério. '

'
'

A FAMíLIA ENLUTADA,
/

..........� �
'r

" �
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O QU'E' �Faculdade de Ciências
.

.

.

.

VAI PEll 110NS II Econômicas deJoinville!!=====,==== o Departamento Edu- dosnessa disciplina. As re
Leonismo Internacional .:._ Fatos Interessantes c�ciona� da Comunid!lde formas. preconizadas. pe

.
. Ev,angéhca de JoinvIlle, lo eminente brasileiro

. (conUnuaçll.o) com a cri�ção. da Faeul- Mal Castelo Branco qu�
Que profissões exerceu Mevin Iones? dade de CIências Econo- altamente falam ao cora-

. Melvin Iones esrudou Dlrefto . tearou o bel cenro. mícas, está proporcío- ção dos brasileiros, não
lendo, aliás, sido bom tenor em Chicago e depois' nando á mocidade estu- pode prescindir dos ver

dedicou-se ao ramo de. seguros.,
' , díosa do norte catarí- sado.s em ciências eco

A que clube pertencla Melvin Iones antes da n�nse, uma rara oportu- nomrcas e da sua cola-
fundação do Lions? ' nldade de graduar-se buração decidida no eo-

Ao "Círculo de Negócios de Chicago" um dos em curso superíor, den- erguimento .da Nação, "O Espírito .de Rotary .•. torna os meros

muitos clubes que, no início do século ad�ravâm a Iro da área onde atuam, eís que, a vida brásileira I contatos em amizades duradouras: transforma os'
classificação proflesional e vtsevem o �uxílio mútuo sem se preocuparem com aeaenta praticamente nos afazeres monótonos em previlégioB inspiradores.
.enrre seus membros. o problema até então alicerces da bôa econo Onde existir o espírito, rotário existe liberdade

,
Qual o primeiro cargo que Melvin Iones leve existente. o de terem mia e 'da finança sadia. Líberta.nos de preconceitos e intolerâncias, unín-

'no Lions? q.u� se inscrever, em Cu- Não deviam' os jovens donos em laços de amizade e confraternização.
.

Melvin .lones;. na Ia. Convenção do 'Llons, foi !'Itlb�, Pr..ou e�tão em perder essa oportunidade, O Espírtro de Rotary é como a chuva suave

eleito secretérto-resoureíro da organização. Ftoríanôpolís - SC. Inscrevendo se no cur- do céu. Lava o egoímo, desfaz as barreiras que

�nde e quando foi aprovado o "Código de Ética" .

O �nrso de Ciências sinh? já iniciado para o separam o homem, dissolve a díscordía, tornando-a
do Leao?

"

Bconomíces é

daqUelesl
vestíbular a realízar-ae harmonia, faz com que a concorrência torne s.,

Na Convenção de SI! Louis, esredo de Missouri Que maiores oportuuida- no mês de fevereiro de colaboração. revéla a beleza da vida e as qualí-
'em 1918.,'

'

des oferece aos diploma 1966 dades nobres dos homens".
Onde e quando foram fixados os "Objetivos" _ Canon Allen P. Shatford, (falecido) Ex,

Q do Leonismo? . Soel·e'dade Atl·radores Progresso
Sócio do Rotary Clube de Montreal, Quebec.

Na Convenção de Chicago, em 1919. Canadá.
Quem inventou o 'rugido Leonístlco usado por

todos os Leões do mundo com saudação cordial? CONVOCAÇÃO Reuníões e a "Prova Quadrupla", Foi Antony Menke, que pertenceu ao clube de Convoco os senhore ' associados desta �ocieda.
Detróír e depois ao de Newark, New Jersey, de, pare a Assembléia Geral Ordinária, a realizar se

Por que o Lions é o primeiro clube de Serviço" no dia 30 de [aneiro de 1966, às 8,30 (oilo e meia)
que surgiu? horas, em sua séde SOCial SIlO no Salão Doeríng,

São palavras de Melvin Iones : �m primeira convocação, e na fßlla de número legal,
.. • A ,

as 9 (nove) horas em segunda convocação, para
.

Tenho mUlt�s ve�es, s!do. perguntado por que rrerer dd seguinie.
se. afirma que o Llons e o pnrnerro Clube de Servíço I ORDEM DO DIA
Minha resposta é que fomos a primeira associação 1) Leit di

- -

d
a incluir em s E I I it ,-

d
I ure, iscuçeo e eprovaçao a presreçêo

"nenhum clube le�� co::n� u � ad pro�?s;,çao eb qU� I de contas r�f�renJe eo exercício de J 965;
'"

m os o Je IVOS o ene 2) Elelçao da Novo D reloria .

,(fCIO fmancelro de seus sócios". Islo foi incluído 3) A r d
' �

I

S
�

I_
na Ia. Convenção. em Dallas, em outubro de 1917. ,ss�n os e IOleres�e �cra ,

Nesla época os membros das associações que eslavam Jaragua do Sul, 10 d� JaneIro �e 1966,
.

'classificando e limirando seus sócios a um cerlo
Oswaldo Thlem . Dresldenle

número em cada ramo de negócio ou profissão. li
nham prálicamente uma idéia de que cada um deveria
receber benefícios financeiros alravés da reprocidade
comercial. De faro, alguns clubes que vieram a se

integrar na Associação tinham sido moldados dessa
forma, Quando o Lions inseriu êSle artigo no seu

Estatuto, .isto, virlualmente, revolucionou' as organi·
zações de cla�sificação tanlo que verificamos que,
em menos de qualro aDos, algumas associações ado
,taram OUlros objetiVOS e deram nova interpretação
aos que tinham.' Assim por exemplo uma Associação
trocou seu lema, de "Nós Comerciamos" por "Nós
Construimos". Acima de tudo, . islo definiu os reaiS

Clubes de Serviço. Mas, o Lions abriu (\ ,caminho
, e se orgulha da dislinção de ter �ido o primeiro".
, Qual foi o primeiro país. depois dos Estados
Unidos, a ter Ut:D Lions Clube?

'

O Canadá, com o Clube de' Windsor, na' Pro
vfnci� de Onlário, (undado em 1920, pelos Leões de
Detróit

o Quais são.prime}r,os locais e as �especlivas da

r��� �
.

las em que o Lesnismo se eslendeu aos vários
'

'

,
,

.

conlinenles e regiões geográficas? V
�

"P
- ", - '8rOto é noUcin '

CANADÁ :_ Ontário (Windsor) 1!·3-1920 "a 1- a ra 1a ,r

�ÁSIA _ China (Tientsln) 1-10-1926
• Transcorreu na darêi de

AMÉRICA CENTRAL _' Paraná (Crlstobal _ Colou) 6.81935 V..
,21 do corrente mês o ani-

AMÉRICA DO SUl. - Colombia (Barra�qulla) '20-1-1936
'IsIte O Varejo Marisol onde encontrará

f
versário do broto VaIci

d.
,. Bernadele, nela do sr.

OCEANIA _ Austrália (L1smore) 1,7·1947 gran e varIedade de C h apéu s, B o I s a s e Luiz Ayroso, esrabelecida
EUROPA - Suécia (Estocolmo) 24-3-1948
ASIA MENOR _ Líbano (Beirute) outros arfg d Ih p. P

. o broto nesta cidade sendo'

ÁFRICA _ Marrocos (Marrakech) 25�����::� . I OS e pa a para rala � asseIO. func.ionária da, Prefeitura

íNDIA _ Bombaim
'

3.2-1956 Ganhe no pre{)o comprando d'iretamente 'I Munici,pal, é l!m dos brotos
Y ,
.' } no meio da Juventude Ja-

A,
NTARTICA -:- Polo Sul

(L.C.59,
)

1.7.19.59 � da Fábrica.

f
ragu�en8e, .

li simpática',

} ValcI, desejamo lhe um

Associação. Rural de Jaraguá do Sul � -'- :VAREJO MARISOL :�;:;;;�.�:�.nho �.plelo d.

l Rua Marechal Floriano, 128 (pe.rtinho dà Ponte); 1 '

L
' '" 'em Jaraguá do Sul

.�. ,�"Prß,ß,-Cil·Cß'Ficam convidados os srs. Associados 8 com-
.,

I:L � ;II:

parecer à Assembléia Geral Ordináría, a realizar- �� ��.__ KMPREGADA ,

se no próxima dia 3 qe Fevereiro de 1966, na G"�""":'w........ )"""""""''''''''''''''''· ___,...;__,

!
DOMÉ �TICA, para Curitiba.

séde social, nos fun,dos da Prefeitu{'s M I t-
l

, •••••• :!.:'.4••• .:a•••••• .:,.·••••••• .: � •
••
•
••
•
••
•
••c.·••••••• .: ••••••••C':"••·!;-• .:�:"••':. •••�C':"••••••• .:

..

. uDl�lpa,:' ,,": Paga se bem. Tratar na

àS'l� horas, afioi dedehberar. sôbre a segUInte: i ' n Q n u (l li h a Q O
J A n U I TI o

'\ � Av:Ma�:Deod;daFonseca499
. Ordem do Dla g U O } lJ U O 1\ �

,

:l das 9 as 12 horas. '

8).- Prestaçã'o de contas Ida Diretoria. do 'g, I'�) ."
'

exercícIO encerrado em' 31-1265; '�.
(Clirurgião Dentista) :�

��

b) _ Assuntos' de interesse social. r CLíNICA � Cure', s�us .male. e poupe seu

Não hav d
.

Ú I I d ô d
PRÓTESE _, CIRURGIA BUÇAL - RÁIOS X :. bom dlDbetro comprando na

en o D mero ega', e. ac r o com :> \
.

o.S estatutos, ficá cOQvocada, desde lógo, Assem Consultório: �ua Angelo Piazera, 86 (ao lado ira' Ponte, Vélha) =1 FARMAGIA NOVA
bléia Geral,Ordinária, em 2.&. convocação, 8 reali- "

"
, I, !1

zar·se"9 mesmo local e hora, I;lO dia ta'delifeve- HORÁRIO' .Manhã - das 8 b'12·w,' =l
d8 �,O�ERT,O!•. �ORS� ,

reiro de 1966,. .

,

.

Tarde _ das 14' à '.' lct. .• : a que ?,ISPOe de maior lotllme�.
, ",

' .

f
,S CI ': to na praça e oferece seus arti

) ',Jaraguá do Sul, 3 de janelro de 1966
'

'. J�RAG1JÃ DO SUL ..' ß gos � preço. vantajosos

Ass J ä Lú' d C t P'd .' B Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 3,
• O O. CIO a 08 a - reSI ente ,..• .__• .__ , ,c.:..".��.'t..* , :' '::O! •.:.:.••.:l :.zy·•.:"r.*..*••,:, , � �.---...��__IT\""",._:___�-...

, ..,� ���� � te".".., """"""--",,,,,,,,,,,,,,---""""""--""""""''''''''''---uI

", Procure sempre ser fjq,s,to:' '

,

Justo na sua Iídelidade cristä.
Justo no seu comportamento moral. •

Justo no trato paciente com seu Irmão.
Justo na grandeza e na humildade.
Justo na silenciosa'evocação d' alma ás For

ças do Bem.
Justo, enfim em tudo' que fizer, pensar e,

esstm será justo, � pelas obras e atítudes, como o

Mestre Orucíltcádo, que foi Justo, em-tôdas 8S

horas de Sua Vida terrena, � e o é . Infinitamente,
na . Vida Celestial. .

(Rotary Clube de S� J. dos PinhaltI·
,

I o Espírito ,de Rotary

�ocieda�e Desportiva ,e Recreativa «ßmiIH�e» <:::>-=::::..:::>.,....-==:-=a<:::a BRUNHILDE MAHMKE
Convocação MUD A S SCHMÖCKEL

Gonvoco Gg sonhores associados desta 80- F tfC O t
.

.

d d '"
ru flUiU fi rnamen ",s

Cle a e, para a Alill"embléla Geral OrdJDárJa, a'
r.eaJizar se no dia 30 tie janeiro de 1966, à� 14.00
horas (catorze), em liua séde social em Três Rios
do Norte, em primeira convocação e, na falta de
número legal, às 1430 (catolze E" trinta) horas,
em segunda convocação, para tratar da �eguinte!

ORDEM DO DIA:
1) Leitura, discncão e aprovacão da prestação PEQAM CATALOGO

de contas referente so exercício de 1965. ILUSTRADO
2) Eleição da Nova Diretoria;
3) Assuntos de interêsse 8ocilil. Leopt;Jldo Seidel

Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1966. - aORUPA' _
Alvino Schwarz - Presidl"nte <=><=>c:::::::..::::;:..,....�

É verdade que você não pode permanecer
até o fim da reunião?

É justo para o orador que você saia antes
de terminar a reunião? Lembre-se de que êle
está dando o seu tempo para informá-lo ou díver
tí lo.

·Criará boa vontade e melhores amizades não
fazer caso do anfitrião, do clube?

Será benéfico aos seus companheiros, con

viciados e outrus visitantes, vê lo sair das reuniões
antes de termínar?

(Rotary Wheel, Island E. U. A.)

Deflui no próximo dia
25 mais uma data 'nalalícia
da distinta sra, ßruohilde
Mahoke Schmöckel, esp6-
sa' do sr. Eugênio Vilor
Schmöckel, diretor desle
Semanário.
Correio do Povo' e

fpncionários associam se

às homenagens que lhe

Is e r ã o Iribuladas nesta

dara. com volos de peren�s
felicidades.

Larsnjpiras, Pecegueiros.
Kakisf'Íro!'l, Macieiras, .Ia
boticabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Camélias, Coni
feras, Palmeiras, etc" etc.

� Edital 'de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


