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Orgão d,e maior penetração no
I

�in�erio,r

Govêrno" do,
Estado rompe

,com Partido
/

,
\

Os circulos, polítícos
dir capital catarínense to-

I ram .surpreendídos 'noDireror : mpresso, n!!; decorrer dos últimos días.:
BUGENIO VITOR SefIMÖCKBL, ,Socieda,de Gráfica Avenida lsd«. com a denúncia do pro-

--- .tocolo do Governador do

I ',' "
"

,? I '

'o ",Estádo, rompendo com
,

' Ano ,XLII JARA(j}UÁ ,DO SUL (Santa Catarma), Sábado, 9 q� Dezembrq de 1961 ,-" N; 2.164 'um Idos partidos que lhe

c, s 96 I,
,'.

G $1 2\ 'I '

F0\R Ill rJ'T ',"iIR' rJ� :�r!���e�:���: �Op����tDe ',r ,(00 para r.. 00.00: "

ri LI ri" ��V!:�:.d�.::t��_p':."r���
"P E Q U'" E"'N O:'S'" , AlUME,NTOS S UFOCAM Ginásio São Luisl �raças, às 9 horas ., dia �SeliÍr;�,�aVêC��!��d���

, '" "

. ,

8 de dezembro, celebrada admínístração do Estado.,
.

I Com um convite reoe- pelo Re9. Pe. Donato onde era detentor da
Os assinantes do Dia- Enquanto o \ Diário Ofi- não dá mais pera pagar bido por parta dos fina- Wiemes, DD. Vigário da Secretaría da Educaçãório Oficial da União, nes- cial com as' suas várias UM MeS. listas, divulgamos em a Paróquia 'e entrega 'dos e Cultura, fendo a frente

tes últimos dies ficaram seções era publicado no Triste reelidade a que edição pa�sada a. a�r�- ,certificados, às 20 horas, da S�éretaria o jornalistaespantados com o súbito Rio de Janeiro" as remes- chegou o próprio govêrno dável notícia da oerrmoma Jlo' Cine Jaraguä. É Pa- Martínho Callado Jor. De
aumento dos preços das ses aos assinantes vinham

.

de formatura de maisuma .trono da Turma o sr. aeôrdo com as previsõesassinaturas daqui por dlan- regularmente. Depois que A imprensa do interior .leva de jovens, que daqui Oswaldo Heusi, DD. Ge- dos políticos, novas de
re. É que, durante longos o.,serviço de Imprensa se vê-se nà contigencia de por diantese encam,nha� rente doBanco Indüetria núncías poderão ser
anos a assinatura do prin- rransporrou para Br.asili� cerrar as suas porias pela rão . para outros centros e, Comércio de Santa aguardadas dentro em� clpal órgão oficial do país é que começaram as sur- maneira proibi,tiva em que em busca de novas con- Catarina S.A. local e Pa- breve,. entre'os quais es
era um dos mais ecesst- gir os enguiços e os dié- se apresentam o papel, tin- quietas no campo do-saber. raniníó o sr. Martinho taría o PRP e o próprio.veis e nisso talvez residis- rios vem com etrazos' de 'ras, maquinaria. ecessõ ] Dent�e os finalistas ra- Calado Júnior, DD. Se- PTB.
se a râzão do prêço baí- cercá de 15 dres," quando rios e mão de óbra. cabemos com muita h�nra cretário da Educação e
xo, por se tratar de públi- não mais.

O
�

d 'um c o n v i t e do ]'overrl Culturá de Santa Oatari--

di' d Tudo 'I'SSO ,a'lnda era
s preço.s a,s ass.ma h dcaçao e eis, ecreros,
d d Edson Carlos Schulz na, omenagea os o sr.

t" .

I
'

suportavel e esperava-se tu. ras.. 05 torneis o, In, re. ,

Al
'

P
,

'DD Ipor enas, circu ares e aVI-
h filho do estimado casal tino ererra, . ns-

SOl!! pr9venientes' da Pre' mesmo um aumento nas
nor Ja c eg�r�m preuca-

que integra a nossa so' petor Federal. as DD.
sldêncls ' da' Re públi ce, assinaturas. Afinal, tudo mente ao m,axlmo. O ,��' ciedade, ar. Dr. Arolde Autoridades, Corpo do
orgaos 'subordinados, rni- havia encarecido. Mas não m�ro de pagmes _pubh.�a- Schulz, tarmaceutico nesta cente, os Srs. �ais e Ben-
nistéríos e departamentos desta maneira.

\ veiS, fora� reduzl,das ao
cidade e da Exma. Sra. feitores, I •

auton'omos, de que cere- Óra, pois, no dia 20 de mí.OI�o pare conlmuar�m Odete Marta Schutz. A As' formandas são as
ciam, práticarnente, todos novembro de 1961, as as- eXlst�ndo, Apesar d� g,rlla vovó Adelaide Alves "Ba- seguintes: Alice BoBS, Ar
os habitenres desta vasta sinetures pera repartições da, ,�mprensa bra �ll�1 ra, tistn e a maninha Janeta Ilete �aria Sohmitt, ASl�itNação. e particulares eram enun- prmclpalment� d� Judiada

e tão eufóricos com o Kuchenbeokar, B e a triz
etades ao prêço de Cr$. Imprensa do IOte�lOr, o go-

f�ito do caçula da casa. Hplo, isa Piaz,era, Beatr.iz96,00 - NOVENTA p v.erno
.
pa,rec{> nao to�ar H DICh

SEIS CRUZEIROS _ '; co�hecl�ento. E os Jor- A solenidade de formatu- �a�I,sa e�sl, u ce 10-

já no dia 22 de novembro nals vao desapa.recend�, ra, verHicàr-se' á em data dIDl.'Henr�eUa Horongo
de 1961, dois diaé depois, u� por um. Pela Impossl- de hoje, com missa de so arowDrlgg, I�a Mar

a mesma assinatura era blhda.de, de atender ao .e�� formatura na capela do ta �ohr, Ivone Plerman�,
carecimento d08 materials Ginásio São Luís, às 7 LaCl Moser (oradora), Lea

ofereciàa ao' prêço de , -

horas e às 19,30 a entrega Horst, Loreta Junkes,
Recebemos com muita (Reparem) Cr$ 1,200,00 - de Imprensa. Porque n�o

dos certificados na sala Lou?e.s Horst, Mag�alasatI'sfação 'n'otl'cl'as vindas MIL E bUZENTOS CRU· pode":, suportar o padrao
Amodlo M Terezmha

ZEIROS _ assinaturas elevaao a. que se, pro�u· de projeção do Oinl3 Ja- " : ,da capital do Estado, '

. zeram. O Impacto IOflaclO- raguá. Parabéns! Werne�k, Vieira, Marllda
dandojnos' conta de uma anuais.

'd Rosemarle Ballock. Ma-
série de alterações nos Pelo que se vê,� não há �ario ,arrasa com o i ea-

ristpla Apârecida Picolli,
quadros administrativos fórma de se calcular a Ilsmo.p�vora tudo na lou- Ginásio Divina Providência Mariza Bela Cruz, Marle.
da Delegacia Fiscal do percentagem em que a c� traJelorla, em busca do

Da direção do estabe- ne Cardoso, Marlene Mar-
Tesouro Nacional neste assinatura aumentou. O caus,

lecimellto e da Senhorita ta Harnack, Nair Cielu-
Estado. dinheiro que se pagava Vamos aguardar o ano Ozilda Tereza Rau, recs' sinski"OzHda Tereza Rau,
Assim é que, além da anligamente para t uma as- novo, Si até lá houver bemos atencioso convite Relindes Elfi Bendhack,

prevista désignação do sinarura d� UM ANO, hoje meio de vida.
pua as solenidades de R.ic�rda Charlotta Banz,

sr. Jo'sé,de Brito, homem formatura das gioasianas SilVIa hone, Kaes�model,de indiscutiveis qualida- '

.

\ de 1961 do Ginásio da Veralba MarIa Frelberger
des para Delegado Subs- [ii r I ii C' n [O'" C'u 11 ii C' Divina Providência .. cujo' e Waldéa. Herbster., Em-tituto em Florianópolis, � I: II � � lema é "Vencer pela ver- bora tardlsmente,os cum-
o que nos c�usou real dade, construir pelo ideilr. primentos sinceros.
satisfação foi a nomeação, M0TORISTA, Nesta - Sr. Redator - Os mo- As solenidades constara'"
do Snr. Moacir de Morais toristas desta Rossa querida cidade vão ter que fes de missa em ação, iaLima para chefe dos Ser- tejar qualquer dia um' aniversário fóra do ',comum,
viços' de Coletorias de Ninguem ignora a existência da sinaleir'a instalada
Santa Catarina, tendo-se no cruz�mento da Av. Getúlio Vargas, Rua Cél
verificado a posse no Proc. Gomes, Av, Mal. Deodoro e Rua Mal. FIÇ>ria
último dia 6 do Iwrrente. no. ,Ao menos os pede,stres e os motoristas (alguns,

, O Sr. Moacir de .M;orais é claro) vêm no meio da rua, estratégicamente pen
Lima, cidadão de, apura-, durado um corpo estr..anho que os humoristas já ape
da eultUI'a e' c0!1l quem lidaram de disco voador. Na verdade trata�se da si
tivemos a honra de pri- naleira que já não fllnciona ha quasi um ano. Por
var durante longo tempo, isso que, vamos ter que comemorar o primeiro ani
esteve residindo nesta versário do desleixo administrativo em nossa terra,

cidade, durante o perio- E não me digam que o que afirmo Inão é verdade.
de ein que exercia as A sinaleira, a úoica existente na, póssagem mais pe-
Ifunçõ_es pe escrivão da rigosa de nossa cidade, nãó funciond já' faz um ano,'
Coletoria Federal de Gua- E ninguem se incomada:

,

'ramirim. Posteriórmente, Ha questão de poucos meses, cempareci a uma'
'dada's as suas qualidades, �essão dtf Câmara Municipal, jU5t�meDte �o momen:

,... foi transferido, _para a to em que'se discutia o'projeto de lei -quedava Cr$,
cidade de Biguassú, onde 2.000,00 mensais de gratificação ao 'Delégado Auxi,
p"assou a desenpenhar o liar de Policia ge Jaraguá do Sul e Q lid�r do PSD .

/'bargo de Cole,tor Federal. tentava conven,cer os' demais vereadores que, essa' RESPOSTA _ Já está feita, aqui,- por 'nossoÉ, pois, com justiça que quantia se destinava para àprimorar e melhorar o intermédio. Aguarde as proviàencias� ..se reconhecem as inegá· tráfego que deverfa :d'óravante serl"dirigido pela enfi- -',

veis qualidades ,do sr. dade poliCiai local. Confe�so que fiquei decepciona- OPE'RÁRIO, Nes.la -, O Senhor! não é autori-
,

Moacir, de Mora�s Lima, do com alguns vereadores que votaram contra o pro_- dade trabalhista, mas quem 'sabe poderia informar
confiando lhe agora ,a jeto. �mbpra a maioria votasse pela aprovÇlção da sobre o. seguinte:- com o' ,novo salário, mínimo, o" .

chefia dos Serviços de gratificação, desde 'fevereiro de 1961,. meu parrão me,despediu. ,Recebi Cl) aviso prévio- de Em data de 8 do cor-
Coletorias em 'nosiso Hoje, mudei d,e idé.ia e a'cho que os que vota-' trinta dias e duas' hor'as de folga"por-dia. Trabalho rente colaram' grãu os

;Es�a,do.'" "
ram contra estavam com a razão. Nem; a policia, na emprêsa, com o prazo do: aviso prévio, 'sete"me·' bacharelandos d'e, 1961,

Aos Srs. José de Brito nem a PI'efeitura deram pelél falta, de funcionamento ses, O 'mEm pairão disse:rrie' que"nãó tenho "di'reito à da Universidade de San
e, de modo especial ao da sinaleira. E tem acontecido cada uma naqqela'-es- indenização Ie nem a férias.' Fui coösultar uma pes- ta 'Catarina. Dos qua-ren
sr.' M o a c i r ,de Moraes quina, entre a lola Hertel{e o Banco Nacional. Tenho soa 'muito ligada aos tra'balhadores e esta me infor- ta integrantes da Turma
Lima, os noSsos cumpri- pres�nciado casos qu� só o malabarismo de pedes- mou que tenho direito' só a t'érias, Com quem está Governador Celso Ramos
mentos, com sinceros tres e de motoristas conseguem, evitar. Mas já acon- a razão?

'
, ..' destàcamos os Srs: Fer-

'.votos paJ.{a que, nas ati- teceram muitos' casos e outros ainda estão po acon-, RcSP,OSTA: Com o patrão, é claro, Entre mui- nan.do Marcondes de Ma·
vidades dos novos cargos tecer., I tos outros; () 'lTribunal Superior do Trabédhot• �o tos, Francisco. Mascare.)
possam dar continuadas Si a·,Prefeitura, por ,si ou pela D�legacia, não Processo 817/53, publicado no D.U.�, 15-?-55 �ecldlU nhas e Em�g�1O Geraldo
p r o v a s de e:xempla,res conserlar essa grave situação, dentro de pouco tem- que "Antes dos primeiros doze meses �a0 ha �om� Sada, este ultImo o�adorfuncionários que, sempre' po vamos festejar 'o primeiro aninho de nijo ,funcio se falar, em direito a férias, mesmo PQrq'�e' o prlmel-, da turma na soleDldade
foram e que se dediclt,m nameóto da. sinaleira. E VtÍi ser um chuá, sem con- :ro ano de duração ,do conttáto de traba'lho é cOAsi- de colação de grau. _,

de corpo e'aluia à admi- tar a paradas' dos càrros 'chapà branca em lo�ais de derado 'perío�o de 'experiêIlcia:' .. E8Ia a no�s�, mode�,", �'Correio db P090",cum
nistração pública do nos- estacionamento proibido, sob as' vistas grossas das ta, colabor,açao, salvo melhor, J.uIZO e decls'oes pos� prlmen�a a todos 'os' for-
so pais. Parabens I, autoridades. Para quem faço a reclamação? teriores em contrário. mandos.. '

: ,\ I

nordeste catarinense

Fundação :

\ Artur Müller

\
\

ß DBUimeol8CHO �ß RH 59
De Blasilia, r'ecebemos.

do. ilustre cataríaense.
Irineu Bornhausen o se

guinte telegrama:Diretor
Correio do Povo - Sa
tisfação comunícar co
missão orçamento Câma
ra a p r o vou o n tem
emenda minha autoria já
aceita Senado elevando
para cincoenta e quatro
milhões cruzeiros 'dota
ção para c Q n s t r u ç ã o
acesso Jaraguá BR 59 pt
Cordialmente Irineu Bor
nhausen Senador.

Moacir de
�oraes' Lima

.,

I1V/50

Escola Técnica de Comércio
São José; de Curitiba

a nova contadora para·
desejar-lhe todos os vo
tos de v e nt u r a e pro
gresso.

'

----

E s c O I a de Qui m i c a da
Uuiversidade do P a r a n á

,

A 20 do corrente cola
rão grAU de engenheiros
quimicos, integrando a
Turma «João Jo�é Bigá
relIa», os. finalistas da
Escolá de Quimica da
Unlversldade do Paraná.
Dentre OB novos quimi·
cos destacamos o joyem
H é li o Tomaselli que,
assim, vê coroado de
exito anos de muitos es

forços, em busca de uma
bela e

.

prom�s80ra pro
missora profissão. Do
programa, consta: _Dia 20
às 20,30, horas, cerimô'
nia de Colação de Gráu,
no auditório da Reitoria;
Dia 21 às 10,OQ horas
Missa Solene em' ação
de Graças, 'na Catedral
Metropolitana; às �2,30
horas, Baile 'de' Forma
tura no salíl,o de festas
dó Joqu_ei Clube do Pa
raná.

aos distintos leitores,
,

assinantes e

favorecedores

Dia 8 do corrente, em

Curitiba, form�)U-se como
contadora, junto das jo,
'vens Carla Haake e As
trid-Liane Schulz, inte
grando a, Turma Gover�
nador Ney Braga, a S�
nhorita Isolda Hiendl
mayer, fino ornamento de
nossa sociedade, filha di
leta do Sr. Max. 'Hiendl
mayer e sua esposa Da.
Hedwig Möller' Hiendl-

, mayer.

Avisamos aos distintos
leitores, assinantes e favo
recedores que o "CORREIO
DO POVO': não circulará no

próximo dia 16 do corrente,
voltando a circular no dia
23 de dezembro com uma

edição especial de Natal.
OutJ:ossim, comUnicamos

-que os anuncios de Bôas
Festas serão recebidos na

redação. até o dia 20 do Me sm o tardiamente,
corrente. '

desejamos ,cUIDprimentar

Fáêuldad, de Direito da
Universidade' 'de

Sau,ta Catarina -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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·R.egistro
Â�reàMüii�r Gr�bj,a,'bticial \S 'n IF*I., ',,1 A' "I Sdo Reg'istro' Civi] do

I ,\iii �;I(1. Distrito da Comarca Ja-
II' , '

(aguá do [Sul, Estado' de ========= í"
'

Santa Catarina, prasi!. I
"

UERBERllUIZ IPAUlO MARSCHAl(
"

- a �ra::Natalia; es�osa 1
, falZ saber ,que cqmparece- \, Aniversários I • ..t' BI..!. ir

-.

Pram nor cartórió exibindo
'

ós ,
r, I ,{ Deflui no próximo dla' 1''1",0 sr. on] aCIO, erry.]

I documentos exigidos pe!à lei ,(11 mais Jma data natalícia' resi�ente em! Ilha da Pl-

;tfim .de se 'habilitarem para I' Fazem an'os hoje: do distinto' cidadão �r. guelra. I.
'

.

casar-se r 'r. o sr� Albano ali,r; resta 1�����á�i���I��oa������,: .m« '17:
,\

Cbii'sultÕ'r'io � Rua Pres. Bpitâcio 'Pessoa
Ed't I I:. 16'7 d "9 11 foi CIdade id d

"
! , Das' 9·1,2 e da"" '15-18 horas. - Fone, 384.I' a. n, u. ,e Q.- .7' ,\,

'
, "

"

" nesta CI a e.
.

I. A sra. Thea, espose dá '"
IS

Jairo 'Wiest'e' '-: o sr. Henr�que Beyer! '

Cumprimentamos ö llus- s�. ÄJ:lg,usto SChmidt, ne�ta !io-.-==;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;i.;;;;;;;;;;o;;;�__=__=__�....__====

M "",

IH I
.

G
.

. ':- o sr. �1/1.ron, Osni tre êntverseriante éom cidade',
'

, ,

anza e, ena . arma Stlnghen, residente": em vojos de perenes Iellcldá- q':.=:::::::::::�3::::::":.:i::::::==;:::::::::-"::::'7:=:::::::::==:::=::::::::'-:::=:::=3_.."i\Ele. brasileirp, solteíro, Ponta Grossa ,I d" 'Ih
a, ff .

y

, ,
. es Junto aos que e são Watzko' II'

, '.'

IIindustrial, domiciliado' e, ' 'I' ,/
' " .

'p
.

h caros. :--,I o J·.o,v,em M.ario, filho II IIresident� nesta cídade, asem anos aman 4: CLI'MAX' VITORIA '1'1á
.

D P d 'iI f'lli'
� dó sr. José Kasteller.

\t d{Jbaão Wi:S::' h� M�ri� O jovem Iosé.. fiiho do Dia, 12: r
'

�� I,
do' Carmo cercai ,'Wiest.l sr. Oa�id Moreir�, resl- O sr, Mario .tv]. Airoso, "

Dia 18: 9' 5
' II

. , '.., .). dente em ltepoeuztnho: nesta 'cldade: , I I pés. pOllcol,bfiílo -1960 i n-Ela, brasIleira,. s.o�teIra, _ ó\ menino Ewald,o..' . t .' O sr. José Weiler,' rest- 1&

dO�é.sti�a, 'doml�lh8da e filho do sr. �eribldo M. berto,ofj���e�p ;r���to�f�' dente em lereguêztnho. }, L�THÀR SONNENHÓHl ii
residente nesta Cidade á O

' .

"d' A,. Ma,.,hal D••do,. da fOG"'., 84 Ia II
.'

" .�. r
"' oenng, re I ente em Vieira, nesta cidade', D' ''10 ••,1

• II
rua CeI Bmílío Jourdan ia � JAlAGuÁ DO S.UL I EII:�. SII, (a'arl.. 'I

•
.

' '. -", \ I,
' Estrada lrepocü. - a sra. Ana, esposa r

flips de 'Hugo ,Alves Gar-
.

(,,, do sr. Pedro R. Netto; ,Q sr. Wirgilio Rubini; ii !i
���b eG��ct!�dOmar Car- Dia .11:. '- a sra. Ingrit ßehllng' reetdeute. ein -Barra (lo Rio !I

"

;'
'

..1 JJ\
A sra. Paula' Elfrtde. B. R�chter. esposa .do sr. Curt Cerro;

. ;. \�:::::!:::=::(=:::::==:::*===:::========I==:::==:=:;I
ÉdÚ8I ·D. 5168,' de 29:�-11.6.& Konell; , 'Rlc1hter, nesta cldedê.

. � o sr. AlblD_? Torl_!1elh, ',;
__

'
_

;_ a sra. Irma RamJow re_8Ide!1te em São Jose dos 0,.�.4 � "C':"•••"."."."•••••• '''.''.''.''�� ••''·•••••"'•••..•..•..ait.·•••••• �.':••• 0

Erhard Otto, mnta, esposa do sr, José Di� 13: Plnhala;
.

�
V'

• ;. T "
.. B

Fredérico Pater e >
Finta, residente, em Gari- O sr. João Lucio da r: a srta. Lorera, filha

;::: ,ltOf10 :uaZZarlS :;::31. Elvi�a Schuh beldi ; do. sr. José M. Iunkes,Gosta, residente em Ira- d E"

Ele, brasíletro.iaolteíro, - o sr. Vitório Glo .. pocuzínho;
resi ente em str. �ova;

lavrador, "domíclllado, e wbaaltdzl.k,. i, restdeute �� Gari- - o sr. Henrique Bor- Schmit.. srta, Betelira S.

t�::.·, VEND E D I V E RSOS L O T E S .�:.:J·lresidente Deste distrito, tolini ; ---- J:. �., Rio Cêrro, filho �e - a sra. Tereza, esposa - o sr. ßertoldo M. D1:a 21:'
I
!

.

-

NE STA C I D A D E, E MA I R
.

r augusto Peter e de Mà· do sr. Andr� Glo�atzki, Ooering, comerciante em H· �ria Kikhöfel Peter. residente em Garibaldi; Est�ada Itapocú. O sr. Waldemar Rau, g i Casa tia Madeira e 1 terreno c/l.250 ms2 ; �
. , Ela 'brasiÍe'ira solteira - o jovem Nelsio, filho, comerciante, residente em 1 Propriedade na cidade com 2 casss e 1 : .

ddmé�mc8 domiciliada � dó sr. Martim Henn, resi- Dia 14: Estrada Nova; morgo de �erra; �l' residente,' neste distrito,\ dente em Jaraguilzinho; O
.

L f'lh d
- o jovem Ingb, filha 1· Càsa de Mater.ial com 1 morgo de' terra " ::em Rio Cêrro filha de - a' sra. <L:écilia E. Jo.vem a��o, I o � do sr. Leopoldo Seidel,

Alvino Schulz'e de Ema Mahnke, esposa do sr.lsr. Miguel, Muller,
.

resl- residente em Corupá. J. 1 ,Cssa de Material com 1/2 morgo po n t o

=lM h S h�l .' Heinz MahnKe n/ cidade' denle em VII� Nova,
.

para comércio; :
o r. c u z, "

- o sr. Ricardo Schlo- 'Dia 22: 292 morgos, de terra própr�o para baD.tina, �Edital n. ,5169, de 2.1�.61 I"PßIIRflO O'O
"

POU·O.I" t��o��Sidente em Nereu
O sr. João S�hreiner.

: /4 kI. distante da -cidade, sendo mais da �J {
Arthur Priebe el bUli· Desta cidade; � metade ma ta virgem. iJLinda GlaseIiapp Lemke (

Dia 15: - o sr. Honorato Bor- :! -:>! 'lC-..i. � ,(;: ���: _. _.,�fundação; firtur müller - IISl19) tolini; I
, Ele, brasileiro, solteiro, A srta. Renate, filha do
operário, domiciliado e Emprêsa Jernalística

"r. Rudolf Blel'ch, nesta
- o jovem Gustavo ç.=======:::=:::==:::==:::======::.====�"Correio do Povo" Ltda. " !-Iel·nsl...· Ia ••

residente neste distrito, .1961 _ 'cidade','
�l ", 'I 11\ '-0' o

Al Ir
-

lk) II

.
á Estrada Jaraguá Es- Diretor: - a sra. Apni. esposa

- o sr. Dr. Reinoldo liili lUiro � lUl n \ill � 'Ur ai S C lill o I,!.querdo, filho de Bernar- Eugénio Vitor Schmöcke/, do sr. Arno Junge, resi- MuraraC' ilustre dcaJusídiC�do Prl'ebe e de Ottl'll'a nesta omarça e ardgua !i li
dente em Joinville. d S I ii Cl

._

D ti t
:!

Priehé. 'ASSINÁTURA: o. u; II rnrglao - en 8 a ii
Ela, brasileira, viuva, flaual CrS 250,00 . D';a 16.'

- O jovem Jorge, filho II í 'ó ii

doméstifCa, domiciliada, e Semestrat . . • CrS 140,00
� do sr. José Kasleller, nesta II CL NI�A - PR TE,SE CIRURGIA II

r�sidente neste. distrito, O jovem Roberto Meyr, cidade.
I

ál Estrada' Járaguá Es- BNDBRBÇO: resid�nle em JoinviIle; D';a 7.'
1i Afl. Marechal Deodoro. 587 - JARAOUÁ DO SUL II

i

f' E
. Caixa Postal, 19 t J I f'lh (I II Defro,nle � Igre]'a Mattiz . ',:1.querdo, II h a de .rvin t flvenida Mal. Deodoro, 210

- a sr a. eanel e, I a
,

Glasenapp e' de Mi n 8 Jaragua do Sul _ S. Catarina do sr. Erich Th. Bräuer, Transcorreu dia 7 a �"::::::===::=::::=:::==��======:�=::::::.-.::::::==::Ji
MU,eller Glasenapp. nesta cidade; data natalícia da distinta I

I'

____________________�
sra. Elza Loewin, esposa

Edital n. 5170,' de 2�12-61 l- D' F
I do sr. Waldemiro Loewin,

Antonio Dalari e'
r.· rancisco Anto�io Piccione nesta cidade.

Ivone Julião ::M:�.DICO �� UMA PROPRIEDADE COM 1,200 MORGOS
. Ele, brasileiro, s�lteiro,· Cirurgia Geral de adultos e crianças - Cli- .�ure seus ll,lales e poupe seu CONTEN,DO AS SEGUINTE� B�NFEITORIAS:"

oper-ário,', dómidiiiado , e
·nica Geral - ,Partos - Operações - b,om dinbei�o comprando na'

1 bananal com 10,000 pés pr�du'ziveis;
re�i!1ente neáta' bidade.. Moléstias de Senhoras e Homens. F-ARMAGIA NOVA �5 morgos de arrozeira plantada;
fillio de João, Dalari e Especialis.a em doenças de crian.ças

'

.e ROBERTO M. BORST
.1 36 mil mettos oe flalas para arrozeira "de _.PauÍiila Dàlari. '

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS ,i que dispõe de maior sortimen-, 1 estrada no terreno com 2.500 metros;fBla, brasileira, solteira,' (Clara HruBchka), das 9 as 12 hs. HOS'PI!!'AL

I
to na praça e oferece seus arti· /. ' \

indnstriäri8:', ' domiciliada gos à pre�os va�tajo808 250' pés de árvores frutifevas enxertadas;
e residente'nesta cidade, JESÚS DE NA,zARÉ das l'D. as 18 hs. Rua Mal. Deodoro 3 . jaraguá

,

3 casas de moradia;
filha �e Eugenio Alexan-' co :ia.upA ....: SANrA CA1rAH.INA ����� 1 pasto todo cercado (incÍusi ge animais);
dre Julião e Her,thà Pis--' _j . .

.

12 iIiil pés de a�pim;
,ke Jul'iãó.

r'

.. < ÍD�! ;'l!!!!!!::==-II ,=-r� 1l!!S!!" iSEi"!II Proibição 1 batedeira nO. 3 - com motor',; " r·
'. ",,:;,} '1-

.

I
.

'

I Proibo terminantemente'.a 2 carroças. 'r

E,ilital n. 5171, de 4:12.61 [) R. J O. R N SO E LT E R entrada de pessoaFl' em meu "

I

, Antonio_/Petrie; ,\ . " 'terreno, situado em Pedra
" Ferramentas, ránchos, muita mata virgem,

Vitória ZImmermann III
' J .CIIWRGIAo DENTISTfi I

m �::n�'ri:� ::n�:�cS:ã� c�� etc., localizàda e� estrada fedßral - melhores

Ele, brasileiro, so1t�fró, iii Moderníssimo '�AIROTOR"
_

Iii responsabilizando pelo quê Íhformaçõés n!lS Lojas DOUAT -

ln· 'á' d
.'

'1' d ,II " III possa ocorrer com Vitor Zimermann - JARAGUÃ DO SUL'co erm rIO" omHn Ia o II Reduz o tempo de traba lho '-' /:::

(as8 J RunpLFO'ZIMERMANN' �

e residente, e� Join·ville, I e aumenta' o ..conforto do 'C,UENTE. ". 'I
�

filho, de Antonio João .

{
�

.1
.

II '!E!i!!!!-'! :' !. iliiliiiiiii!ii = �! ii il. Iii
Petri 9 ,d,e��Aqelaipe Le�, I" 'CLíNICA �.CÍRüRG'IA .- PRÓTESE', g

,
..'

I. na��::bra�i(�ira:Bolt,�i;a; :1_
'

. �RAlaS 'X I �

'I·
..

ä � 11\�o :tM,kr lUllrollo�nt1l\",' 1Ó>ct))r�l"�O'>f A1� ",ß 7J.�'\\TPAlO 1_·'doméstica, d'omici1i�dí:i" e 'iii '" _.
--:-

. � 1lJ)l1' iVll 11 llllltll lIJ)(QJ. 11"'��1ijI_ \Ml� ß�� \Y �\lli'U'
resident-e ne�te dist�ito; I!I Con-sultorJ,o:. Av. Getuho Vargas, 198 � \

.. 'II II' "'1
111'-

:"em' Ilha da Fig�ei�a., filh�, ·1'11 '
" ('Anex� a_C: Dep6sirb da. Antafctica). 'I \1, 1=-1

.

,

. 1-_'tIe Leopoldo Zimmer- .g ,<
'

,(
. (" '. ,....,;, , III .

-

--

II
mann e de �aria Rein�ry mi�!�'Si!IIF U::llFlllBl!;p.i!�;es;��.

1-
", ''\'' ' I,

'1 :
Zimmermann. t

'I
--

.

'I �••,_õ_.:.._..:_�._ _;;:_, ; ..�_- \;;.�,- -- _.__ _ 'f � _.. ..
'

I
• ".-, ,

-

t",
.

,
(f-��-·-· .. --'-:��-

..-·-...- ...:-·-
_--.. -

1'·.,·r..---·---..-:-J4\' '. uom;'espritói'io, nê,sta cidade à" Av..Mareenal Deodoro
E para que chegue ao co· ii ·1'.D."e.. ··'s e "'I·�·I·'·-' II I, I,' .", ,

' ,�',
I, ,I,nhecirrit:n(ode:topo�!�an�e'i ii 1& W;�,,' "�o �- 5 '

ii, �I da ,�on�eca.,�o. 1.22":I:>.�rà, �e!�o� .�e:vi�, spus elie.ntes; 11.pa,ssar o presente �dltal que II li DI mantêm,estreito ,IutercamhIo. JudICIarIo com 0S� EscrItórios
serFpublicado pela impren- EI II iii'

,

·1
. 41 � " , •

,

,m·sá 'e em car'tório onde, séI'� .ii
.

t
• ',' 1"11 .•D.• ' de A"dvogac�a DR., HERCILI\() ALEXANDRE DA J,jUZ_I.'I Medicamàntos e Perfumarias ' II' ,

atixado Amante I'i dias., �j, li
'

S· b I 'd ÍI" 't'"d d
\

, ii 11-"" com sêde en1 ·Joinville e São Francisco dd Sul· está em .iiI
..

r

algu'em souber de algúm 1m; ii .' 1m � o e �nes 1 a, e - ii ..• . _'
.

,',.' I· 'R'
pedimento actise-o, para .05 ii 'I 'C(ilDflaDça e Presteza. . Ii 111" 1 c<;mdIQoes de,. tamb�m, ,a)ee�ar causas para aquelas co�. 1-lins' legais...

,.

.' } ii 7/': I, A que melhor lhe atende I i! .. marcas· ßem, maiol'e,s\ 0ßUS Ipara seus' constituintes.
.

AUREA MOULt}-:B1R GRUBBA tt
'_

(, \' e p,elos me�Ol'E)S I,pr(ços .,'.l! ,I ,'" .
'

,.' \
'

. \,
r, ') \

-

III.

1Cla
I 'í' �"__" __''':''_--'--'';;-';'-'''--''.'''--'--------'�='-'---� "=ilillEli" 'w'

,
lI!BIllIEIl'l ,;,�,=l�;'=Eiii!i!i!ii!i!i_il--lf.i!!i!ii!!iE-_lf,,-,1-.':,_=-="............_.-.;,�.

.

"

,·--·····--f··----·---�-··-···-·--·-- ....------�-
�
.- ...

_-, ... iiiiiiiiiiii � ...... 11.1
•

I
'

, ,

'!'
, .

, . .f;i.' '.
'

,

I "

'1
I Dr. faro,ando H. �pringmann

I

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VÍAS '-BILIARES: INTESTINOS�
OIRURGIA DE SENHORAS. '

',' r
Diagnóstico Precoce do Cancer nas senboras _.

VENDE-SE

\
I

'/

\ ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

Edital de Citação" ..

o Doutor Ayres 'Odma F.erreira de Mellb, Juiz �f' I Agradecimento 1
de Direito da Comarca de j�raguá do Sul, Estado .

.

I éI' ,

'd cf: 'de, Santa Cattlrin,a, Brasil, na forma, da Lei, etc... ,Cumpre-nos o .doloroso ,ev�r � c mUDl.z,
car o 'passamento do espôso, pei, sogro, avo,FAZ SABER aos que o presente edital de cí- e bisavô'

I

.

'

ração, com o 'prazo de (30) dles, virem ou 'dele conhe- '

r \Richard' Pisk�,cimento tiverem, que pot parre de. ANTONIO SEJD- {
MANN; por, intermédio \ de seu bastante procurador;

,

ocorrido �elas 2 h�rj:ls do dia 3 de dezembroadvogado dr. Reinoldo Murara, lhe, foi dirigida a de 1961'> com a idade de 70 .anQs" 2 meses epetição [nlclal do teôr seguinte: - «Exmo. ônr, Dr. 7 dias./ I '

(Juiz de Diretto de I C o m a r c a de jaragúá do Sul. I 'Agradecemos por Interrnédlovdêste ,ao Sr.ANTONIO SEIDMANN, brasileiro, casado, 'operérlo, Dr. Waldemiro Mazurechen pelos seu� cuidadosresidente e diomiciliado em «Ribeirão Molha», nesje médicos e o ReV. Pastor Karl Gehring, pe�asmunicípio, por. seu bastante procurador, .advogado suas palavras consoladoras prpferidaa em cese'I infrij assinado, inscrito ne OAB., seção do Estado 'e perante o túmulo, ' ,f '

de Santa Catarina .sob, n. 916, com escritório à, Av \ Outrossim, agradecemos a todos os pa-Mal. Deodoro 215, nesta cidade, vem com fundarnen- I,
rentes, vizinhos, amigos e conhecldos, queto no Art. 317 lnciso IV' do' Código CLVil �rasileiro, acoanpanhararr:. o querido m�rt? à suá úl!lma,perante a V. Exa., mui respeilósamente propor e re- morada e enfeirerem o seu JaZIgo com, flores,querer a wesenJe AÇ�O O�DINÁRIA, DE li>ESQU1-; �

jaraguá do, Sul, Dezembro de 1961.TE, contra sua mulher CECILIA LQRENZEIDTI SEID- ,

MANN, \ braslletre, casada de ocupações e residência
ignorada pelo peticionário, pelos motivos 'que passa
a expor: I) Que o; requerente, casou-se sob o regimede comunhão universal de bens-com a suplicada CECI·
LIA LORENZETTI SEIDMANN, no díe 9· 2 62, JiloCartóriofde ,casamento desta cidade, conforme consta
da certidão dé casamento' n. 2.539 do livro 21 . fls. 30,
inclusa doc. n. 2. II) Que "deste matrimônio o casal
tem 2 (doís) filhos menores; Valéria ôêtdrnenn nas
cida a 2·653, e Albano Seidmann, nascido a 29�10 54
III Que a supücade coabitou com seu marido. até setem
bro de 1954, quando em dia deste mês se dirigiu a
passeio à càsa de seus pais de criação, permanecendo em casa dêsres por algum ternpo, não mals
regressando ao lar conjugal, quando então. desapa
receu, \ tomando lugar ignorado, abandonando o lar
volunràriamenre, sern que houvesse qualquer motivo

I. para isso. IV) que pera provar o alegado, o supli
cante indica as testemunhas abaixo, arroladas toman
do-lhes em dia Je hora que lhes for designada o seu

depoimento, o que desde já fica requerido. V) Que
em Ieee do exposto, está caracterizado OI abandono
volunrérlo do lar, por mais de 2 (dois) anos, e, sómente isso, é causa determinante de desquil( previsto
no nasso Código Civil em seu artigo 317 inciso IV
VI) Que desnecessário se tbrna proceder o qué de
termina o art. 678 do CPC., por se achar�m ambos
separaáos de fa)o, há mais de 7 anos. VII) Que nes
tas condições, e na forma dos arts. 316 e 317 inciso
IV do Código Civil Brasileiro, vem o suplicante re

querer a V. Exa., que se digne ordenar a citação por
Edital de Ceciiia Lorenzetti Seidmann, para respon
der a�s têrmos da presente Ação Ordinária de Des·
qUi,é, que 'se processd no Juízo de Direito desta Co
marca. Devendo preliminarmente, proceder na forma
que t!letermina a lei 968 de 1O-12.�9, um� �ez vere- OFIOIO: Associação Atlética Banco do ·Brasil
ficada a impossibilidade da soluça0 amlgavel, que Jaraguá do Sul (SC) - Oficio 1/61,se digne V. Exa" m,andar lavrar o têrmo do ocorrido

Jaraguá do Sul (SC), 14 de nO\'embro de 1961e citar novamente d suplicada para se defender DO
limo. Sr. Diretor do Jornal «Correio do PO\'o:t)processo, até final sentença e sua �xecu�ão, sob pena

Nesta _ Prezado Senhor:de revelid decrelando.se o desquite para todos. os
legais �f�itos, perdendo o nome do'suplicante, e .os Temos a satisfaçãQ de comunicar-lhe que, emfilhos permanecendo em poder do!conjuge inocent�, data de 3 do correD1e, fundamos nesta cidade, a
condenando a ao pagamento das custas processuaIs As�ociação. Atlética Banco do Brasil, cuja primeira
e honorários de advog:ado .. Para os efeitos fi�ca!8, DiretoI1ia ficou assim constituida:dá:se a ação o valor Je Cr$ 6.0.00,00. Nestes. Ter· Presidente: Arlindo Salai

,mos p. Deferimento. (sôbre estampIlhas estaduaIS �o Secretário: Claudio Pereira Ramos, valor de �r$ 4,00, devidamente,. i'nulilizadas, o segum-
Tesoureiro: Hans kaimund Klugte): jdraguá\do Sul, 28 de outubro de 196�. pp. (a) Diretor Esporti\'o, SociaIe'Cultural: João Fa· I Para os devidos fins e efeitos, na qualidadeReinoldo, Murara. Teslemunhas: - l) .Agustmho B��· rinhuk tI' , dt! pai e responsáv�l pela men�r �elga" venhosani brdsileiro, casado, lavrador, reSIdente e domlcl-'
Oonselho Fiscal: Jo'sé Ribamar Ferreira da declarar para conheCimento do- publico, que. pes-Iiad� e� Ribeirão Molha, neste, f':1unicf�io. 2) Angel_<> Silva Cruz, Gerd Edgar Baumer e Horst Stéin. sôas irresponsávei�" desconhecendo a Idlgmdad.eManes orasileiro, casado, operarIO, reSIdente e doml-
DIRETORES DE DEPARTAMENTOS: alheia tem procurado manchar a honra da referl-cilié;ldo' à Estrada jaraguá Esquerdo - "1ifa Martins"
Basquetebol: João Jocias.Weber da m�nor e que procurados para confirmar asle-neste município»."

.

Futebol de Salão: Oláudio Bergler. vianas alegações não tiveram a nobresa de caráterDESPACHO: - Para os fins da Lei n. 963! de A Associaçao Atlética, :aàl?c� do Bra,si!, t�� de C9nfirmar 8S e�pressões, que f�cou comprovado10/XI1/49, cite·se a, ré Cecilia.L. S�idmanB' �or edItai, por finalidade: _ Promover e 1 estimular a pratIca não passa de vil calúnia e que, possuo �m meucom o prazo de trinta (30) dias,. a ser pub!lcado,. na e o desenvolvimento de todos os jogos de salão, poder a documentação que p�ova de que os se�sforma da L'?i, para compar�cér" pera�t,: este JUIZO,
exercícios atléticos e desportos amadoristas; e or- autores não. passam de mentIrosos baratos� nao

- em data .a ser designada p�lo Sr. Esc.rtva�, � contes-
ganizar, patrocinar reuniões artísticas, culturais e merecendo crédito algum, si continuarem a dar'ar a ação no prazo de LeI. OutrOSSIm, IDtlme-se 'G"

.

.. , .

vasão aos seus baixos instintos.
,

'

d h" SOCIaIS.. �

autor Antônio ,.Se\dmann" do presente espac o, para Sendo o que se 'nos apresen'tava, aproveitamo-
.
Jaraguá do Sul, 2 de dezembro de 1961.

<

••
los devidos fins. jaragua du .,sul, 7�X'I�1. (a) Ayr�s nos da oportunidade para apresentar.lhe as nossasGama Ferreira. de Mello - JUIZ de�DI�elto: - Em,�Ir- cordiais Sau d a ç õ e s.' •

.

.

(ass.) RUDOLFO F:ISCHER'tude (lo que, foi expedido o presente edItai de CI ta-
. 'ARLINDO SALAI _ Presidente Rua Benjamin Constant _ Jaraguá do Sul- _ SC.ção, pelo qual cha�a e cjla' a. CECIJ_.IA L. S��D- . CLAUDIO PEREIRA RA",OS _ Seoretírio�MANN para comparecer neste JUIZO, sala das audlen-

F::::::::::::=::::::::::::::::::::::::===:::::::::_;::::::::=:::_<C::::-:--::::::::::::::::::�cias, Edifício' do Forum, sito à AVö' Mdal.fDeOd?rO dda EiI�@I!!lIItfi� _1l9Ml8I8�1!!M_-;S@8� liiil lThTD>o lEm>lltf'illT, W. Â\ lU'flMf' Â\ NN ;!I!.I:Fonseca, ,oesta cidi:l�e', nu .dii;l 1 .e . evereJro.� o'

'FOTO PIAZERA llYlI\. lI\. �llli 1&.� !Vll..8U�l�ano de 1962, às 10 horas, afIm/de aSSIstIr: ,a audlen-

'!.J. "-:l\IJ.r..DI�O 6"IBUB.:::1IAO
, II.!,cia de conciliação, de que traia a LeI n. �6� de III DEP��NTB Á PREP�ITURA -:- ,ARAOUÁ DU. SUL, _ .L".m '-J '-J Vf·

10/XII/949, tudo de conformi�ade com a, !'�tlçao e i, fotQgrafias em Oeral - fotocopias de Docum�t.(Js - II 'Fo�mado pelas Fa�uld�des de Medicina das Univer- IIdespacho acima transcritos, ficando d��de 'Ja CItada,

I
Filmes e Material Foto, '7 Aparelhos e Ace�onos. ii' sidades\ de ColÔnia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii

· por, todos os têrmos da ação e contes'a.-Ja, querend<:>" A pedido•.atende a domicilio e tambem jl '.,
. l' li·denfro do prazo de 10 dia,s, ,co�t�d�s da data �esl-, ,em lo�alidadas 'riziDhas

I II CIRURGlA':_ SENHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS B IIgnada pina a audiência de conclhaçhao,. sobtPedna �'; 1.8888.!E iii!! III! [!d:_illiB __iiI8_, [!dIa_aEi ii \ 'CLINICA QERAL. Ii'revelia, E, para que cHegue ao c,on eClmen o a �Ke ... :
\ ii , linda pas..lar o pre

�
I' Longa práüaB em Hospitais Eorop!os II '

ou de quem inferes,sar "p0l5sa, ma ., -

'.'

ii" IIs�nte edítal, que' -sera aflxaao n,o lugdr d,: cost�me e . "
.

II, Consultório e residência:' liPublicado no ·«Diário dq justl,ça» e no JOrl;lal/.local Reinoido .Mupara . !!
O II«Correio do.Povo». Dado e ;passadó'� nes!a cldad�

.

II
\

II
. ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio. Pessôa, 4 5 II·

de jaraguá do Su!, aos oit� ,dIas do m,es de novem-

A.DVO�DO !l \ CONSULTAS: iibrp do ano �e mil 'novecentos e sesse,b!a e' um., -

! ilL Pela manhã:
_

das 8 1/2 ás,11 horas I!Eu AMADEU MAHFUD, EscriVão, o 'subscrevf. -;-' ., _,

h'
II(a)' AYRES GAMA FERREIRA DE MELLO -:- :l,UIZ Escritório ao lado da Pref�itura

"

ii ..Pe.l:t tarde l das 14 '1/,2 �s 1? 1/2 oras �de Direito A presente cópia. conf�re ,com ,o orlglDal,. ..

.JARAGUÁ DO S'UL
.

'l'j Atende chamados tàmbem à' Noile lidou fé. jar�guá do Sul, 8 de novembro de 1961,
,r

, )1ir O E�crivão: AMADEU MAHFUD \6:::::::::::::::::_--�:::::::::::::::::::::::=:::::==:::::�.:::==:::::=::::�

, ..

I .<

t .Todesanzelge und
::: Danksagung' �

-

,
. /

QUERIDA DONA DE C�SA:

,

Tôd� dona de casa deve saber eosturar, Cos
turar é uma arte julgada difícil no inicio mas com
um pouquinho de bôa 'vontade, capricho e prática, .

qualquer d on a de c a s a 'pode ter o prazer',de'
se tornar uma. bôa 'COstureira. É s6 ter força da.
vontade. A" ACARESC, Serviço de Exteneão.Bural,
irá promover o 3°. cursinho'para monítoras, nos
dias 13 e 14 de DSfembro.'

•

Monitoras são moças e aenhoras dotadas de
grande fôrça de vontade que trabalham por livre e

expon_tânea �ontade para o bem da comunid��a,em que moram. I
I

. É .um trabalho qu'e nãó é pago em dinheiro.
O pagamento será a I satisfação de ver seu lugar

I
progredir, sabendo que parto daeuele pregresso é
devido ao seu' esfôrço. Não é s6mente no projeto
Costura que pode haver monitoras mas em todos
os projetos empreendidos pela ACARESq. Não
poderíamos deixar de f",licitar e agradecer as )OVen8:
Adair Wagenknecht de 3 Jiios do Sul, Ingrid Kru
ger e Olívia Btoinski de �arra do Rio Ce�ro, Ir�
cema Moreira de Itapocuztnho e as demals mom
toras que ainda não temos conhecimento, por esta
rem transmitindo com brilhantismo os ensinamentos
dO,2°. cursinho.

Felecito: também as s�nhoras e moças de Barra
do Rio Cerro e Rio da Luz, peJa bôa vontade de
se reunirem em grupos com as monitoras o que
torna mais rápida a transmissão do curso. A todas
desejamos felicid�des e muitas bençãos. (

Torno a avisar ás monitoras de todas as comu
nidades que o 3°. cprso de Costura será nos dias
13 e 14 de dezembro, eomr ínício às 8 horaa, O as

sunto do mesmo, será alteração e confecção de ca
misa. Peço as candidatas para trazerem 2,80 ms. de
fazenda, fio, 8 botões, agulha, papél para traça
mento dos moldes, régua, lapis, borracha..

Conto ""'com a presença' das seguintes monito
ras: Adair Wagenknecht de Três Rios do Nort�;Ingrid Kruger e Olívia Stoins�i de .Barra do R!oCêrro; Iracema Moreira e Gullhermma de AraUJO
de Itapocuzinho, EI\'ira Enke de Três Rios do Norte,
Oatarina Wilma Weiller de Jaraguázinho.

Em nome da familia enlutada
Vva. Anna Piske, née Kaiser.

'I

,

Wir danken an dieser Stelle Herrn Dr. Walde
miro Mazureehen für seine aufopfernde MUhe
und Herrn Pastor Kafl Gehring für seine rrosr
reichen Worle im Hause und em Grabe. Desg
leichen danken wir allem verwansten, Nachbarn,
Freunden und Bekannten, di� dem lieben Vers-'
torbenen das letzte Geleit gaben und sein Grab
mit Blumen schmückten. I

jaraguá do Sul, im Dezember 1961.

Im Namen der trauernden f:iinterbliebenen
Witwe Anna Piske geb. Kaiser

Am 3 Dezember 1961, morgends um 2 Uhr,
verstarb, nach kurzer Krankheit, im Alter. von70 lehren. 2 Monaten und 7 Tagen, unser lieber
Vater, Schwiegervater, Grossvarer und Urgross-
verer •

Richard Ftiske,

RECEBEMOS O SEGUINTE

,

Devido ao acúmulo de serviço, tal\'êz não haja
tempo de irmos nestas localidades para fazermos
a inscrição das candidatas. A mesma poderá �erfeita no Escrit6rio da ACARESO em dIa anterIOr
ou no mesmo dia do pursinho. As candidatas de
Rio da Luz e Nereu, Ramos que não p deram co�-

.

parecer no 2°. cursinho, deVIdo a couva podE}rao
comparecer neste. Se houver alguma i�t�ress.ada ·emRibeirão Grande do Norte e Ilha da FIgueIra, po
derá comparecer antes do tr e i-n-a m e nt o para -a

inscrição ..
A.CA.RE§�

SERVICO DE EXTENSAO RURAL
ESCRITÓRIO LOCAL DE ,ARAGUÁ DO SUL

,

DA

Associação Atlética Banco do Brasil

: I

j
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ANO

'1

Após ter transcorrtdo mais uma semana, aqui
estou novamente com urri pequeno relato dos último�
econtecimenros soclals hevídos em nossa Cidade, e,
também os que' estão, por 'vtr acontecer.

'

J '
,

'

\ Dando, seqüenole ao que'. já tinha" começado,
vou dizer o nome da sexta candidata ao titulo

'

de
Miss-Elegâricia de 61, é ela a senhorlte Odlnéla Ru
bini, uma. bonita lourtnha que veio ao mundo à' 20
de dezembro de '1943, lá lia Barra do Rio Cerro,
possuíndo um belo par de olhos azuts, Colégio Di
vina Providência é' local .em que começou' os seus

.

primeiros estudos afim' de peder-se formar uma me ...

nlna-môça, gosta muito de
. cinema, (agora porquê

não sei),' a sua música preferida é: Quíçés, Quiçás,
o seu clube preferido (isto' eu acho que nem preciso...

ilizer, pois no ano que vem ela vai ser candidata a

Rainha dêste mesmo clube e sem dúvida alguma irá
vencer,. isto quem diz é o Mário). I

, A sétima é Uma garôta nrorena, bonita, slmpé-
•
rica e

Ielegante, sendo' que. esta lé mais. conhecida nos

meios do Grêmio das Orqutdeas, onde ela labuta ao
lado da senhora sua mãe dando assim maior íncen
.tivo a êste clube feminino que é sem dúvida alguma
o orgulho de tôdas as mocinhas de nossa terra.

,

Bem, então vamos ao nome da mesma é a serrhorl- Mh Fried und Freud ich fahr dahin: a) - conceito. espiritualista da existência hu-
ta (bem creio, que já sabem quem é) .. não? pois ein Gotteskind ich .allzeit bin, Hab Dank o manai.crença � Deus e definição do Homem como

bem, Marlene Meister. Palende com a Marlene,' sou.. Tod du Förderst mich; ins Ewige Leben sêr compost,?' �e corpo .,e alma, feito à imagem
be. que ela gosta de cinema, dançar, nadar e tudo o

I wandre wandre ich. e semelhança de seu Criador;
.

·

mals Que, uma garôta de .sue idade' gosta de fazer
,

' b)'- intangibilidade do' pessôa humana e sus-

ou praticar e é fã exclusiva do Clube Atlético Bae- tentacão dos seus direitos naturals como condição
pendi, aprecia muito' o Voley, mas, quanto a sua j Que a Beatriz vai voltar para Caçador, mas, do cumprimento de seus deveres;
música preferida não poude dizer me nada, pois ela irá ficar um pedaço do seu coração em Iaregué. c) - consequentemente: sustentação da líber-
gostava de muitas' e como aqui o espaço é pequeno Que a Amazilda vai passar o fim de aDO na dade do Homem e da autonomia dos grupos natu ..

seria difícil enumera las todas. praia ... sozinha, isto, sinceramente Dão acredito. raís, como projeções da própria .personalidade
·

' Atenção mocinhas de Iaragué há vaga pare Que a Aidil 'e o João fazem um belo par quan- humana;
mais três candidatas, vamos fazer urna forcinha 'e en- do passeiam pelas ruas de nossa cidade. d) - restauração 90S valores morais e hierar
trar nesre negócio também. g_ois só assim podere-

.

Que o Norberto está sollte, porque tinha que qUizaçãd ãos homens, segundo suas virtudes e

mos fazer uma coisa bonita .e tôda especial, okey. .

fazer exames orais pare o segundo ano do Contador. funções e sua contribuição na o b r a do .Bem
Que o Manfredo <ln40U dizendo: eté que enfim Comum;

.

ele achou uma garota bonita e do seu agrado, e) ...:._ concepção críatã da Familia, do Traba-
Que a lanerre egora só vai passear em Rio lho, 'da Economia, da Cultura, da Sociedade, do

do Sul. .I Município, da Nação e do Estado;
Que o' Basllão, lrlo e Ivo pegaram um Cascu- f) - concepção do Nscío.nalismo como äíte-

do de Barranco pesando 8 quilos limpo. " renciação dos 'grupos humanos, no sentido do auto
xxxXxxx govêrno e da cooperação internacional da comu-

Como já foi avisado sábado que vem não ha- nidade pátria, através do Estado; .

'

verá Coluna Social, mas, no outro então retornarei' g) - culto das
-

tradições brasileiras, como

com novas noticias, tá bom?'- , condição da existência nacjonal;
N A G O R O h) - defesa du· Unidade Nacional Brasilejra,

da Independência, da Soberania da Pátria:.

rM.""
,.w..,

;< : , =�:..M.,=.:
='M

"==� la rde de aulOg ral81 ������:�::W����:d�en�on�����\•• ����e:li�ad::
g Ea·PET,ACULAR III a o LaDelatlnto o'iclal do Livro "Ás j} --:- concepção de uma �emocracia orgânica,
{= � , ••• :� Marlens do Cachoeirl" - Ulla verdadeIramente representatIva da vontade dos

f�:: i::1 j.sta bOlRlna,lm ao jarnalista B brasileiros e .a serviço dos legítimos interêss6s da

( As'

"

t 1 Bscritor ABIasta $ylvlo Pátria e do Homem do Brasil;

f
.Lo)':as DOUA , colocam à sua' disposjção

tl Por uma especI'al de·fe. k) --: revolução espiritual no sentido da re-

�.
..

: fórma e regener�ção 'dos costumes; - .' ..

·

. uma completa linha, de artigos domést�cps:
.

= rênc�a do autor, nosso 1)":' unidade cultural do país: orientação ra�

t=
. 11

, .). 'F',I';\ G 0:- ES" 'A' ·H E' L'I O G A' S .:tl·::· ex·dl�etor e d� I�presso. cional da Educàção e do 'Ensino; aç__essibilidade
· ;.: V' ra �plra,nga LImItada" de .dos mesmos a tôdas aE classes;, . I •

, ,I

:
J o 1 n v 111 e,

.

recebemos
, m) ,_ criação' do espírito de luta pelos nobres

H " das ,àfamadas marcas WALLrG ... - BRASTEMP _ BRASIL· :1 honroso con.vlte para, na
e. elevados ideais, em contra pORição à apatia, à

g-
'

SEM E R /' - G E R A L - DA KO' :J tarqe do
\
dIa 16 do cor- 'i�.étcia, ao desinterêsse que dominam os corações'

P' =l rente, pelas 16 _horas, numa época de grosseiro materialismo.

{= Pre's·tações' rn.ensais a partir de· er. 700,00 =1 aCOIfipa�har a tarde de

l�' '

, .' ,

,

"

\ J ': I
-' �i ��tfa�r;!��nioorÓf�C�:Ti�� rF ;-

...===::::::�:;�::;=::::::=:::::::::==:::=�--} -===':::::::::1\f� - PIANOS' Schwarzmami<' - MÁQU INAS' D E LAVA R B 'roplance históricQ sôbre ..

II

g ROUPA ALVA.e ln�ASTEMP - ENpERADEIRAS � �J �<g����Ht:llr��GENS II '�r, �lli[O F�rnanuo" fiscn�r II
g BATEDEIRAS e .LIQUIDIFHJADÓRES - marcas-Wallita, =1 Desnecessários será!I" -_ li

� ArIiQ�'e Douat· � GELADE1RJAS 'BHASTEMP �f dizer que d êxito dessa � .. Çirurgiao Dentista ·!i
t
':' ,. '-.

. '

. "

'

"=1"
tarde I está desde logo li

•

C���;:ti�a/a seus' clientes' que se acha' II

�.' � a8seFur�do; graças' a opi- ii' .

estabelecido em suas no ....as instala�ões ii
As Loja� DOUAT, 'c'omuniéam ao p�bllco . = niã'o,- prévla .. de um, sem li à Av. ·Getúlio'Va.rgas, 170 � ·11 \

P .. ' ""';" .
, 3 número de pes89as das, no 'I d d S li

{�. 'que ac�bam. de, receber a li�ha· completa dos. �o�ões, a Gáz �J �ais di!e�entes catego: It..__���__�:-'ó�_�._::...:pata�� Frei�g��__�_�_ _.Ji•

�.�
da a'famada ma,rca G.1ERAL complanos -a partIr de Crel!' :�

rI.as SO�IalS, que se.ma. ,�.-.,..-.---.-....------....--...-----,--. .-:7.
, : I'"

"
_

'11'. : ;Dlfestam de forma IIson.·
,

'0"
,

= '1.50000 menEúÚs. RAdio. e ':Radlolaa., G(meral ,.� Igeir� 'sôbr.e 0- rooíanc� '"�
"

.

'. '.

,

� Eiet:ic e 'mais uma:l,inha, co�pleta, de ;a'�,tigos'-domésticos '_ � .���t:�iC�� ,���iSa:t�r�:;'
.

"

_" Diret�rjo Municipal;' da' ,

.

I��
..

,

a'.sua' eSGol.ha. No .mês de, Na tal- temos· um 'plano para h O E�G�NaEIRO.MISAEL. pNIAO DEMOCRÁTICA NACIONAL. \

. d'-" d
..

\. " .. \ "'d'
.,

=1 Sentlmo:nos sumamen- CONV I TE'
:

to
_

08 po er�m, presen.tear s'eus entes, querl os. �J ,t� ho�ra.dos .em rece�er .

.

,

l: ." 'I,. j
,

; "

.

':i
tao dl�tJngUldo cpnvlte, ' ,'. .FiQam convi.dados os' Senhores Vereadores'

{= R b 'GE'LADEI'RA� Ch! ·
. ,PRESfACOES'!:t1ENSAIS = '�o que ,nos, P9ssibilitará: 'M.emb�08� do Di.re\6rio. e Componeqtes da Mêsa

'" (:' ece .emos .

. 'ii! amplon .- \JestJe Cr$ 2.300.,00 = -acompanhar. de peI:to Q 'pa'ra uina reuniã.o que ojD_i-r-etó'rio le�arâ a .

I t�
,

"!,
" I",'

,

3 jornàli�ta, o roma�cista : ..efeito, nós ,dias 12 e 19 do corrente, ria sé d'e'
{: V 1:S1 TE -N O S SEM C O � P R O ,M; r,s �:O, H renoinado pam \quem ti-; < pal,'t�dâria:, a Av. Mal. Deodoro d_a Fonseca,'210,

�:
\' .

T
.

t \

tl'
vémos' oportunidade. de -pelas 20 horas" oportup.idade's em q_qe $erão

�i Lo]-as �DOU'A I"
Filial· JARAGU':Bl DO 'SUL - Fone 285 � privar, .. �,or .lo�go t.empo tratados 'assentos l importantes de interesse do.

: ,Rua Cei. Emilio C. Jourdan 83 : e sentIr com ele a con-
. palitido, CO�Il v�s.tas p'ara o 'próximo pleito.

f�. . '�, Matriz- em J O I N V I L L E ' �; sagração �o seu. ,n.onie, .

.,

"" 1>'" .

t d tít I t Jarag'uâ do' Sul, ,5 ·ae dezembro de 1961. '

I� 'Concessionários 'DKW· VEMAG \ Automovel Perua Candango" ii ��r t�r;: 9J? �i�Sl�'S�� I EUGENIO, 'Vfl10,R �OHMÖCKEi:•. j
:

'
. ;' -, ,'. ': corrente� no Restaur�El.te .

_ Presidente, " I,. \./'• '. . .

P b J' '11
.

· é��,·.*··.··.·�:"·.·-:.··,.,·"+�!·,:�·�.�··.··.··.···: � ,:;.::,....:;,:.;.. '!.�� *••••••• � ,:" 'r•••: *•••••••�Q.« om O», em
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OlllVl e. ,,-_' -------------_--.;�

t
Wie teillen allen 'Verwandten

'

und'Bekannte,u die traurige' Nach-
, , richt das és Gott dem Almächtigen

gefallen hat meinen lieben Gatten..
,

unseren lieber Vater, und Grossvater

Carl . Radllenz
,

\ �(
• \ I!!
�\, I��, ('·

'--�'ntro Curtural uMACHAOO DE ASSIS"
,

A(N]f V E IiS A R lOS
Transcorreu dia ó do' corrente.,o aniversário

de nossa mui estímada colega centrfsta Senhorita
Dulce Rau, jovem de muitos trabalhos prestado ao

Oentrn'Oultural «Machado de As�is», motivo porque:
não podíamos 'fiqar alheio ao tão auspicioso aeon
teeímento, apresentamos a distinta aniversariante
noasos cumprimentos, 'parabéns e felicidades, fa
zendo votos ainda que esta feliz data se venha
reproduzlr por muitos. e muitos anos, sempre. den
tro dessa, mesma disposição e' eapíríto de .coope
ração pelas. caUS8S [ustas.. É o que lhe c;lesejam

. todos, os
'

componentes' do 'CENTRO CULTURAL
«MACHADO DE ASSIS» .•

2.í�4

im alter von 66 Jahren und' 23 tagen ind die
Ewichkeit abzurufen, Wir danken allen dehnen'
die uns 'in den schweren Stunden Ba Hilfrei h
Zur seide Standen.

.

Heralieh Danken wir Herrn Pastor Ros-
.

enbauer für seine Crost'reiche Worte im Hause
und 'um Grabe" und den Chor der Evange
lischen Gemainde, und allen dehnen die
unsem Vater das Letzte Geleit gaben.

. r

Jaraguä do .Sul, 23, November 1961.

Die Trauerden Hinterbliebenen _ Witwe
Bertha Raduenz Geb. Konen; Kinder und
Enkelkinder .

ÓEPARTAMENTO TEATRAL
,

Está em atividade a parte teatral do Centro
Cultural «Machadó de Assts», ja com o� primeiros
ensaios realizados da peça teatral entítulada «Malu.
co do Segundo Andar», que provavelmente será .

'apresentada no próximo dia 17 do éorrente, na

vizinha' cidade de Oorupä.
,

l, ='=='===

DEPA:RTAMENTO ESPORTIVO .

, ;;'l I
, Levamos' ao/<tonhecimento dos centristas es

portistas, que serão reiniciados na . próxima se

gunda-Ieira � noite, os treinos de basquete e voley.

NACHRUF

,

PRINCIPIOS DO CENTRO CULTURAL
cc MACHA'nO DE ASSIS'» -'Jaraguá do Sul

xxxXxxx
, ,.

Dentre umas e outras,' há aquela história do
Dono do Bossa-Nova, Que dizia sexta-feira úllima
quando do rérmtno do torneio- Inicio de futebol de
salão, no qual o seu time não foi o vencedor, o se-

.) guinte: na próxima sexta-Ielre. -vou trazer um rime,
do qual o Banco do Brásil não vai vencer de ma

neira alguma (qual é o time .que el.e 'apresentou não
p�so dizer, pois quando escrevia estas linhas o 'jo
go não se tinha realizado ainda.)

.

,

J.
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