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Dia 5-2-66: GJUIO 'DE CARNAVAL -, no Itaj:ara: Tênis Clube,

do C. }\.•.Baependi.
'

"
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.

. \

Convidados

CURIOSIDADES J.C.P� ·6

Fundeção : '. Diretor:

/ Da acôrdo com o ?uedizem os naturalístas, 08

cães respiram só pela'
língua. Os leitores podem
achar engraçado e não
acreditar, mas é a pura
verdade, e uma verdade
cíentítíca,

Orgão' cíe- maior no interior riorcíeste catarinense

'I
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.4 posse do
PrefeiloViclor Bauer

Artur Müller BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso .ne :

.SocieJctde Grállcll AvenlcJlI LtJIJ.
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aom Distas ao
'.

GODernador, Ivo, Silve.ira
Em. data dlt 2.a - feira, sr. Loreno Antonio Mar

dia öl de janeiro de 1966, cetto pela diferença de
às 9 horas da manha, em l.ã71 votos. O povo, ror

.

presença do' povo e das nará a aplaudir o nôvo
autoridades, a Câmara homem público, já conse

Múnlcipal de Iaragué do grado popularmente em

SQl, em sessão extraordi- Olmos pleitos, pois que.
nária, deverá dar a posse como vereador em 1958,
ao nõvo Prefeito de Iara- obteve já naquele ternpo
gUêÍ do .ôul, sr, Victor MI votos, voltando a ree-

'Bauer.
\

V i t o r i o s o de Uma

'das mais errtustéstlcas
cempanhas políncas qUI?
se tem noticia, o nôvo

.

edil sái das fileiras dó

própria Câmara Munici
.pal, onde dois período.
fern servido aos interessee
da coletividade, como ve

reedor.
"

Grandes esperanças
cercam a posse do Pre
feito Victor Bauer, pois
que, acaba o Município de
sair de u!1\ período, rôdo
êle pontilhado pela corrup
çäo e desmandos, ferindo
profundamente os inreres
ses da colerldade. Os ve

readores eleitos por Iara
gilá do Sul, nas pessôas
dos srs. loão Lúcio �da
Oosta, Eugênio Victor
SclJmöckel, Alberio Mo
relti, Henrique Wolf, Lo·
reno Antonio Mafcallo,
João Hermilio Cardoso,
Waldo Krutzsch, Rudlberl

. Schmelzer, G:lemenceau
do Amaral e Silva e Erich
Bélplista, deverão, na opór
lunidade, tomar o com

promisso do nôvo Prefei G dto ÁM�a��!�a��mo _de pra-I, ran e sucesso lDarca:m
xe, deverá seguir'se' a Amplamamen!e noticia- social, própriamenle dila, corrida de lanchas voado-
transmissão do car�o �n I do pela imprensa da Terra verificaram-se d i ver s a s ras foi vencida pelo jara
tre o atual Prefello, - '., , disl?utas desportivas, das �udense Hans Beyer, com
Roland' H. Dornbusch· e o

dos PrlOclpes, teve lugar, quais os jaraguaenses, em a I a n c h a "Babitonga",
nôvo Prefeito; sr. - Victor sábado e doming-o passa· grande número dêles, sa- superando ßétinho, de Cu
Bauer. dos, em Barra Velha, os graram'se vencedores. riliba, com a laocha "Zéco".
O povo� por certo, rriais fest�jos, do Barra Velha

,Sábado, 'dia 22 do cor- A corrida de canoas a

uma vez,
.

sairá para as Iate Clube Desnecessárió
rente, foi dé;ldo início ao motor (8 HP) foi vencidél

-ruas para aplaudir aquele será dizer qne o tradicional
grande baile de Coroação 'pelo sr. Egon Ravache. com

.

que, em memorável pleito, balneárto, transformou·se da primeira R êI i n h a de a canôa "007:'. ç> desafi�
obteve num colég.iO' eleito- numa verdadeira Copacii. Barra Velha cabendo o ,de. canoas, a motor, fOI
ral de 8970 eleitores, nada bana catarinense,' laI a cétro' à srtö� Dirce Fruet,' vencido pela canôa Nossa
menos de 5. t 11 sufrágio, ilensidade da movimenta-

r,epresentdnte de Jaraguá Sen�ora de,Navegante�, de
ven.cendo � seu oposilo,r ção_ popular. Alé� da parle do Sul filha dilela do casal propuedade do sr. FranCISco

r Tekla
'

Gumz Fruet,- Ary R.ibeiro, re�idente em Join-

AM"
..

I d J
'

d S I Carolino Fruet com 18510 vIIIe. A GlOkana automo-

Camara UßIClpa e aragua o U VOIOS', c1assific'ando-se em bilística, com t t �onc?r�
, '20 lugar à representante de renles, leve a lua ç a o

Convoéaçãd Curitiba Pr" srta. Rosane d�stacada pel� representa'
.

-

" Pimentel cóm' 14.925 votos ,çao de Jaragua do Sul, nas
O V,ereador)oãÓ. Cardoso, pre'- lendo' si'do ambas rriuit� pe�s?as d�s desporli.stas
sidente em exercício da Câmara cumprimentadas. FlaVIO SchlOchet e Oswal.

Muni9)pal de Jaraguá:. d? �ut ,As competições esporli-
do Reeck.

n0;i/:1{so de suas atr�bUlçoes, vas, realizadas nodomingo, Aconlecimento' que es

resolve, "

.' foram vencidas pelos .se':' lava sendo muilo aguar-

Convocar a Câmara Municipal de' Jaraguá do, gUinte_s:' Basquelebol- dado e que I mereceu um

S I d B V Ih destaque. à parle,. .foi -aI

Sul,' para 'a sessão 'soleo,e que !afá realizar llo�dia e eçao e', _

arra .e a
"Caça ao Tesouro". Após

31 do corrente mês. àS 9 .hora�, ocasião em que 39 x ã2� u,�eleçao ße P_ Içar·I V IbiS I d uma busca de quase ã ho-
prestará o compromis8,o ,le'gal 'de p08�e o P,refeito ras; o I o - e eçao

_

e
ras, venceu a prova ö sr.

eleito de Ja]3guá (lo Sul, yereador VICTOR BA.UER. B�rrayel�a 2 x O Seleçao Sinval Ubiratan Moura 'e

";_'
'

; Outrifiim; a' sessão será pública e convi'da se �e I_PlçarS�; _Fu�b�. de
sua espôsa

-

Sra. Maria
as Exmas. autoridades c.ivis, militar�s e religio�as", a a� --;"0 Se eJçaJ de Blçar. Têrezinna Moura residen-
-' l' t' ras &. x e eçao e arra '

o�m como,'o povo; em gera, para aBSlS IreID a Velha.:
'

,tes ein joinville. ' .,

Citada SéB8�0 de posse.
.

J.
, Corrida de biciclela cou- Em 'contácto cotp os

JaragQá do' Sul, 25 de Janeiro de 1966., be (ao JaraguÇl�n,se, o des- vencedor�s de Jaraguá
João Cardoso; Presidente ßm exerciqio. portista Wilmar Fischer. A' 'do Sul,/ aos" quais cum-

-

',"

acostumados à dulce vila,
se apercebam da grevlda
de do momento, pera tra
balhar ativamente no reer

guimento de nossa comu

na. Classes' conservado
ras, operérios, ferroviários,
lavradores, fazendeiros,
proüssronets liberais e,
rôdos quantos possam

Estamos ii poucos díss da Os vencidos' em pleito mu- perseguem. Estaremos nadan-
instalação de um növo Gover- níeípal, procuram vingar-se do na miséria, por culpa de
.no Estadual. Ivo SUveira irá dos vitoriosos, acestando as meia dúzia de canalhas. Tra
substituir Celso Ramos. De suas baterias, contra indefesos pos de gente que nunca qui
acördo com os pronuncíanien- funcionários.

'

seram UIÜl' Jaraguá do Sul.
tos que lhe são atribuídos, de- Quem não conhece o pro-]Queriam, sim, saciar seus ape
verá afinar com os objetivos vecto ColetorMauro Schnaider, títes que muitos mal informa
da Revolução, Está, pois, em cidadão 'doa mais íntegros, dos procuram, ainda hoje,
vias de concretizar-se um elí- competente homem dos ínte- estimular. Porque convem 11.08
ma de paz e entendimento resses e das finanças estaduais. seus recalques de homens
entre as várias correntes/poli- Pois, para gáudio de uns pou- vencidos pelo' povo humilde
tícas, Não acreditamos, mesmo, eos insolentes é víttma de e sofredor, mas que teimam
que o noyo governador vá se persegutçãc,>. que 'o Estado, em mostrar a sua medíocre
prestar a 'servir GS ínteresses- lamentavelmente dá ouvidos. importância, como sí os sinais
e caprichos de uns recalcados. Transferiram-no para Joaçaba, de prosperidade fossem .inais
Especialmente aqueles que, em quando o reconhecimento pe- de saber e de entendimento.
n .sao meio, promoveram a los serviços prestados, seria '

derrota de Ivo SUveira. Aque. em Jaraguá do Sul ou a sua Apelam?s ao Governador
les que não souberam honrar terra de devoção, a cidade Ivo Sílveíra, nêste primeiro
o partido a que pertenceram, praíana de Itajaf. contacto, para que não permita
não se deve benetícíar com Quem não conhece o Pauli- que se consumam essas trans
uma renovada promoção.Muito no Pedri, cidadão que se terêneías. A anulação dessa
menos, permitir que no apagar ímpêz pela sua capacidade e mesquinha perseguição, será
das luzes de um govêrno, dedicação à função pública. oAprimeiro sinal de. bom go
umas penadas mal pensadas, Nunca saiu de Jaraguá do v�mo. E que Deus ilumine o

venham resultar em prejuízo Sul, Pols, transíeríram-no para novo administrador.
Ie uma coletividade a para Florianópolis, em cuja capital
�özo de meia dúzia cafagestes. deverá viver com os seus

Dr. Osny CU�HS O' HouI"o'oAs transferências publicadas mtnguados 70 mil cruzeiros.

10 Diário Oficial, do día 18 do Quem n�o conhece a dístín

corrente, dão maís uma prova
ta funcionaria Lucy Harneck

da estreitesa de espírito de Ramos, espõsa do sr, Oetacílío
á j D Pedro Ramos, Presidente do

guns m us araguaenses. e- Diretório Municipal da ex-UDNpois de uma das maís dessa- .

trosaa derrotas sofridas em
Não puderam vingar-se do

eleições municipais procuram
marido, a quem o Prefeito mal

, cheiroso e outros cupínchas
co�pensar a repulsa popular, retaliaram a honra em praçaCOlD transferências de Iuncío-

pública não olhando condições.nários. Funcionários que se '

mantiveram modelarmente e
socíaísAOU morais. Vingaram-se

que são esteios na Ooletoría da esposa, transteríndo-a para
Estadual de Jaraguá do Sul Xapecó.
Tôda a população deplora o Átos a que os homens de
acontecimento. Membros dos I bem não podem ficar indife
mais proeminentes do extinto rentes. Ã tos feitos às últimas
PSD revoltam-se contra êsses horas, porque acreditamos que
litos da mais, degradante per- o nôvo govêrno não se pres
seguição. As classes conser- t;ará, à tanta miséria. Átos que,
vadoras e os proflssiollais li- se consumados, dão margem
berais pedem em telegramas, para vinditas em outros seto
a revogação dos átos de res, ferindo, então aos pró
transferência. prios c�rrelegionários que óra

Em gôso de merécídes
férias, deverão seguir na

próxima semana, para CI

cepirel paulista, o sr. Dr.
Osny Cubas D'Aquino e

sua Exma. expôsa, onde
permanecerão por uma

temporede.

Ie,ger:se em 1962, com 575
votos, o candidato que
mais votos obteve em

ambas as campanhas po
líticas,

Cremos que o nôvo
Prefeito há de cumprir a

sua plataforma governa
mental. Enlusiásmo e es

pírito de lula não faliam
ao nôvo primeiro manda
tário d�sle Município. É
preciso, agora, que os

funcionários e operários,

estar tmbuidos de bons
propósitos, devem dar
um crédito de confiança
ao homem que governará
o municfpio pelos próxi
mos fi anos.
Ao saudar-mos .o Pre

f�ilo Municipal Victor
Bauer, queremos, desde

iógo dar-lhe um votó de

.confiança, para que lenha
mos melhores dias no

futuro.

lo SESI .não. é uma

repartição, PÚbJiCb, é
uma instituiçã9 de di·
reito privado mantida
únicamente pelos em!

Ipregadores em bene-
. ficio dos empregados.

'

,

festejos ein Barra· Velha

I •

p r i m e n t amos p à 1 o I Fruet que fez questão
feito, honrando as tradi- q,ue agradecessemo�' a
ções jaraguaenses além tôdo�, da !Barra Velha e

fronteiras, vimos de aten· de Jaragu� do Sul pela
der pedido dos mesmos, colaboração que teve
para que sejamos os por- da parte de tÔdos, com
tadores do agradecimen- prando valiosos votos
to a tôdos pelo incenti- que -a elevaram à condi
vo ,e a. grande torcida ção de Primeira Rainha 1. •

que projetal'am nossos dß Barra Velha, que
desportistas, especial- muito honra a Jaraguá
ment e, a Srta.' Dirce do Sul.

, I

.

Ginásio São, Luís
\

AVISO

f',
','

A direção do Oirtásio São Luis avisa aOIi interelsados:
'1/_ Q e Oli exames de 2a. "época s�rão realizados nos

dOas 2, � e 4 de fevereiro. O horário das provas será forne.
cido no dia .1.

2. _ Os exames de àdmissão ao Curso Oisasial serão
,inioiados, no dia 1. de fevereilo.

3. - As matrículas, cont nuarão abertas durante todo
o mês de feve eir '; devendo os pedido. -de b�'sa, escol�r ser

eneamino ,dus ,à lnspet {ia Escol r desta, c dad�.
'

4. ,- Qs candidátos ',à matrícula no J. Cont d�r d�ve
rão efetuá.l,a quanto antes,. pois, caso não 'haja número ,sufi·

, ciente de aluno" a referida sér e não funcionará.
,

",.

, "1-
5. - Os �lunos que des ja em efetu r, matrícula no

1. Científico do Colégio Marista de Joinville, poderão obter
informações sôbre,a me ma no Ginásio São Luís.-

Jaraguá do S�I,\janeiro de 1966.".
, '_c f

ALCIDIO JOÃO SCHMIDT • Diretor

j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazem anos amanhã: Dia 2:

A Sra. Angelina Lem- Os senhores Lino, Ma·
ke, em São Paulo; , 'rto e Francisco filhos deFazem anos hoje: _ O,garotinho Marcelo Francisco Voigt;

A sra. Aurora Ana esp, filho do sargento Paulo ,'_ Sr. Antonio Mahíud;
do Sr. Alwin Bartei; Vieira e sua esposa Ode' - Dulce SatIer;

.:... O Sr. José' Nilo da te Motta Vieira residente - Sra. Francisca Mau-
Cunha, residente em Gua .em Curitiba. rer esposa do, sr. Augus-
ramirim; . to Maurer; .

- A Srta. Lori, filha do Dia 31:
- Faustino Z a pell a,

Sr. Alvino Modro, nesta Srta Iria Satler; Iílho do .Sr. Pedro Zapel
cidade. - Sr. Guilherme ,Ro- Ia, em Ilha da Figeira,

laudo Joench - Gertrudes Piacetzni,
Dia 1:

Bela Vista' do Paraízo,
Paraná;

Sr. Alberto Murara,' - Sr. Oswaldo Heust
residente em Nereu Ra- - Sra. Felicitas. Mahn

ke.

Dia 3: '

Par.a grande alegriaEle, brasileirb, !,olteiro, dos papais e avós, nas�
comerciária, natijral de ceu no. dia 20 do corrente,
ßiguaçu, neste Estado, às 1'1,30 horas, no Hospidomiciliado e residente tal São José, u,ma bOr;J.ita
em Blumenau, neste 'Es menina, que receberá na
tado, filho de Jacó Hilles. pia batismal o nome' de
heim e de Angelina Kens Karina Beatrice.· Os pa.Hillesheim. pais, Da. I Marisa Tensini Por pr:eço de ocasi�o,
Ela, ,brasi1eira, solteira, Kaufmann e Ivo Kauf- vende-se um'a propriedade,

doméstica, natural de mann, competente odon- situada defronte à Escola
Jaragúá do Sul, 'domici ól

-

b
. Reuniàas Albano Kanzler.togo, nao ca em em SI,

PEQAM CATALOGOliada e residente,em esta tal a alegria provocada Tratar na Rua Professor
cidade, filba de, Carlos com a presença da Karina Antonio E. Ayroso, com o ILUSTRADO
Frederico Vasel' e de Beatrice, o mesmo acon-, Sr. Hilárfo Krüger.

'

Leopoldo Seidel Vende-se uma propriédade' contendo umaElfricla Wagner Vasel. tecendo com os avós casa de material e uma casa de madeira, situadoAlaide e João Tensini; Elelromolores Jaraguá S. A,
_ CORUPA' _ à Rua Epitácio. Pessôa, 497 em Jaraguá do. Su'l.,Edital n. 6.11 Ö de 25- t -66

do lado materno e Da.
o::::.::::-c::::::oc::::::::oc::::::::::_..c::::::oc:::::::a Informações com Dr. Piccioni, em Corupá.

.AdOI�o�!�n�i�elm ,
, '��llfad� ����n��u��:nsn� 'Pro ib ição

.1:::=='::::::::::::;::::::::::=::::::=:::::::::=:::::::::=::::::=::::::=:::=::::::::::::--=::::::::::::�=::::::=::::::=',,::::=::::::,Gisela Drews desdobram em cuidados 'Pela presente euabaixo ii
'

,.'
. II

EI b sileiro soltei�ó e' atenções. '

' assinado, proibo termi' II

� J
'

n' � W
'

t·
'

. !IÇe, l'a

ti' d Iara", "Correio do Povo'" nantemente a entrada de ii r na n Im" �Q () Q In n ii
ga� ��' ��lur�omfcÚiad� apresenta ao distint� pessoas em minhas pro .. III I U lJ � I' U (tU O H It:uresidente' em esta ci' oas�l e aos av�s, os seus priedades" afim de tirar

ii !i
dade, filho .

de Wilhelm efu6Jvos cumprImentos. plantações" mexer nas
H Advogado nK

'

de LT Kretz criações, pescar ou ii iiopmann e I I
causar quaisquer outros li

, liKOlI:'����il�ir�, solteir�, PrOO,-CiI.CO dan�s.
. .

II E S C R I T Ö R I O : A V. M A L .. D E O D O R �, 1 2 2 IIdoméstica, natural c;le I:L.I.lI:' Não me responsabIlIzo .II JARAHUA .

DO SUL ",,", II.

Jaraguá do Sul, domici- " pfllo que possa ocorrer.!I," '
,

'" IIl,'ada e residente em/Rio RMPREGADA
a? infrator, '

lill IIDOMÉ TICA, para Curitiba
IIda Luz, neste distrito. Jaraguá do Sul, 5' de II \ MAN SPBICJUT, DEUTS4J:P: IIfilha de Augusto Orews Paga se bem. Tratar na. .

d 1966 II II
e de" Fi'ida Bloedorn Av. Mal Deod. da Fonseca 499 JaneIro e

"

.
, II

Drews. .das 9 a's 12 h·oras. Wilhelm uasse IL, ."_. _". _". " _:.. ..1.-::::::-$1.
"

o �====__.__ . __ _. . _

Emprêsa Jornalística
"Correio do, Povo" Ltda.

- 1965 •

Diretor
'Eugênio Vitor Schmockel

" Aniversá.rios

. ASSINA1"lRA.':
Anual . • • • Cr$ 2.500
Semestre • • • Cr$ 1.300
Avulso .'. . • Cr$ 50

I
BNDBRÊÇO:

.

Caixa Postal, 19 \

f\venida Mal. Deodoro, 210
, Jaraguã do Sul - S. Catarina
--------------------

,Registro Civil Edital n. 6.111 de 25666

8ilvino Krüger e
Aurea Müller Grubba, Oficial {HIli Grossklagsdo Registro Civi'l do 1.0 Dis

Ele, brasileiro, solteiro,trito da Comarca de Jaraguá lavrador, -natural.de ltoudo Su', Estado J� Santa
pava, neste Estado, do-Catarina, Brasil., ' mícilíado e residente emFaz sabe r qu.e co.�par�ce- Rio Cerro, neste distrito,rem no .cart6n? ,exlblOdo o� filho de Gustavo Krügerd�cumentos. eXl�l.dos pela lei
e de Elisabeth Krüger.ahm de se habilitarem para Ela, brasileira, solteira,casar-se:
doméstica, natural de

Edital n. 6.107 de 20·1 66 Itoupava, neste Estado,
domiciliada e residente
em Rio Alma, neste dis
trito, filha da Guilherme
Grossklags e de Berta
Grossklags.
Edital n. 6.112 de 26-1 66

Lauro Wendort e

Renilda Schinke
Ele, brasileiro, solteiro,

alfaiate, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente' em esta
cidade, filho de Alfredo
Alberto Wendorf e de
Lina Rahn Wendorf.
Ela, braaíleíra, solteira,

doméstica, natural de
.Jaragué do Sul, domici
Iiada e residente em Rio
Cêrro, neste distrito, Ii
lha de Leopoldo Schinke
e de Herta Hartmann
Schinke.

Edgar Schneider e

Diva Clara Gonçalves
Ele, brasíleíro, solteiro,

operário, natural de Rio
do Sul, neste Estado, do
miciliado e residente em

esta cidade, filho de
Ludwig Schneider e de
Hulda Schneider.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domici
liada e residente em es

ta cidade, filha de Arthur
Gonçalves e de Antonia
Natter Gonçalves,

Edital n. 6.108 de '24·1-66
Osmar Silveira e

Therezinha Dem a t h e

Ele, brasileiro, solteiro,
carpinteiro, natural de

.. E para que chegue ao co-Jaraguá do Sul. domící-
nhecimento de todos, mande:Iiado e residente em

Nereu Ramos, neste dis passar o pr.esente edital que

trito, filho de João Silo será publicado /pela impreo·
sa e em cartório onde serâveira, e de Olivia Mathe·
afixado dUlante I) dias. S,

diEla, brasileira, solteira, ,alguem soub�r de algum im·

doméstica" natural de pedimento acuse-o para 05

.. tins legais. .

Jaraguá do Sul, domUH
AUREA MÜLLE.R GRUSSAliada e· residente .

em

Nereu Ramos, neste dis
trito, filha de Tercilio
Demathe e de Gilda Uber Karina'Demathe.

Edital n. 6.109 de 24.1-66 'Beatrice
Kaufmann

Oticial}

Pedro Hillesheim e

Iris de Lurdes Vassl

[iSPORTES
{MII:lrON 'ADOLAR)

TORNEIO SEME, MATTAR INICIA-SE DIA 613
Com a presença dos srs. Leviuus Krause

representando a S.O. Aeara í, Daniel Tissi e Osvaldo
Rocha representando o E.O. ES1rêJa, Antonio Zim
mermann representando o C. A. Baependi, Gerson
Ferreira represeótando o Seléto E.C. e Dario Pradi
representaudo o Botafogo F.C. realizou-se na noite
de quarta' feira na sede da Liga Jaraguaense de
Desportos a reunião para tratar do Torneio Seme
Mattar.

Ficou decidido que o Torneio Seme Mattar
terá seu inicio dia 6 de' março e que as partidas
de caráter preliminar serão disputadas por equipes
de [uvenfs. O Torneio de Juvenís levará o nome
de George Frederico Döstor.

Eis a tabela do torneio:
dia 6/3 - Botafogo x Acaraí - Seleto x Estrêla
dia 13/3 - Acaraí x Baependi - ßotafogo x Seleto
dia 20/3 - Baependi x Estrêla
dia 27/3 - A'caraí x Seleto
dia 3/4 -. Eatrêla x Botafogo - Seleto x Baependi
dia 17/4 - Estrêla x Acaraí - Baependi x Botaf.

BOSSA NOVA' ESTUDA VÁRIOS CONVITES
A direção do G. E. Bossa Nova encontra-se

em estudos para realização de diversos encontros
amistosos de futebol de salão.

São Francisco do Sul, Joinville, Mafra além de
Blumenau e Brusque são as cidades que estão no
roteiro do Bossa Nova.

Fomos informados ainda que as equipes do
Altorada e Garötos Unides de Curitiba devem visita
aos [araguaenses, .0 que poderá acontecer nos pri
meiros dias de março. Visando todos estes encon
tros, além do Torneio Murillo Barreto de Azevedo;
que deverá, ser reiniciado nos próximos. dias, o
Bossa Nova reiniciou seus treinamentos.

mos;
- Srta. Ana Bárbara

Buchmann;
-- Eurica, filha de Er

vin Erdmann;
- Sra. A li c e Pedri

Rocha;
,

- Sra. Hiltrudes Voigt
Kaster;
- O menino Sami r

filho de Onadír Motta,
nesta cidade.

Beno Leopoldo Fiedler

Dia: 4.

Sra. Lidia, esp., do Sr.
Jorge Ersching;
- Ortrud, filha do

pastor Waidner, residente
em Alemanha;

-- Luiz G. Stinghen.

EQUIPE PARANAENSE ·EM JARAGUÁ
No próximo dia 5 será realizado interessante

encontro amistoso interestadual de basquetebol
O C. A. Baependi estará recepcionando o "five" dos
estudantes de Curitiba, O. encontro será desenrolado
na Quadra Alfredo Krause.

Esta será a primeira apresentação da equipe
azurra no presente ano, e o encontro está fadado
a ter desenrolar dos mais interessantes.

.........I �

Vende-se . uma Marcenaria
I Contador
2 Instalação de tôrça interna
3 Chaves para moter
I Motor Arno 4 HP
1 Eixo Je circular com 2 circulares
I Furaderia
I Galopa
.I S rra Fita
I Lixadeira
I Banco
1 Transrnlssão
I Polias
5 Correias,

Tratar com Oldemar Tnomsen

Rua Nei Franco, 555 (frente ao campo do Baependi)

Vende-se I' Precisa-se
Auxiliar para Estlritório

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

GRANDE FESTIVAL DIA 12 - BAEPENDI

I Uma vez que a atual diretoria do C. A, Baependi
não mais se intaressa pelos destinos de sua equipa
de futebol, os próprios atletas estão organizando
interessante torneio esportivo para o próximo dia
12 de fevereiro.

Várias são as equipes que foram convidadas,
sabendo-se ainda que para o encontro de fundo os

organizadores estão propensos a �onvidar, ou
Amérü�a de Joinville ou Palmeiras, de Blumenau.
Metropol de Criciuma também está ;nos planos dos
planos dos atletas e organizadores.

Uma sorveteira toda
reformada com 3 furos e

6 bujões, com 3 metros
de comprimento. Tratar
com o sr. Severino Poffo,.
Rua Rio Molba - Jara·

----------

guá do Sul - SC. VENDE-S,E
Casa para Moradia bem no

Centro da CidadeVende-se ESPORTES AMADORES ..GANHA
NÖVO DIRETOR,

Uma propriedade com I Tratar com Bastos, Av.
15x49, com casa de ma- Mal. Deodoro da Fonseca,
deira em perfeito estado, fundos, junto à Acaresc.
mais um rancho de 5x8,
s i to a Rua RodoIIo Hu - c:::::::::..::::::;::.c::::;::._..c::::::oc:::::>c::::::=

fenussler, nesta cidade.
M U.DASInformações nesta

redação.

Na noite quarta feira o sr. dr. Guido F'Grnando
Fischer fez entrega do cargo de diretor de esportes
amado'res do C. A. Baependi ao' sr. Horst Stein.

Após ..
ser empossado no nôvo cargo o s1'. Horst

Stein dirigiu-se a quadra Alfredo Krause para �er
mais detalhadamente as necessidades da mesma.

Em palestra com o nôvo 'diretor de esportes
amadores do C. A. Baependi, fomos sabedores que
os devidos reparos e pintura da quadra serão, ini-
ciados dia 24.

_

Felicidades ao nôvo diretor, de esportes ama: ""

dores 'do C. A. Baependi, que, aliás iniciou com o
pé direito suas atividades.

, Frutl1�ras e Ornamentais

VENDE-SE Laranjeiras, ' Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, (loni
feras, Palmeiras, etc., etc.

·,.Vende-se - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I' 'II11 DR. IVO KAUFMANN !,III ,
u II

!I' Cirurgião DentisJa II

I' l'
I .1

II Consultório: - Rua Preso Epiraclo Pessoa 139 II
II

I.

I! (em 'frente da BMPRESUL) I!,
!I I'
I

.1

II
- Apare/hagem \modernissima - II

!i RAIO X - CLINICA - CIRURGIA li
II ,

PROTESB - CLINICA INFANTIL fi
ii II
:::::::::==::::::::::::::::::..:::::::=::::::=========:::===::::::::::::=::::::::::

(AÇÃO DE USUCAPIÃO)O Doutor Raoul Albrecht Buendgsns, Juiz de J
Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de I O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de

lJ Santa Oatariua, Bcaail, na forma da lei, etc. Direito da 'Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
FAZ SABER aos que o presente edital de Santa Catarina, Brasil, na forma da Ieí, etc.

�, citação. com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele FAZ SABER aos que o presente edital de
" conhecimento tiverem, que por partede JERÓNIMO citação, com o prázo de 30 (trinta) días virem ou
TOMASELLI & FILHOS LTDA., por intermédio dele conhecimento tiverem, que por parte de

-

de seu bastante, procurador, advogado dr. Reinoldo VICENTE MANOEL DA COSTA, residente e domi
..
' Murara, lhe foi dirigiua a petição inicial do teôr 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, município de Gua-
Comarca, por seu procurador que' esta subscreve ramirim, com 8 área de 22.356 m2, e com 8S se- ".y y.J".y y.J":' y.J" J J" ',,.•..•..•..�".·..•..<Q".·..•..·.J".·..·.P
(instrumento procurat6rio incluso), advogado inscrito guintes confrontações: \ confrontando por um lado,

�f:.::.�
. �rl, f� r � a � fi O' �I � � r I' � � m a ��. :�.ß.:na O.A·S, 'seção do Estado de Santa Catarina, sob com 162 metros, no Ribeirão' do Poço Grande;' do f Bn.915, com escrit6rio à Av. Mal. Deodoro, 215, nesta outro lado, com igual metragem, em terras de

�-udaue, vêm pr opõr centra ADELíCIO NASATTO, Mário Testoni; extremando de um lado, com 276
arasileíro, solteiro, maior, fruticultor, de domicilio metros, em terras de Bento Manoel da Costa e de � CIRURGIA DO ESTOMAGO _ VIAS BILlA- :gnorado, apresenta AQÃO ORDINÁRIA DE RES, outro lado, tembém com 276 metros, em ditas de . g
'JISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA, pelos José Garibaldi e de Vicente Manoel da Oosta. RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �J.undamenros seguintes: 1.) - A autora permutou "Feita a [ustílícação, foi a mesma julgada prece- q Diagn6stico Precoce do Cancer nas Senhoras g,��a área de terra de 13.013 m2, com o requerido, dente, por sentença, E para que .chegue ao co- f: ' gpara êste em troca efetuar uma plantação de árvores nhecimento de todos os Interessados e ninguém H Comunica aos seus olientes que atender. no seu ��frutíferas, no terreno de propriedade da requerente, alegu� ignorância, manda o dr,. Juiz de Direito, g novo consu/t6rio ii Rua, Artltur Müller n· 160 h

\ nos têrmos do artieulado primeiro, que abaixo se expedir o prese�te, que sará .aft:�,ado no local de [: (AO LAPO DO NOVO HOTEL) o
transcreve do incluso contrato, doc. n. 2. 1.) - O costume! sede d�ste Juízo, Edllíeío d'o.Forum e, f: D 9 12 d 15 18 h FONE 384 g
primeiro permutante obriga-se a permutar com e por cõpía, púbh�ado, na forma da leí, !lado e!

as, e as • oras -

, �J
.segundo, um terreno situado a Estrada Schroeder II, passado nest� CIdade de Jaraguá do t<u!, aos :�r·...- ...... r':.........,�:·.........�:·.........r......nl'·.........c...�.. ,I'·.......:�
Distrito de Schroeder no município de Guaramirim trmta e um días do mês de dezembro de míl no- ,

,

com a área de 13.013 �2, fazendo frente, na Estrad� vecentos e sessenta e cinco. Eu Amadeu Mahfud, r======:::==:::==:::==:::======:::==-:-.::=====-==,
Schroeder II com 6550 mstros: fundös com terras Escrivão, o subscrevi. (as) Raoul A. Buendgens "i,:,' DR" WALDEMIRO MAZURECHEN !I!Ide Dalfiori Scola co� 43 metr�s' limitando·se de Juiz de Direito.
um lado, em três' linhas a saber:' a) reta com 44 A presente cópia, confere com o original; II CLfNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL ii
merros; b) num ângulo para esquerda de 15 metros dou fé. II n
e c) obliqua com metragem indefenida, sendo as Jaraguá do Sul, 31 de �ezembro de 1965. II �!duas primeiras em terras de Aventura Tomaselli e ,

O Escrivão. Amadeu Mahfud II ::

II iia outra com terras de Rudolfo, Walz e de outro
II ULTRA SOM II

lado, também com três linhas, a) reta com 100 melros 1: ONDAS CURTAS IIcom terras ds Dalfiori Scola; b) num ângulo para EDITAL DE PRAÇA ii R. ULTRA VIOLETA ',I\
a esquerda com 64 metros e c) obliqua com 114 II . '. A", II
metros, ambas com terras de Dalfiori Scola, sendo !! Rua Presidente EPltáCIO Pessoa '704 II

parte do imóvel registrado sob n. 23.572, no livro
D" 'tO Ddou�Cor Raoul AdlbfJecht Báuenddgesnsl' JEUiZt' dde �:=============::.-=::.=====:::=--==::i)

n. 3-L, fls. 161, no registro imobiliário da Comarca ireuo a omarca e aragu eu, s a o

de Jaraguä do Sul, de propriedade do Sr. A'9'entura de Santß Catarína, na forma da lei etc.

Tomaselli, por 1,400 mudas cítrioas e videiras, pró' FAZ SABER a todos 0!3 que o presente
:' prias para transplantação, mudas sadias e fortes; edital virem, ou dêle conbecimento tiverem, ou

ínteressar possa, com o prazo de dez días, que

I
I

sendo mais ou' menos 250 videiras e mais ou menos findo referido prazo há de ser arrematado por1.150 de mudas cítricas, plantadas em terras da
quem mais dér o maior lance oferecer, em frentefirmá Jerônimo Tomaselli & Filhos Ltda., e trata- às portas do EdiHcio do Forum, no dia 11 de

mento durante. 5 anos após o plantio; no que diz fevereiro, às 11 horas, o veículo penhorado de'respeito a pulverização, p6da e assistência técnica; ARMAD JOUSEF NOMAN ABBASSI, nos autos da2.) - no início da vigência do contrato, tudo fazia ação executiva que lhe 'move Günther Deeke,
crer que o suplicado viria a cumprir satisfatõria- abaixo descriminado:-
mente os têrmos do contrato. Ocorre no entanto, 1)- UM AUTOMÓVEL, marca ZODIAC, moto!'
que após ter efetuado o plantio das mudas, o n. 206.E,9402t, ano de fabricação -1958, 80 HP,

1-'-0 D"�,R,'-==:J:I!il!!!!!.O'�R-N'�S=O! E LT!! E 'RI!-_
suplicado recebeu a escritura definitiva de 4.500 m2, 6 eílíndros, tipo sedan, côr verde e creme, lota.
pa rte da área contratada, por fôrça da cláusula 5a., ção para 5 pessoas, sem placa, de uso particular,GO cootrato da permuta assinado entre as partes. I:;J.valiado em cr$ 2.500.000 -(dois milhões e qui· I CIRURGlfW DENT/STfi I3.) .....:. O réu após efetuada a plantação das m,udas nhentos mil cru�eiroB). II

I'e reCebido a escritura, em nome de terceiro, de Assim será o referido bem arrematado por I'" Moderníssimo "A/ROTOR"

i
parte da área do terreno compromissado, não subs-

que m m a i 8 d e r e m a i o r I a n c e ofere-
_tituiu 'as plantas que não vingaram, não cumprindo cer acima do prêço total da avaliação, podendo - Reduz o tempo de traba lho

nenhuma das condições contidas na cláusula 5a. do o mesmo ser examinado, por quem interêsse tiver, I e aumenta o conforto do CLIENTE. iicontrato mencionado, pulverização, podas e o trata- no local em que se acba depositado. E para que 1"- .-mento indispensável que requeria a técnica, durante ehegue, a noticia a público, se paseo'u o presente CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
_

o período estipulado de 5 anos. 4,) - Nestas con' edital que será afixado no lugar de costume, às I RAIOS X ::!

di�ões, está 0t suplicanie �od� dire.itol de exertcert a portas do Forum, e publicado no jornal local,... I, açao competen e para resclO II' o IDC uso con ra o, "Correio do' Povo". Dado e paElsado nesta

cidadel-
Consultório: Av. Getulio Vargas, 198

Isegundo as re,gras contidas no mesmo, solicitando de .Jaraguá dp Sul, aos tr'inta dias do mês de '

a restituição da área de 8,513' m2, compromissada dezembro do ano de mil novecentos e sessenta (Anexo ao Depósito da Antarctica)
Ie não escriturada, por não ter çi l�U ap6s efetuado e cinco. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão, o i=i: iEE!l5!!ii!" ,:-!!EI' ..,===n_ i-:�_

a plantação das mudaR, cumprido nenhuma das subscrevi. (a) Raoul A. Buendgens. Juiz de Direito
_outras cláUSulas dO,comrato, e além disso, ausan- A presente cópia confere com o original;

taneio·se do local, encontrando"se em lugar incerto dou fé.
e não sabido. 5,) L Face ao exposto e por encon-

,traI;'-se o réu em lugar ignoraçto, requer a sua

citação por edital, art. 177, inciso I do Código de
Processo Civil, fixando o respectivo prázo, para 'a
final tornar rescindido o contrato por inadinpli·
mento do mesmo, passando's� a fa'9'or do suplicante
ri mandado reintegratório da área qUf' fôra com- HOSPITAL JESÜS DE NAZARÉ - CORUPÃ
promissada, condenan'do-se o Réu ao pagamento de ASSEMBLÉIA. GERAL EXTRAORDINÁRIA ResidênQia: Dr. Nere� Ramos, 419

Itôdas as custas do proces'so, honorários de advogado I
"

«C oH. Ti[J JPA _ §�NlrA C.A..3rAH..D[NA
na forma de co�tume. Protesta·s� por todos os meios CONVOCAÇÃO "

,

de provas em Direito permitidas. Dá·se à ação para São convidados os sns. acionistas desta so:
=---....-.----------------.__

efeitos fiscais, o valor de Cr$ 150000. Nestes termos ciedade, à comparecerem à séde social, sita à rua IP==;::====:::==:ç======:::====::::::====�·Pede deferimenlo. Jaraguá do Sul, 20 de dezembro Jorge Czerniewicz, 590, nesta cidade de Jaraguá
"

" .1

de t 965. PP'. (as) Reinoldo Murara. (col�das. esta�pi- do Sul, Estado de Santa Catarina, às 11' boras :!Ill JI))lo lEillCIBI, 1[,A lUfMANN I!I...
'

l�as eSladuals no valor .de Cr$ 44, d�vldamente IDU' (onze) do próximo dia �1 (trinta e um) de janeirotIIJ�adas). DE�PACHO. - A., como requ�r, com o, de, 1966, para reunidos em Assembléia' Geral ii MÉDIC)O c).IBUB�IA." II
prazo de 50 dias. �. do S�l .em 21/15/65. (CIS) Raou� Extraordinárja, deliberarem sôbre a seguinte li Formado pelas FacuJ�ades de Medicina das Univer- liA. Buendgens, " JUIZ de Dlrelt'o. ENCERRAMENTO. '

ORDEM DO DIA ' :1 sidaàes 'de Colônia (Aleminha) 'e Pôrto Alegte n-, Em virtu�e do que foi expedido o presente edital, 1.0) Aumento do capitàl social com arprovei- II II
pelo qual c.JIa a .AD�IO_ NAS,ATTv, que se tamento das eorreções monetárias e lucros em �! CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B li
encontr� em lugar Ince o e nao ..:'abldo, com _o praz.o suspenso. II CLIN1CA OERAL IId� 30 dias, pa:a_ responder ao� fermos da aça\) ordl- ,

Jaraguá do Sul, 3 de Janeiro de 1966, II II
naria de resclsa� de co.nrrato I de pe.rmuta, que s� , " Hans G.erbàrd Mayer II looga prátiea em Hospitais Eorop"u8 II
processa nêste JUIZO, mOVida por Jerommo TomasellJ Diretor - Comercial Ü C<;>Dsultório e residência: ii& Filhos LIda., podendo contestá Ia, sob pena de

li n<

"'evelia, no prazo d� 10 dias" que correrá em carlório, ii
'

,Tel. 244 - Rua' Preso ,Epitácio Pessôa, 405 II
!I fi'

?6s a terrv�nação do prazo do edital, nos têrmos e
centos e sessenta e cinco. Eu, Amadeu Mahfud., II ' CONSULTAS: li.>, �côrdo�om a pet.ição e despacho acima e relro Escrivão, ó subscrevi. (as) Raou1 A: Buendgens ·'!I Pela manhã: das 8,1/2 ás 11 horas II'Scritos. B, para que chegue ao conhecimentO do Juiz de Direito: A. presente cópia confere com o li II'''lssado, foi pássado o pre�ente editql,' que será original; dou fé; ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 11�� hor.as, I'�ado na i'mprensél oficial do Estado e no jornal. ii

, I

J,e passado n�&ta cidade de Jaraguá do Sul, aos Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 1965. II Atende éhamados tambeD;l à Noite II
p(e dois dias do mês de dezembro de mil nove- O Escrivão AMADEU MAHFUD 'b===--_:"=====:::===============::J)
r6 '

I'

Dp. ReinoldoM�
II A.DVOGADO II

.

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul, 30 de dezembro - 196["
O Escrivão AMADEU MAHFUD

Dr. Francisco Antonio Piccione

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

( ,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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·COND,UTA
IARAOU,\ DJ SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO', 29 DE JANElIRo. DE. (966 - N.O 2 D64 I '.-

''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!������!!! �
.Patrões existem que talvez nunca tenham

, ouvido falar, na necessidade' de considera-r aos
,

'
,

;=] SENHORES PRODUTORES DE LEITE seus empregados como .seus Jguaís perante O' tra- .
I

======O=,=Q=U=,E' VAI PElO UDKS' II' Obl"ivan���T=:��':m' leite bom �, ;����:l��:�::�:�itf�:!;:�� ��furi;:'·::�j:;'
conseqüentemente, de bons produtos Iencíntos, inl- QuandO' tudo assim se passa todos são iguais
clames hole a publlceção de algumas medidas que, perante, O' trabalho, não importando a elevada ou

se fórem seguidas à risca pelos senhores prDdutores modesta atríbuíção de cada um .

. )Em
.

que data foi estabelecido � Leonísmo DO' Brasil? de leite, hão, de .trazer com resultedo aquilo que esta-

'. NO' dia 16 de abril de' 1952, estabeleceu se O' mDS a desejar, Isto é, leire bom e por assim dizer bons
Leonísmo 'no Brasil com a fundação do 1.0 clube, queijos e manteigas.' VãO' aqui, pois, as primeiras
que foi, 0', Líons Clube' do RiO' de Janeiro. 'I • medidas, que mels tarde serão subsrüuidas por outras

Qual O' "Día do Leouísmo Nacional?" com O' mesmo fim:
De acôrdo com deliberação Ql:t. II Convenção ,t) _ Comprovado que a vaca 'está' com saúde,

,Assim quando os patrões ingressam nO' qua-;
Nac" I d L· n Cl b �- P 1 (195" dro de um Rotary Club, começam a ouvir CDr;.'
.l iona e u.rons u e, em oao au O' ti, O' condição que pode ser notada pelos olhos experíen
di 16 d sbríl é "D· d L

. 1I.T· I" certa Irequêncía referências às boas relações er "

ra , e a n O' ia O' eomsmo .li'4aCIODa res do erleder e controlada através de periódicos,'.

d t d f d
�

d
. . tre emp regados e empregadores. A ínsístêncí .porque Dessa a a se eu a. UD açao O' primeiro exames veterlnértos. deve o úbere e DS retos do ant- .

.
'"

1, b d
-

B '1' d 'R' d J
. vai Iormando certo estado de espírito consclente der.c u e O' ras� '"O _0 ,10 e aneiro.

. "
mal serem bem levados CDm água morna. antes da '

Quem é O' Leão número 1 do Brasíl? -

'ordenhe assim CDmD as mãos do ordenhador. A
ta necessldade e pouco a pouco, críando convícções

;ArmandO' �ajal'dü, f�nd�dür do Liü�s <?lube ordenha: por sua vez, deve ser feita até D' fim e em
a êste respeito. ( ....' .

do RIO .de Janeíro e o pnmeiro Conselheiro Inter estábulo bem lirnpo QuandO' pois um rotaríano, aquele que haja
nacíonal. do Brasil. .

'

mesmo assinalà2» a sua função protíssíonal, se-
Quais Ofl três prímeíros clubes fundados. no r. 2) - �unca se. deve ?prDveita� os- prime!_rDs gundo as normas preconízadas em Rotary, pratica

Brasil? . latos de leite que vem do úbere, pors servem eles
um ato .de justiça e de reconhecimento do mérito

Rio de Janeiro São Paulo e Salvador para lavar DS condutos dos teres. Os baldes de de um auxiliar. deve recordar sempre O' elevado
Quem é O' "LeãO' número 1 de SãO' Pa'ulo?'� apanh� de leite devem possulr boca �slreila como alcance da concepção rotária do exercíciO' prüfis-
Flüriano Peixoto Santüs, fundadür dO' primei- DS, latDes e apresentar bDm es�adD de IImp�za, O' que eiünal: elevadas nürmas de ética para. com as

. rü clube de SãO' PaulO' o Lions Clube de SãO' se cDnsegue lavandO' DS com agud fervente, pessoas servidas e alta' cümpreensão do valor das
Paulo·Centrü. "

.

D) - LügD após a Drdenha 0'5 baldes cüm boas relações estabelecidas entre ü's seU:iJ colabo-
Quem é O' "Patrünü dO" Leünismo Gaucho?'" I�ite devem ser cDlocadDs na geladeira ou em tanques radüres em todüs üs planüs de uma atividade
Marius Smith, C.ünselheirü Internaciünal e CDm água fria, pdra resfriar. De nenhum mDdD o prüfissiünal.

Ex-Diretor Internaciünal dO' Clube de Pôrtü Ale· leite pDde fic�r expDsl<:> ao sO'l DU em lu_gares quen-
. Rotáry visa em primeirO' lugar, o lad«;> humanO'gre-Farrapüs.. .. . .

tes e pouCO' .lImpD_S, Visto q�e O' �a�Dr. nao cünt�Dla- dO' cümpürtamentü, porque. só assim, retücandü as

, Qu�� fOlo.Ü prImeIrO' Güvern�dor de DIstrItO' dO' .e a, �u�elra S�O?S mmDres IDlmlgDs dO' leite e arestas' que alguns possam ter no trato cüm üs de-
dO' BrasIL

......
: . '

da IDdqs ria de latlcíDlos.
mais, se 'Conseguirá compreensão em todüs os

. ArmandO'. �aJardo, e� 1�53, quand.ü oBra· VoltaremDs na próx�ma semana. agrupamentos, a cümeçar pelos que se fürmam
sIl tüdü CünstltUJa um só DI�trItü LeünístlCü.

_ j. c. p� em tôrnü da mesma prüfissãü.QuandO' e ünde se realIzaram as cünvençües
.

Naciünais de Liüns Clubes e quem füram seus
.

QuandO' se trata püis de um rotarianO', êle
diretüres Gerais? não püde deixar de' eMar sempre lembrandO' de

Sede Diretor Geral Assoclaaça""'o Rural de Jaragua' do. Sul que, a büa cünduta prüfissiünal, é Um preceHoAnO' �ünyençãü básico de Rotary.
•

1954 I Salvadür Jerve] PeixotO' .

(R. C. DO RECIFE)
1955 I,.II SãO' PaulO' Cid Navajas' Edital de Cünvücação
1956 III Recife Arthur R. Maia Alvesl Assembléia Geral Ordinária
1957 IV RiO' Victür C. Büuças
1958 V Curitiba Lydiü P. Bettega I Ficam convidadüs üs srs. Assüciadüs 9 cüm-
í959 VI Fürtaleza Guilherme Lilienfeld parec,er à Assembléia Geral Ordinária, a realizar-
1960 VII Santüs Sylviü Fürtunato se nO' próximo dia 3 de FevereirO' de 1966, na
196t VIII Pôrtp Alegre Marius' Smith séde social, nüs fundüs da Prefeitura Municipal,
1962 IX B. Hürizünte Éder Almeida às 10 horas, afim de deliberar sôbre a seguinte:
1963 . X Brasília FernandO' J. M. RibeirO' Ordem dO' Dia

'!
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!\ND, XLV

'LEONISMO NOi BRASIL
Esta simples compreensão do modo correto

de tratar aos subordluados, estabelece a harmonia
do que em Rotary se costuma denoniínar de Re-
lações entre" O' Capital e 'O'. Trabalho.

.
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Sociedade Atiradores Progresso
CONVOCAÇÃO

Ass. Jüão Lúcio da CGsta - Présidente

CDnvDcD DS senhDres assDciadDS desta sDcieda·
de, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar·se
nO' dia 30 de jélneiro de 1966, às 8,DO (oitO' e meia) ,

hDras, em sua séde soCial sitO' nO' SalãO' DDeriilg:,
em primeir.a cDnvDcaçãD, e na falia de númerO' legal,
às 9 (nove) hDras em segunda cünvücaçãD, para ':.

ltatar dd seguinl,e,
ORDEM DO DIA

j Quantüs sãO' e cümü se designam os Distri
tos 'Leünísticos Brasileirüs?

SãO' 10 atualment�. Desigllam-�e L-I, L.2, L-3,
L 4, L 5, L-6, L-7,· L-8,. L 9, L-lO

fJomü se denümina O' cünjunto düs váriüs
Distritüs Brasileirüs?

.

DistritO' múltiplO' ·�L". A letra "L" cürrespon
de à ürdem Crünológica de extensão dO' Leünismo
aO' Brasil. Apenas existe' uma singular coincidên
cia ·cüm a inicial da palavra LIONS. O Brasil
cünstitue püis O' DISTRITO MÚLTIPLO "L", sendO'
essa � expressãO' cürr.eta, e nãO' DistritO' MúltiplO' .

"L" . (Brasil) üu Distrito Múltiplo "'L" � BrasiJ,
,

� _

expressões muitO' usadas, pürém incorrt>tas.
>

Quais üs Leões brasileiros que exerceram O'

r�� �..�.., O que / o filho 1
cargO' de Diretür Internaciünal de Liüns Clubes? '

e em18;7�5�üs? M�rius Smith· 1 Vai"à Praia?
.

r pensa
do Pai.·+

(" ,1958-59 - Marius Smith .
.

1959-60 - Gilvan' Machado Guimarães V· ·t'· V
·

M
.

I d t'
AOS 7 ANOS: '�

1960-61 � Gilvan MachadO' <;luimarães , IS1 e o arelo arlS'O , on e encon rarB: , . Papai é um sábi�, sabe �

t<:121,-62 - Carlüs SChaefe,r ,., .'
} grapde variedade. de Chapéus, Bolsas' e� 1} !'h�u��'ANOS: .

.

.

f 't· t· d' Ih P
.

.

p
.

, P.arece que pap!li se
. .; ou ros ar IgOS e 'pa a ·para rala e asseIO.

�
engana em certas cüisas

=:::�p� ItaJaara Tênis Clube. Ganhe no preço, 'comprando 'diretamente l�s�� ii�OS:bom dinheiro, comprando n.a

FARMAGIA NOVA Procura ecônomo. 1 da Fábrica. }. at�:s��iü ::ásu�:tio��:s�
.' de ROBERTO M. HORST Tratar com Getúlio �' VAREJO, ,MARISOL .,)ll�ss;� !���:éPüca.

.
-

\
a que dispÕe de inaior BOftim�n. Barreto da Silva, na }. .

' } O "VelhO''' nãO' sabe �

, t,o g�� r��!ç�1 o::���jo:��s arti· Caixà' Economica 1
. Rua Marechal·Floriano" 128 (pertinh() da ·Ponte).,

'

�" nad!1'.' ..�stá caducandO',
--+

Rua Marechal Floriano .

. ,. .
� "deCIdIdamente... -�

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, ;J ..' ,.. dSI' ",
, ����� nesta, Cidade. L

.

eni Jaraguá
.

ou'
. �-

AOS 35 AN<?-S: ...'. "

.
" ," Cüm a mmha experl-

-----�---,---,.---,-,---'--'-.,......,--------:- ����������....-. êneia, �eu pai n��ta i�a- ::

-,. Sociedade de Atiradores Progresso Q·�.. ·�··.·,.· ·,�.y•••••••���: y.M Ú ��.:..��c.y..y :, :� ::�..y..y.:�..V.á M :� :'.) i'h���a���s�llIünárl�. . i
/
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n Q n 'J P li h a' Q, O
J A �. li I' TI o'"
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i1' ���o,�eln::teCü�:��t�tü�
t: U o lJ U o H �

:�
talvez me pudesse acün·

A SDciédade de, AtiradDres PrügressD, cDnvida : "-.. ,: seihar.
DS sócios 'dO' O.A. Baependi, S.D. Acaraí, BDtafogD : . (,C.i�urgião Dentista) ,: AOS 55 ANOS:
F.C., S.E. BÔa Esperança, S.E. JüãD Pesst>a e Clube g'" .

.

oi' '. �l Q�e p�na ter lDorrido
Agua Verd'e, 'para participarem �o l.� Baile do g CLíNICA 'PRÚTESE . � CII�U�GIA' BUOAL ....; RÁIOS X

' B o "V�lhü" � ve�dà�e :,(!"
. Ch()pp,' que realizará nO' pró,ximo. dia � � de feve-. f:

.

r P' que tlOha .uQ1as I?élas/ .

reiro de 1966, em sua sede
I social, ammado pela 1= Consultório: 'Rua Ângelo' Piazera 86, (ao lado da :Ponte Velha) :1 umas clarlv�ênClas I

r

"B,ándinha Continental", de'.s. BentO' dD ..Sul (�ú �.
'"

1, \
\.

��
tá'veis... ,i'

sicos da Banda Trêml) Compre O' seu sugeslIvo l: H.O R Á R 1'0: �an�ã - das· .8 �)s 12 : AOS 60 ANOS:, .; t

canécó e beba à vontade à noiJ"e lüda, e O' levará f: : I Tarde - das, ,14 as Iff .. : .Pobre· papai .. , Er
CDmo lembrapça pára casa .. Venda dos Canécos: f: iii

I

I

I

'..In,;.' ,

, .'! ! '

'

':1 sábio ... C,omo l" '

Wall.er janss�n JDr. (Antdrctica) e casa Lothar Son- f�
\

. JARAtifl!f JiUlO: §UL I

,
.
\ I '�l tê·lü cümpr'eendio

nenhohl. . e:·.··.··.·��,..·.. ·.:Jc··.····,:�:=.··*·��..·····.··.·.,r· -:.�� .:" +••••••• ':.: •••••••••.�:' •••••••" •••••.. ,:·.· ..··.:,,0, tSl!de. . t
, ,

,
� "

a) - PrestaçãO' de cüntas da Diretoria, dO'
ex�rc1ciü encerrado em 31-12,65;

b) - Assuntüs de interesse social:

Não havendo númerO' lega], de acôrdö cüm

üs estatutüs. fica convücada. desde lógü, Assem·
bléia Geral Ordinária, em 2.& convücação, a reali
zar-se nO' mesmO' local e hÜfa, no dia 13 de feve·
reiro de 1966.

Jaraguá dO' Sul, 3 de janeiro de 1966

1) Leitura, discuçãü e aprovaçãO' da prestaçãO'
de contas referente aO' exercíciO' de 1965;

2) EleiçãO' da NDva DiretDria;
D) AssuntDs âe interêsse Sücial;
jaraguá dO' Sul; 10 de janeirO' de 1966.

OswaldO' Tbiem - Presidente
,.'
o'

:t,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


