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em:tOQO O país'
) ",mó - o número de mu

níeíptos existente,' em tQdo o
maior penetração pais em 1�. de Julho de'1960,)

__;_------------....,-;----�_;_'_-,..._,..'--�--"....,.-----.,..._---.,...___:_--I segundo' revela a "Divisão
Territorial do BrlÍsil", recen- ,

temente.' editada, pelo IBGE,
era de 2.781, assim distribuido
pelas cinco reglos fisiográfi
cas: Norte - 120,; Nordeste ,--

656; Léste -' 843; Sul - 918;
.

e Centro-Oeste_- 244'.
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!

��b�����·�a����h�;�����i��� A 'vítimã:- 0, 'dia: '25ide ,J:ulho
�as não haveria possibilidade da existir alguma Quem acompanhou 'a do Município, como q:uer abril, que autorizou a rea .. 'Mesmo "que .com premes- /

outra lei, Estadual, por exemplo? campanha pelírlca do atual avançar naquilo' que de Ilzecão da 8.a Exposfção sas de medalhas lusrrosas
RESPOSTA: "I'ornamoa a dizer e 'a repetir' Prefeito deve estar lembra- único nos resta dos àossos Agro-Pecuárid; .no dia 23 aos colonos e dlstribuíçêo

'

que os MUrl'icípiõs tem, autonomia pará criar as do dQS seus pronunciernen- äntepassados: A tradição. de maio d'e 1961, oficiou gratuita de 600 bem chel
fontes e os meios para fazer frente a sua economia lOS sôbre r e s p e i lo ao ôabldo está que a Asso- ao sr, Prefeito Municipal, rosos churrascos. Todos
'e estão perfeitamente delineadas na / Constituição. próximo, colaboração e ciação, desde 1946, eno ,convi�ando-o a tom a r sabem que os recursos
A Câmara Municipal de Jaraguä do Sul.iapreciando entendimento. Nem duzen- de sua fundação, vem cum- parte . nos trabalhos. O pare tanta 'dernonstraçêo
projeto enviado pelo Executivo, criou o que veio a los, dias São passados e prindo a sua finalidade e ainda não bem sazonado de "amôr" ao próximo
ser a Lei nO. 34., Ela estabelece as bases para ser- o seu revolucionário slste- � tem promovido com ou 'edil não só silenciou sôbre não passa de uma capa
'viços de tal naturesa. Ocatingido pela medida legal ma de govêrno demcnsrra sem auxilio dos poderes o convite que lhe fôra feito, que disfarça lntereéses que "

deve proceder de acôrdo e tão sõmente com o que o quanto é capaz de in, públicos, municipais' ou como, deixou osrensíva- explodirão eleitoralmente
a Lei estipula. Tudo quanto .os departamentos, da sensatez e de contraditório. estaduais, ,mostras que mente de

. comparecer à dentro de poucos meses,
,Prefeitura fazem, em sentido conträrio, não tem Gastando dinheiro que não representavam verdadeira r eu n ião, dernonstrande beneficiando -diretemenre
valôr algum, 'mesmo que referendado 'pelo Snr. pode, produz uma adrni- homenagem ao homem do claramente as 'suas Inren-

-

I
j

A d d' d aos que se encontram à
Prefeito. E voltamos a lembrar que tudo quanto nistraçao quê muito embra campo, ata consa- ções e prato mãrtlr a

, 4

d f h d d • D d C I o, •

D testa do movimento. Por
atenta centra. a Lei é nulo. Prossiga nos termos da iI@S governos e ac a a gra â ao

• ia o o ano', desunião ieraguaense. 0- ,

"

d b d f di
. ,

I
. . . . isso, 'todos aqueles que'

Lei 34 e írä, muito bem. Quanto ao mais, obrigado. e outras an as, que trens armava-se em rre 1- rmngo u timo 100CiOU G • , ,

,
",\', 'nada produz, sinão em çäo das maís respelrades atentado 'às tradições lere- estlvere!" a margem �os ,

, "

M. S.· Garibaldi : As estradas do interior estão função dai viste, da ilusão. 110 nordeste catarlnense e gueenses, Desrespeitando aco�leclmentos, deveriam
em petição d� miséri'a'í A dlll Garibaldi prima pelo _

I para Jaraguá do Sul con"lo que 'já' foi deliberado, ,,r�ahzar esf?r�os, no sen

desleixo da autoridade municipal. V. S. foi eleito Um dos passos que de- vergiam 'Os olhares e os procura com 't). 'peso do I tido de COJ�Ir semelhante
suplente, com muitos votos por:Garibaldi. Não po- monsrra a rnesql!inhez de pensemenros dos rurícolas governo municipal, implan- abuso. aos noss,?s foros
daria dar um [eito ?

'

'

seus átos f�i �reCO)himento
cararinenses. Fezta-se atar politícernente uma nova d,: gente �se)arecld�. Que.

RESPOSTA: Quem sou eu, primo para man- do funcionár o municípal festa para o lavrador e as órbita, ameaçando os livres nao permitam �_�eahzaçao
dar dentro da Prefeitura. 10 Prefeito ignora até a que servia n Associação entidades' públicas' gover- festejos do "Dia do Colono". de duas. exp?s�çoes. Por-

existência dêste jornal; a quem nomeia de "pasquim". Rural de Jaraguá do Sul, namentais sempre díspen- que seria .? firn de du.as .1

!É �bsn'r ie-rdad'e ..(}tre, 'o ,,'Ovo 'deGariba'lât mostrou-se sob .e alegação de que vsm a melhor simpatia B quem sái perdendo com testas. �er1a Q descredíto
reconhecido, dando inúmeros votos ao nosso diretor. naquela entidade de classe áo acontecimento à Asso- tudo isso 'é a tradição que a� nosso colono. B, SI a,
Mas' em óompensação elegeu mais uin, a quem acre' se praticava política. Logo ciação de classe, lidima .nos' deixaram os nossos t�n�a g�vername�té!1 per

ditaIÍÍ9s devarrt dirigir-se. Verdlide é, que às relações em seguida, não sabemos represenlanle do homem antepassados. Enquant<? -a slst,lr, �e éJ eqUidade ?
'ent,re o citado 'Vereador e o Prefeito, parece que sob que rotulo e desculpa, do campo -de J a r a fi u á, Prefeitura teima em come-

eSClareCimento .a_o _

Presl-
,

tam:bé,tn não afinam mais. Conta-se entre os que (jespediu e recolheu os Assim tem sido até domin. morar, uma festa no mes� deD�e �a Assoclaçao, da�- I

coq:tpõe, as rodinhas gqvernamentais que tilldo teve dois' únicos e capazes fun- go último, data em que mo dia em que tradicio- do ele uma demonstraçao
início' com uma'marm'élada que data desde � última cionários postos à dispo- se alentou .contra as tra- nalmente '!' �ssociação isenta de' ânimo, transfe..
aleiç�o. jPretende o vêreador descarregar Uina apre- sição do serviço eleitoral, dições locdis, permifi�do co�emora a data de seilS rindo a festa de. seus asso
ciável v�rba" pessoal de determinada firma jaragua- prejudicando aquele servi imiscuir-se a polílica oe- assoc,iados,desvanecem-se ciados para outra data,
�'nse nas c,ofres municipais e q Prefeito bronq'ueou. ço da nossa Justifa, 'uin sagregadora num ambiente as eSI?�ranças de recompor com o que salvará uma

Houve' até ameãçá de não mais comparecer' na dosmdis bem organizados, que, se p r o te g e u tanIa os usos �, costum�s do das ,mais dignas e justas'
Câm�'r.a _ fict�cíá; presidjda p'elo. presipe_nte, Erich graças .,à ,capacidade dos quanto passiveI dessa se.: local. Por' isso 'quê Jaraguá tradições da gente de nossa
BaptIsta. O resultado de tudo ;ISSO esta ,pm, que auxiliares e o interesse e mente de des u n i_ã o. A po'Sul ainda 'Conlinuaipo-, f,erra, O bom senso,':aJfndl, '

Prefeitp �.Vereadqr estãß, de c,ara amarrada e, o po- zêlo' do' mei'etissimo Juiz Associação R�ral de Jara. bre e� ipiltérla de história. deve prevalecer' sôbre rudo .

va espia a sua triste sina de' ter votado em homens de Direito. Agora, parece, guá do ,Sul,' à maneira Po�que :as tradições são o -ij:Íais. �té gue os frutos ..,
que prometet:n à não realizam. É bem passiveI que, q�er não só prejudicar as dos aDaS passados, anles ",al'baratadas.' São' 'mal ainda verdade sofrem- ,Q'
ao l�rem estas linh-á's; ve,nha a municipalidade tomar jnstituições, as mais caras de· realizar ,a sua reunião usadas.' A �erviço ,de, in- 'J)eríodo n.ormal do "sazo-
uma' me,dida. pa,ra tapar, um assunto que pOderá e'bem inrencionadas dentro preparatória do "�(�' t.6 de teresses, ' incon,fessäveis, namenta. .'

.

'

dar em escandalö,. E, se assim fôr, terá ,o nosso di-

'retorcóntribuido;comlasua,parcelana'revisãoda�TE'SO'UR-O"S""
..

.

J
c',

'?'-'estradas' dó int�,rior 'que'; de 'fáto; estão' exigindo
'

. ," ,) ',' "l�a"
, ., _.'

�rgenta ate,nção dos podere,s públicos: Oxalá possa
1

•

�

,

',. �em, :y-...
'

guao consulente.' aódar", d,entro· ,em- pouco, por estradas .
,

'
. . '\ •

e� bôas condições:-.'São'ps nossos ,atos.' De'há muito"que se ch�gara� atéd'pedirào ACJlas,de.lenha,semiquei.,o sr. Freder�coFer:and'� _)

'I V. K. - Nesta,': O 2,0 Qia de \Espírito' Santo, ou falasôbre 'a possibilidade sr.Rubini, ex prüprietário m adas' encontravam·se Tràpp 'ter dado licença
seja� <a. 2.a '.f(;lira' é :dia de suspens,ão dO trap�Jho, lia de 'existirem tesümos do. prédio, para I?ü.derem em red()r (,ia. P9Q<? à�erto;, ,a:, quem q�e� que, se!a
indústria e' no comércio?' .

' ,,' ',en�errádos em Jaraguä, explürar a superflcle com dando. a nítIda, IdéIa de_ para uma visita ao'porão
;

"

'É'
,,', do Sul. P r e s u m e m varas' de ',pecegqeiro e que recentes atividad�s de suâl ca'sa ,e mui to'

• ,

' RE�P0,STA:;, , sim. 'De a�ôdo c'om li lei n: tenham 'sido. levado.s ii, marmelo, na certesa de marcavam a preseQ.Ca de. menos, lembrar-se ter
, f1�, de_ 7,10,59 obPlif8 a s�spensao do

. traba�ho. � efeito' p,elos
.

primeiros qué,- ass�m se mariifesta- estranho.s em' busca do �uv,id9 alg.uem, em' algum,dia ,de guar�a MUDlClpal.. O assunto amda .n8.0 f0l' co)ün�z8dores e üs 'pos� ria a localizá:çãü,dotesou- ,citado 'te_souro,. "E;xames tempo O1fho.ra, trabalhar,re�ula�et;Jtaâo p�l,a. Pre!e.üu�a, ?mbora a hn ?I�,PU teriüres pelüs donos ds- M, Não ,c€tnhecemos ?� mais Idetid�s ,Iilostr!avam, ca�ando 'a, dura' e. ress,e- ,

z�sse, nesse. s9ntl�0 SCitIsf�lto �" ',,' ,,/ fortun�s, p�r e�tas ba,n.�as .. OlIt�CS pormenór.es e):)e...� ,a defu,maçao. do assoal�o, qUlda, terra qUe se 'eqçoI).-.' �I-NTERESSAPQ:, �e�t!i -LI, em" o uhlmo numer<;l a do entaü DIstrIto de JOl'll- aS�I91 "a,' �alnfestaçao dandio,� CQnheCerde.gue, nao tra sob ,a sua c,ªsa. ,Pra-. ""
pergunta ,�e\ '�,M:B, e � re_sposta .9ada' ao mesOla ville. ,No Correr da se- ppsitiva da riquesà. esco�-\ 86' por' ,um milagre que sume se q ue a I g fi e in,

/ COfIl referencia, a' selage� �:e r�CIbos', de, aluguel. man�, que se �finda, deu, 'dicta. O" que, saq:�mo� �; a ,C=lS�!\: não '.pego� .

fogo s,or,ratei,ramente,' tenha'
Interessando-me o as�unto, gostarIa que ,V.S. mandasse se uo;laconteClmento des que, se co.nversa, E ,ha com a IrrefletIda atiVidade penetrado na'. casa 9' ,.,

prib��car o artigo 'da: Legjsla.çã? d.o imposto dO. sêl.o sa]il�t�res!,,� O prédi_? o.n-, quem fale sério,' quan�o' do a.v�ntureiro em bus�a �escido ao p�rão e, com
;q.ue Is�nta de�selageIl). .os reCibos de al��uel reslde�- 'de antIgamente se IQsta- aborda o ',aS!;lUntü; ,POIS de laIas, e ouro. Nao ISSp passar a realIdade.
CIa,1 �t� o' valor, d� ,0$, 5,.000..: 00 mep,sals: ,IDesmo nao Iara o HüteJ Wen�erski, bem. �o correr desta �e_'� tendo "'}la�ido

' maiores 'p��a aquilo, que até agor�,eXlstmdo " contrato, de locaçao .. �es�e l�\ awadeço. á Rua Mal. Deodoro da mana, .o sr. FrederICO' cpnsequencut� o :sr. -Fra:, nao 'passou de �onb'o e

RESPOSTA: Ei�Lo': Deer.45.42).. 'de 12-2-59 según-l Fonseca,,136 e posteribr- FernandöTrapp, resõlveU\ del'iCp <F. ,T:ràPIúao .�Q.ve'z fantasia, ,E, o sr. F,redeHco .

\

da -parte. Tabela" art. 3.0':
, "Arrertdamento." locação 'e mente< a, Cületorj� Fe,de-' examinar 'os alicei'G�s �e' de "e:hamàr, .. a � p':oTí c i li Fernando Trapp; quando

outrós atos que transmitem uso e gozol,de bens mó' ral, e a ,ComerCiá] Ltda., seti prédio" vizan(jo apro\ conten�ou�se ';ein chal,lIar. �a'qui a pouco com,eçar a

I 'veis,:ou ,im,óveis. 'f'Tota�, 1a ..Nos. contrátps"a' prazo abriga atual}!lente as ins- veitá·los nU�I:l-" :p�,va e; apenà� os; S:e'U,s vl'?iin.lios;_,�ßq')]s'truir'a sua no,va Caga;'
indeterminado, o sêlo será pago' na forma do art. 46 talacões do bar e restau- ,m,oderna constrti9ão 'que qiie ·const�taralÍl 'q Qe eSyl., ',lias'sa agor� - a ter uma'
.das Normas Gerais� 2a. Se não ,fôr 'firmado. contrá) rante dI) '�r. Frederico ali pretende ,:erigir. Qual tranhos virtualmente tr�,. leve ,esperança' de _ ser'o :'

,

to ,ou ocorrer·o ca,so do, art. 1.195, do Código CiVil, Fernando Trapp., De há uão 'foi à surpresa do a- balhar,am afoitamente na descobridor' do',primeiro
, o sêlo será exigido J;Jas, <iuitações. 3a ..No caso de, muito s� tem falado söbre, tual proprietárioao topar lecalizaç�o das preciosi� tesouro,' d'os' ,muitos que ",,,

trai::uderência, da contráto. o sêl0' será calculado sô- um. suposto tesouro que ,com terras revültas sob 0\ ,dades enterradasJ Mas, ,se preaUl,nel;11 enterraClos
brei a importâllcia �orr�spoÍld.ent� aß ,temp'oque fa�- s_�<teria enterrado süb o assoalho de 'sua construo qu'e . .0 ,que est�anh� ao nesta'cidade. Felicidades
tar' p'ara' term�hação ,do wa,zq. 4a. �O disposto na fund,amento do m�nciona- Cão,' aparecendo um' proprietário é qu�, pela e fàc.ílida'des lao sep pro-'
nota �á. não se aplic'a á locação de Jm.oveis. para re- d'o prédio., Pessôas �e eno�me bUraco,deritro do natJiresa da �oÍlstrução, pr,ietário. '

,
" ',,'

.

, sidênci.a, I desde q.ue o,ah�g�e,l m�n�al .nã_?,�xceda �e f�IIlUias �ntigaB, aqui ra� porão., oride' :os inte�es; ning�éllJ po�e.:.. penetr!Í' ,:"1
'

,- :: , , ,,_,�.C$.5.000,QO. "Para b,em, aphc,ar, a Isençao, convem 'âI�adas" chegam, quase sadüs esqu,ceram de l�- no', ,para0, ,SlOao atrav.�s�", ," 'I',. ,j', �

'"� "

ler atentamente as not'as '2a. e 4a. Afóra; disso pa- a 'juràr 'que issol é ver· ;var, inclUSIve as ,fer'ra- de uma abertura'DO' centro. CO&REIO, DO POVÇ> ,�'"
ra .o sêlo: Satisfeito � Disponha. I," dade� Em' t�mp08 id()s, mentas d�

,

trabalho;, da' c�sá;
"

Não� ,�errib.ra.se um jornal,i).L àer�ç� d6 p0,Yt>;', "�"�i
\
.. ' ! '\.�;. ..' �'_:.

�

\ " -i

,!

,I
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CLUBE ATtÉTICO BAEPENDÍ
, ,

li

&lRflO 00, POUO
" r------�_,_,-�-----�� 8����eSt�in��. Aman d a

�
C O [I n I { l

,Ela, brasileira, solteira,
(fundação: fI�t':..müller - �919) � t' I. � "

"� 'r- ,doméstica, domiciliada e

, 'Emp�êsa JornalísticlJ,' " --,---,-� , , __--....� residente Deste distrito, á
,

"Correio dp P,ovo" Ltda. '

, .
'",

. Esrrade Geríbeldí, . filha
� 191$1,·'

,. Aniversários ,I lJ&a 22: de Emlllo: ßurzke e de
Diretor:

' Hedwíg ôtewerr Butzke.
Eugênio. Vitor Schmöckel

- O sr, Augusto Tomelim;
Cobrança:

'

Til h
. - O sr. Wllly- Wacker- Edital D. 6.049, de 96-61

Bruno Henn
s: aeem anos 07e: hege, residente em Barra Raul Kroeger é
- O sr. Arthut Gessar

' do Rio. Cerro} \ Elvira Hanemann
residente em Corupá','

'
- a sra ôílvíe, espôsa

d H Ele, brasileiro, solteiro,
. - a. sra. IIze Renate, o sr. delnz BIosfeld, nl pedretro, donrrctnedoe re-filha do sr. Roberto M. cidade;

H
.

h ur sídente nesre distrito, em
orsr, I farmeceutíco nesta - o l garotm o' n alde- Rio Cêrro, filho de Rodolfo

cidade;
"

"i miro, filho do sr. Gerino
,

_ o sr. Orlando. An� P.ontice.lli, f residente em Kroeger e de Edüh Kroeger.
dreatta, residente em-õérre . Qaribal,di. t Ela, 'brasileira, solteiré,

I doméstica, domiciliada edo, Rio"CerrQ,; ,

.

'D'\ 23" Ti , ,I
resideot� 'neste distrito, em

� a �ra. Edite, espõsa ia
\

:
Rio Cêrro, filha de Alfredodo sr, LÔiz .A�orim, resí- - O jovem' Braulio, Hanemann e de Elí Sie.

dente em JOlDvllI�;_ .
filho do sr. Erico Brunz, fert Hanemann.

- a, sr�a. Roslly Mana residente em Ioínvllle;
Gesser, ,fllh� d�, sr: Au- _ a sra. Angelina, filha Edital n. 6.060, de 10 6·61
gusto Geseêr, residente do sr. Alwino Hadltch: , Herbert Milbratz e
-em: Concórdi.a; ,

,

'

" ..:_". a sra. 'Adele, lesP'ôsa r Anita Eiert :-r::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::====::::�
,

. -:-: a, garotinha ,Iracema, do sr. Rudolfo 'KIBzke, re- ,Ele, brasllelro, solteiro,
l� Ma'déiras assoalho lo os

ii
"

filha, do casal Leny e Ve- sldente em Estrada Nova
I ii "S, rr ii

ridiano dos Reis,' residente
'.,. lavrador, domiciliado e re- u 'ui- It 't b d

ii

em Corupá;' , Dia 24: sidente neste dlsrrtio, em ii pa IS as, a oa OS, 'e li
:_, a sra. l:iilda, espôsa .

'.'
Garibaldi, filho de Carlos !! madeira em geral il

do sr. Oscar G. Gnelpel, -. O ,s�. Francisco p�. M i I b r atz e de Selma ii .
r"""' II

r e s
í den t e em Estrada �roDl, residenre em Curi- Specht Milbratz. li Vende-se no Dep'óslOto Sa"o Jose" Ltda.' II

ôchroeder, '

' 'tiba;,' J;:la, brastlelre; solteira, II
••

:..._ a sra. Frida, espôsa doméstica, domiciliada e II
.' ii

Eaeem: anos am!J/nhã: do sr. Leopoldo Mey, re- residente nesre distrito, em ',I Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich li
sldenre em Joinville; Francisco de Paula, filha ii JARAGUA DO SUL Santa Catarina ii
- a sra. Vva. Erofides de Oscar EIert e de Ade- .11. Atende=stl tambem os pedidos p'or encomenda i.i.

����e. rHafermaon, nesta Iina Klein' Eiert.
,

�::::::::::::==::::::===:::::::::::::::::::::::::::::::::::
'

====:di
Edital n. 6.061, de 13-6·61

�?::::::::::::::=::::::=:::-:'-:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::�::::::=::::::::;,,:\

11][))1ro GlUl[do' GatSClbw �
n

" ' ,li
ii !!
ii Cirurgião - "eu'lsta ,ii
::" IIii CLíNICA':":'" ,PRÓTESE':_ .

CIRURGIA ii
ii ' ij
H k
ij Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL li
li '

; Defronte a Igreja Matriz , ii
��:======:f::::::::::==,��::::::=�::-�==:�==:::....�:::=:::�=:::ti

, I

Ele, brasileiro, solteiro, IF""' !!!!!!! """""'I

lavrador, domiciliado e re·

sidente neste distrito, em

Rio da Luz, filho de Ru
dolfo Spredemann e de
Hildö Bachmann Sprede·
ma(Jn.

Edital n. 6047, de 96·61 Ela, brasileira, solteira,
Gerhard Völz e, doméstica, domiciliada e
Ingrid Gaedtke residente neste distr,ito, em

EI b '1' I' R:o da Luz, filha de Fre-

íF==::::::==::::::===:::=:::='=:::::::::::::::_:_=� lavrador,r�s��li��iia�� t:I��� derico Siewert e de Selma

J:.I ]�atnlmmd.] ! \l1lENl! ffiI A
.

li ��e��r�;";flh�i��'�IV�� �:il:�r����o:�I·de 165·61
/ Ia .'

<tU. �!� JllUJ ßl Völz e de Ros(l B"upif7;
ii. , Völz.. • Ruy Utpadel e

, II 'Recem instalada' ,à Av. Mal. Deodoro no. 412, 'Ela, brasileira, solteira, Geni Guenther
li .

no Edif(cio, Leqtprecht, pari) serYir ao qistinto doméstica, domiciliada e Ele, brasileiro, solteiro,

rr=í:=================�=====I'.,: II·. .

.

. público· do f4unicfpio .' �.
.

resi,dente neste distrito, em lavrador, domiciliado e re·

n Rio Cêrro, filha de Bern· sidente neste distrito, em VENDE --5E
'

It Medicamentos nacionais e estrangeiros :1 hard Gaedtke e de Anna Rio Cêrro, filho de Alfredo

II·
.

Perfll,marias ettl geral. II Gaedtke. Utpadel e de Hedwig,
�, \

,

I Pora,h Utpadel. 1 terreno cl 80 morgos'com casa-rancho
'IIli 'BOM A,TBNDIMBNTO PRBÇOS MODICOS· II Edital n. 6.048, de 9-6..61 Ela, brasilejra, sólteira, arrozeira ,pronta para 300 sacos e terreno par�

II Direção do Dr. EUsaldo Leutprecht -

1 li· Rubem Steinke e,
• doméstica, domiciliada e mais de

\
1 000 ,sacos - maIo. - água - deixa IIII .

Pedidos pelo telefone 287
' 'I! Irma, Butzl<� ., residente neste distrito, em 60 porc�s -,. 10/ab,eças qe gadö, galinha etc. •

I, . ,
' :: 0I b '1' I' Rio Cêrro, filha de Alfonso 1 t d

'

'II.! Confie.',o aviamento de suas. recertas à ii L e, rasl el.a:�,. so telro, .
erl'eno com casa e material, residência

; ii
/

(F-ármácia A V EN IDA, " ii I�vrador, �omlcl.ha.�o e re� uuenther e de T e c I ii e comércio ótimC? ponto com bom movimento .

. l'· li .

',. ..' '.
'

.

.

'
. '-�n I s!�en,�e nest� d'istrato, em Guenther. . ,

''i;::---'--.----..----- ----..--- -- .......---..:----, Rlo'da Luz fIlho deWalter' I
1 terreno de esquina na cidad� c/16 x 36 .

...-:-::---.-.-- -------- --- --.. .,.. -------..., . ,'. " E para que cheg'ue ao, co·

I ,
'

',.
. ,nheci�ento de todos"m�ndei 1 lote na BarraVelha, ao lado Hotel Krause.

r=;-r' �·TIn;-ll·n'n dII'
.

�d))'rr::-� Ih

!.....� �Ih�,;�dII=!i I :=;�a��I�:�i:r:l�:��::;; . : ��:::: �:ii;b�ar:2�4:�oIO�::all:�DdO
!II . lUJ, o !VJllWll. Jlll\lll

. J.D)<tU. �u..\.lV. M� Bl!Ld�,\"�WI.U' m afixado dmante Ie; dias. Si inteiro ou parte.
..

. '.'
I', "

I·
.. . .. nl' alguem soub�r de algum im· C

...

'

"

..

'. �I
.

'A.VeG_.. II'
'

"ß:, tPl.enà:s.imleegnatl.�., ..acuse-o, p,ara,osl
·OMPRA·S_E

II .. .. III" ,1 área de 8 a 12 mOl'gos. sendo part�

iii" 1 IIIIII P.. AUREA MU��ER GRUBBA vargem.

IP.�'.' Com escritório nésta cidade à Av. lMar�chal Deodo�o 'II,'
'

.' Oh�al \. 1 ár�a. deb600 a 700 morgos, próprio para

I
arroz, terreno ruto.

da· Fonseca nO. 122, p�ra� melhor servir seus cU sn te s ; SE VOCÊ' Jara-

g' mantêm. estreito. intercâm�io judiciário com' os' Escritórios I� . Tg�aens.e lé M'QSIC0, '

A L unA· SE'

III de Advogacia DR.. HERCILIO ALEXANDRE DA! I UZ I
_
nao deIxe de �nsGre- , :1 Engenho de arroz completamente mon-'

."", ,,'
.J, ver·se na SOCiedade tado, inclusite com 3 casas de moradia. .

l� .
c0!ll .séde ,em $Joinville e ,São Francisco do Sal.;' está em' ''de Cultura A�tistica. ,I

l' sala com vHrines própria para Comércio,.

iil1 COndIções de, também, aceitar causas para aquelas COo.
III

i
Ela nece.sdslt+addo Melhores, inio�m�çõ'es com '0 sr. Vitor

n ,.

'
.

I'
• \,

,�oncurso
e , .0 os

Z
' ,

., I·"
-

II).ar,�a,s"J !3,em, maiores onus para seus constituintes. ,', j":. '�" par,a pro"jet.,ar a êu.I-, I
immermann � JaragiJá' do Sul � ,Compra e

'

,
. I'Venda de Imóveis.

. '

.. ,,' ,,' : .:
'

.
tm'a de nossa terra., '

, \ '
'

.•

�.- .!=!!=!I_i!=!i!!ii!l!!!!i!i!!!!ii!l!l!!iH:=:!_!=a !!;IEil=!;!!E!!!IE!!IJII!Ii!!I:==!i-UEI!!!a!iI __====;='=;=====;=="! �====.==== _l
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'Soe, Gráfica Àvenida Ltda.
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O"ilon "e Oliveira Motta

, Composição:
�,�eopoldo Malheiros Jr.I

Dalbergio Elisio
Julio de Souza .'"

r
Antonio Bastos
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,

'.

l' ASSINA 'l'URA : .

,
Roual :. . • CrS 250,00
Semestral. . • Cr$ 140,00

ANÚNCIOS:' ,

;. Mediante contrilto[ e a
'''; tabela em' vigõr

___ -»: ....,�. 1.
•

" II ��DBRB-;:O,:�' "
.

·

. Caixa'Posta', 1,9
· Rvenida Mal.'Deodoro, 210"

J' Jaragua do Sul . S. Catarina

, ,

. AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidaâes doMunicípio. Corres
pondentes em todas as ci4adei
do Estado de Santa Catarina,

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cela,
boradores.· '

Orgio de maior penetraçlo
no interior do nordéste

.

catarinense.

.Proib:ição
Terreno terminantemente

'. proibido a fim de caçar,
tirar cipó, palmitos e de

. '.mais danos.
Não me resp'on'sabilizo

pelo que possa ocorrer

aos infratores.
·

'i ,'_",
-

Alfredo Leverenz, Tifa-Pe,reira

COMUNICADO
,

'A Diretoria do Clube Atlético Baependí cumpre
o dever de comunicar aos prezados consócios que
em reunião c o n j u n t a entre o corpo diretor e o

Oonselho Fiscal, em data de 14/2/61, conforme ata
do respectivo Iívro nr. 2, ás fls. 89, ficou aprovado
o aumento da mensalidade social de Cr$ 50,00 paea
Cr$ 100,00, a partir do mês de abril do coerente
ano.

.

Como é do conhecimento dos prezados eonsö
cios, grandes são os compromissos que devem ser

solvidos no corrente exercício e os ritmos dos tra

balhos, devem ser mantidos a todo' custo, afim de
possíbilitar a sua mais rápida conclusão, o que,
aliás, é a aspiração'mäxíma de .qualquer bom .bae
pendiano, razão pela. qual a Diretoria vem de ape
lar, peja compreensão e cooperação.

'

Jaraguá do Sul, 21 de Março de 1961-
GLUBE"ATbÉTICO BAEP.ENDt

, HAROLDO RISTOW - Presidente
WBRNBR HORST - Secretário-Geral.

- A sra. Tereza ßuerger;
- a jovem Maria Roseli

Teixeira, .filha do' sr. João
Antonio Teixeira, residente
em Joinville; Dia 25:
-' o -sr. Hilbert Ro\ve,

_ A srta. Deralice da

I residente em Rio Cerro II; Costa Vieira, residente em
,

- d. sra. Ana Miles, Guaramirim;espôsa' do ,sr. JOSé Dias
_ Ó J'ovem L d

Maes' eonar o,

:_ � jov m Osmar Bor-
filho do s�. Ricardo Kreu·

t r
.' fi:?': d

'

At· tzf�ld, reSidente em Jara-o 101,
. I. o � sr. r ur guazinho.Bortohm, reSidente em, ' ,

.

ItapocuzinhQ;'. I

'

- p jovem Norberto,
filho' �o sr. Willy Wacker
hage, residente em Barra
do Rio Cerro.

E�:!�r��taL�:rito�i ISS--i55' JIiO I;: �=:�; E;- 'II!Ele, brasileiro, solfeiro, a
. O R.

motorista, domiciliado e re· m I CIRURGlflo DENTISTfI I
sideote nesta cidad'!, filho I"'" '1de Luiz Lenzi e de Olimpia Obturações sem dôr
Lenzi.

-I Moderníssimo "Ai rotor" elimina qualquer trepi- i
Ela, brasileira, soIJeira, dação e qualquer sensação de dôr. m

comerciátia, �omiciliada ,e

1-' -Iresidente nes1e distrito, á CLíNICA -'CIRURGIA - PRÓTESE I'Estrada No a, filha de 1-Alberto Arnolêlo Bertoli e RAIOS X

de Maria Bertoli. I II!Consultório: Av. Getulio, Vargas, 198
Edital n. 6.062, de 16�6.61 iii (Anexo ao Depó&ilo da Antarctica) IMoldo Spredemann e ..

Elia Siewert .� ,. --" .�

I

Registro, Civil
Anrea Müller Grubba, Oticial
do Registro Civil do
I (l. Distrito da Comarca J a
cagúá do Sul, Estado' de

Santa Catarina, Brasil.

Empresa .Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A.

Distribu.idores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul,
Bio Jegrinho, Mafra, Bio Jegro, Lapa, Tijucas e Camboriú.

, Oferecem por preços ds concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
FORQA e demais aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.
Rua Preso Epitácio Pessôa, 1.7'2 Fone: 264

JARAGUA' DO :SUL
_1iIiiiiiiii �...................iiiiiiiiii__ 11

faz saber que comparece
rílm no cartório exibindo os

docjJmenfos exigidos pel!llei
afim ,de se habilitarem para

IIcasar-se,:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



t,
íi

•
' O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juizde Direito da' Comarca .de Iaregué do Sul, Estado Pelo presente edital" ficam convidados osde Santa CatariQa, Brasil, na fôrma do leí, etc. . .

' 'Lavrador amigo: .

S d S'
'

f
'

enhores associados esta ociedade, & ím deFAZ SABBR aos que 'o presente edital vírem Realizou-se n08 días 6 e 7 p�õximo passado, comparecerem à AssembléíaGeral Ordinária, a seou dêle conhecimento' tivereÕ1�' quepor parre do POS- a primeira Exposição Regional de Clube,s 4 - S.
<

Esta realizar em sua, .séde social (Salão Doering) noTQ WOLF LTDA." 'por intermédio de seu 'bastante exposição desenrolou-se na cidade de Rio do Sul. dia 28 do corrente, às 8 horas, afim de tratar daprocurador, advogado dr. Murlllo Barreto de Azevedo, Compareceram 3 mesma, os seguintes Clubes 4 - S: seguinte ordem do dia:
' .

I�e foi dirigida a. petição do teôr seguinte: _ "Exrno. Jaraguá do Sul, Indaial, Timbó, Presidente Getúlio,önr, p'�. Juiz de Direito da Comarca de jaraguá do Ibírama (j Ituporanga com um total de 125 memS�1. vem, POSTO WOLF LTDA., Ilrma estabelecida bros da juventude Rural 4 - S. Nesta Exposição, onesta cidade e Comarca a tua Mal .. Deodoro da Fon- visitante .teve o ensejo de. conhecer .melhor os
,�eca n". 158, por seu representante legal, que outorgou Clubes 4, S e ficar sabendo sua finalidade. Foraminstrumenro ' de procuração ao advogado abaixo asai- expostos, todos os produtos e cofecções desenvolvínado, a _presen(ça de V. Excla.; afim de na conformi· dos pelos jóvens 4 - S. Na parte de Economia Dodade do �rt. 726 do Cödígo de Processo Civil, tor- méstíca, as meninas pertencentes aos 'diversasmular PROTESTO JUDICIAL, pelos 'fátos e motivos Clubes, espuzeram tudo aquilo que tinham feito
que passa a expôr : '1:°.) '_ A -peuctbnärle, foi pro- com suas próprias, mãos. Vía-se lá, móveís de .dorcurada em fins de novembro p.p. por um viajante mitório, colobões.nonaervas de alimentos, peças deda OFICINA "OME�: de Helrnuth Braum, firma esra-: vestuário

I

feminino, enfim uma série grande debelecida à rua Paraíba no, '281 na cidade de Blumenau, objetós, confeccionados pelas próprias meninas'l ' ,para a compra de uma MÁQUINA PARA éHANFRAR Os jóvens, por sua vez não ficaram atrás, poís ex- -------------------�MANCHA0 :.._ ALiNS - XVIV - ao prêço de e-s. puzeram, todos os produtos agro- pecuários, desen- M "

I F d C t S A'30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mais lrnpôsro .de con- volvidos por êles próprios. Assim, estavam expostos ,anoe,.. a o� a . .surno' 2%, pera que dila máquina fôsse usada na feio gado. de raça holandeza, porcos de raça' Duroc, \, . COMÉRCI9 B, INDÚSTRIA
'

rura de Manchões em sua' oficina de Borracheiro. coelhos' de diversas faças, galinhas, além de uma ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA20.) -:- Segundo as especificações torneerdas pelo variada série de produtos agrícolas, tais como: ba- '2 CONV'OCAÇÃOdilo viajante, a dita máquina, chanfraria um menchão tatinha, milho h1brido, feijão Sojft" aípím, batata dôo a.
Inrelro (um pneu inteiro) uttltzendo-se pare tal serviço ce, torrageíras. além de vários outros, produtos. Convldemcs 08 snrs. aclonístas desta sociedadeAPENAS o trabalho de UM homem. 3°,) - Acertado Além dessa atívídade houve outra, a de Demons- pera se reunirem em, assembléia geral ordinária ao negócio, foi feito o, pedido; e em dera de 10 de tracão de método, dada ao público, por dois ele- realizar-se dia 20 de maio pv. às 15,00 horas nadezembro de 1960, foi entregue a máquina lia Oficina mentos de cada Clube, um rapaz e umamenina. sede social á Estrada' Itapocuzlnho, .aflm de dellbeda peticionária, havendo naquela ocasião, conforme No final da Expoaíção, houve julgamento dos rarem sôbre !l seguinte

'

combinação prévia, págo a peticionária a importâncta produtos expostos pelos jovens, e julgamento feito ORIDEM DO DIA:de Cr$ 6600,00 (seis mil e setecentos cruzeiros) pelo próprio público presente das diversas De
como entrada e, aceito 8 (oiro] duplicatas de emissão monstrações efetuadas.
da vendedora, no valôr de Crê 3.000,00 (tres mil Como no ano passado, quando o Clube 4" Scruzeiros) cada uma, vencíveis de 5/1/61 a 5/8/61 - Meu Tesouro de Barra do Rio Cerro, trouxe para(doc. nO. 1 Duplicata quitada, no.' 2 fatura e nO. 3 Jaraguá do Sul, dois primeiros lugares da ExposiNóta Fiscal nO. 041. As duplicatas aceitas pela peti- ção dà Florianópolis, êste ano sucedeu o mesmo.cionária como já se disse são em -número de 8 e Mais dois, primeiros Iugsres obtiveram os [otem os números - .85A - a 85H. 40.) - Tão logo vens de Jaraguá do Sul.
r,ecebeu a peticionária dita máquina prOVidenciou um 1.0 Prêmio na Confecção de móveis' de Sala,'''cavalete'' para' suporte da 'mesma, é, determinou ào coube a 4- S Crista Kluge do Clube 4: - S Meu Te
�ncarregado 'do serviço de 'recauchutagem e consertos souro de Barra do Rio Cerro.de pneumáticos, que fizesse experiência, chanfrando 1.0 Lugar pela Demonstração, de método, daö manchão inteiro de um pneu, Qual não foi a sur- da peja 4· S Ivete Lombardi, sôbre Preparo depresa' da peticioná�ia, ao verificar -que, a máquina Fermento, a qual recebeu uma medalha de prata,não se destinava (!O fim para o qual ,fôra vendida, pelo seu desempenho. ,pois n,em com o serviço dé 4 homens, conseguir-se-ia, Desta forma; mais uma, vêz o munic1pio de Jara
fazer lum manchão inteiro. '5°.) - Verificando a im- guá do Sul, 'esteve em evidência, em outro muni
possibilidade de utilização da máquina, em sua ofi� c1pio do Estado.

, lF=::::::��=::O::'=::=--==::'",-=:::=:::=::;;;:===::�·"<cina me.cânica, dia; 12- (segunda feira) de dezembrQ" Antes de teJ.!minar ,êste artigo,queremos tornar ii 1''' II. ,.e,'. ..s e _ u ••.. n.mandou um seu empregado a Blumena.u DEVOLVER público nOS80 agradecimento a todos aqueles ,que ii I!a máquina a Oficina "OME", fizeMo das razões da de, direta ou indiretamente concorreram para efetivação e II
_ JARAGUÁ

' , II'. :i DO SUL -- IIvolução, tendo o Snr. HBLMUTH BRAUM, aceita a brilhantismo deElta Exposição Regional. ii iidevolução; frcando de posteriormente enrender-se com Em especial, a-o Senhor João Lucio da Costa, 'II Medicamentos e Perfumarias IIa peticionária, par,a acertar as ,contas da entrada da- Industrias Reunidas Jaraguá SIA e a08 RotaryanQs li ::!i:!�a, pois segundo alegou o Snr. Braum, o viajante de Jaraguá do Sul que prontamente,atenderam nos- ii Simbolo de Honestidade
, ainda não havia reg�essado de sua Viagem. '6°,) _ so pedido; entrando com as passagens dos 'jovens II ConfIança Ei Presteza n'Todavia, para surpresa da peticionária, em fevereiro, 4, S de Jaraguá do Sul a Rio"do Sul, ida e' volta. ii A que melhol) lhe, atende ,I!.. rece��u ,aviso do Banco INCO desta 'ci.dade, pdra A�&RE§C ii, e pelos mEmores, preços iipagamento do T D C; 20/10731- 400160, no valor de

A \6::::::::::::======:=====--===-===::::::::!ICr$ 3,OOO,Oq, referente \a duplicata ,no. 85 C - sacada SERViÇO DE EXTENS O, RURA.L
por HELMUTH BRAUM, cujo vencimento' seria em ESCRITÓRIO LOCAL DB JARAOUÁ (DO SUL ir:::::::::::::;:::::::=-:::;;:=::::::�::::::";----"";::::_;'<::_--:::::�5/3/61. Procurou em 'seguida a peticionária o Snr:

I r v � lTTfHelmuth Braum, expondo.lhe a situação, e estrànhando tives· �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!"""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7, II J11) lo lEIH 'LJHI �ß\ lU ,MANN IIse o referido senhor, colocado em cobrança os titulos M 't b til' iiaceitos pela peticionária, quan'do a máqUina, que c;:Ieu
'

arque encon ,ro com seu om -gos o ti' .MÉDI�O, c::fIBURGI;A.O i!motivo a emissão' dos titulds h�vi� sido devolvidà, pedindo p'ara aperitivo a Velhíssima II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II .e se encontrava em pOßer de seu fabricante e vendedor aguardente" lDare. !i IIHelmuth 3ralim.' Obteve, então a peticionária, a resposta
'

ii sidades d_�' �o�ónia (Alemanha) e Pôrto Alegre iide que retiraría os titulos de cobrança, e posterior-
,_'
" O S'T'A _ !! CIRURGIA -- SBNHORAS - PARTOS � CRIANÇAS B iimeDle -mandaria o viajante vendedor a Jé!raguá, pata \J ii CLINICA OERAL' -. U. acertar negócio. 7°,) - Atéa presente data, rião houve

li !S,por parte da pefic.oná!'ia e do Snr. tfelmuth Braum,
'

Fabricada e en"garrafáda por ' li
,".

Loóga 'p'ráti�a 'em B08Pitili�)orOn!08 liquer pessoalmente quer por parte de seu viajante ven· Maooel F. da Costa S. A.• Comércio e"Indóstria .

- ii Consultório, e residência: iidedor, um e,ntendimento para a so!ução da pendencia, ltapocuzinhQ ,_ ,Jaraguâ do S'ul -. S. 0.' !i '. IIAssim sendo MM. juiz, quet a' petiCionária na forma do ,li Tel. 244, _ Rua 'Pre� .. 'Epit�G:Í� :essôa, 405 ItArt. -720 do código de.-Processo Civil, fazer PROTES� A Velhíssima a:guardente marca COSTA .II
----

CONSULTAS:
'

IITO JUDICIAL, p'ara prevenir responsabilidades e é enconlrâgel nos seguintes estabelecimentos li i!pro'ver á ,conservação, e ressalva de direitos seus e da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli, Bar ii P�l� manhã: das�' 1/2 ás 11' horas ii
C ii I!de tercéitos;, �ace a maneira de agir do Snr. Helmuth Rod'Ç)�iâi'io, ,Cine/Bar e .' A. Baependí. !l Pela tarde: das 14' 1/2 'ás II 1/2 hora's - IIBraum, que é evidenteme.Me de má fé, pois receben- 'Velhíssima aguardente marca COSTA -: II �leDde �amad�s lambem à Noite I!do a mercadoria de volta (devolução) pretepde cobrar Sínib.olo de quaJidade e tradição.

por 'irite-rmédiQ de Banco as duplicatas aceitas pela �::_.:::."::::::=:::::::�::=::=:::::::::::=:",_======:::P
. peticionária. E, com'o a pelici�nÓria,. !1ãc;> fa�a o pa-

, .

t·

"
'gamenh;> de q�alque� ?as duph.cat.a� Ja m�Q�I?n�das, peticionária, de"dcôrdo, com o' dispôsto no Art, 923

sem que haja pronuncIamento Judlcl,al, pOlS Ira dlscu- do Código de Processo, Civil, independentemente de
tir em juiz,o o negódo.reali�ado, quer, �ui' respeitosa'l translado; Dá·se. a causa o valor 'de 2.500,00, pará
mente, manifestar de modo formal sua mtençao, ,pro· 08 efeitos fiscais. Nêstes 1êrmos P.E. DE:ferimento.
mover o presente PRQTEST.Q JUDICIAL.. �ssi!D Jaraguá do Sul 14 de abrfI de 1961. (sôbre esrampi· Rua Presidente. Epitácio Pessôa N°. 704sendo requer, seja NOTIFICADO o Banco IndustrIa lhas estaduais no v'alor de Cr$400 devidamente inu· (antiga' �esidência de Emanuel Ehlers) ,e Co�ércio de Sa�ta Catarina S/�. agêncid desta cida- tilizada,' o seguinte) (a) Murillo Ba�reto Azevedo. Clínica, geral médl'co -_ cirurgia de adultos e crianças( de, por intermédio doe seu Gerente, do· presente p_ro- 'DESPACHO: - NotiHque·se, na forma requeri- Parto� • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtastesto, e, por meio de> EDITAIS na for�a J�a LeI, e da na inicial. Expeça-se precatória á la. Vara da Co· Indutotermia _ Bisturi-elétrico -ß\ectro-cauterizaçã6com ,a' publicação do jornal local '�Correlo do r:>0vo'� ma'rca de Blumenau. Em i8/4/61. (a) .

Ayres Gama
, _ Ráios Inira.vermelhos e azuis.de possive!s terceiros, interessad��, para que maIs tar- Ferreira de Mello - Juiz de pireifo. Pelo que se pas- ..... '. , ....de não venham alegar desconheCImento de;> assunto e sou o presente edital, ,para conhecimemo de terceiros

boa fé ao transacionarem' com li OFICINA "O M E" interessados, e' que será públicado no "Diário da Jus·
de Hefmuth Braum, os" titulos ,aceitos �ela petiCioná- tiç'a" e no jornal local "Correio do Pov:o�'. DadOr e, ria. 'Requer-se' ainda, seja dado' conheCImento do pre- passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos,' deze
sente á OFICINA "OME" de Helmuth, Braum,e ao nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos
próprio, estabelecida a rua Par�íba n. 281. na CIdade e sessentd e um. - I;u, Amadeu' Mahfud, I;scriv'ão,de Bulmenau, por Carta precatória, e, p<?r m.elOda mes�a o subscreví., -- (a) Ayres Gama Ferreira d� Mello .....

, 'precatória seja Nolificado o 'Banco I�dus,lrla e Comer· Juiz, de Direito. ) : ,

cio de Santa Catarina SIA. na pess0i! de �eu Gerente, A presente cópia, confere com o original; dou fé.
Agência' de, Blumenau, do inteiro teôr do presente.

'I J
.
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f' t'f' -

s 'de
. aragua o uU, e a ri e - .Requer-se finalmente, que

.

eIras as no I Icaçoe e: '" '_
. ',,;, _

'

mais trâmites legais, sejam os autos entregues a
,,', O I;scrIvao, ,'A�!,�EU. MAHfUD

( ,

1 - Prestação das contas;
2 :-:- Eleição da Nove Diretoria;
3 -' Assuntos de Interesse sociaL'

I Não 'havendo número legal de associados,
na primeira convocação de acôrdo com o artigo
16 dos díspositívos, estätuáríos, realizar.s,e-á. �
segunda, uma )horá. após, com qualquer, número
de associados, quítes presentes..

Jaraguá do �Sul, 12, de 'íÍlaio de 1961.
OSWALDO THIEM. - Presidente

10. _ Discussão e aprovação do, relàtório da
diretoria, balanço geral da 'conta de lucros e perdas;
e demais documentos relacionados com o exercicio
encerrado em 31 de dezembro de 1960.

2·. - Eleição de nove diretoria.
3°. _ Eleição do Conselho Fiscal e suplentes,

, 4°. - Assuntos de Interesse da Sociedade.
Itepocuzinho, Jaraguá do Sul, 12 de Abril de 1961.

Manoet F. �a Cosia - Diretor Presidente
João lúcio da Costa - Diretor Comercial
AVISO

Acham-se a disposição dos snrs, acionistas os
'

documentos a que se refere o decreto Lei nr. 2,627,
de 26 de Setembro de 1940.

I
.

. '

"

.Dr. "W(;tldemi�o Mazureehen
'

(jA.SA DE SAUDE,

'DPe Reinoldo Mupara

II
Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUA DO .sUL
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I

, Imobiliária, Lazzarís
ötimos lötes para construção 'de casas

residenciais. Ino centro da cidade, oferede 'a
Imobiliária Lazzarís.

COMPRA É VENDA DE IMÓVEIS .

•
v

• ,
.

'

Informações- com: VI'T6RIO LAZZARIS.
Rue Domingos da Nova. 283 -,Telefone, !-l03 -

JARAGUÁ no SUL (SC).
\
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