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Eleições para a Mesa do

Legíslanvo Jaraguàense

Os movimentos políti
cos que se verificaram
no correr desta semana,
entre outras providências,
redundaram em nôvo re

colhimento do tunctonä-'
rio Municipal Lourenço
Gressínger da 'Associa
ção Rural para as depen
dências da Prefeitura.

Ano XLIII . JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 10 de Fevereiro de 1962
L-'

,

AlÉ 0\ DEUGADO, SNR. CORONÉL?
De há mui t o V i mos um clima de intranquili- de Trânsito. "Àcompanha O P.S.D. ELEGE0 PRESIDENTE ALBREOHT

tomando conhecimento de dade e insegurança, a o talãoR01ç20Ã08, MULTA GUMZ E OS DEMAIS MEMBROS DA MESA t �a v�rdáad.e, o Pdrovtec-que i x a s centra o mau nossa delegacia de Polícia, por INF A O seguinte: - o runciou rIO na a em

aparelhamento material e entrega-se aos provocantes "Aos 9/2/62" às 4,3U horas J O� O H., C A R DOS O VIOE-PRESIDENTE -

a ver com a história. Ela
'.. 'humano de Delegacia Au- ãtos de fiscalização do (deveria ser de madrugada), JOAO 1M. VERBINENN 1°. SECRETÁRIO - é produto, simplesmente,

"xiliar de Polícia, sem que. trânsito. Dizemos provo- em Av. Getúlio Vargas HENRIQUE BOEDER 2°. SECRETÁRIO - MAIS da mesquinharia dos
então, atinassemos com 'cantes porque numa cidade multei o sr: (REPAREM) UMA VEZ QUEIMADA PELO P.S.D. A CANDI- quem, admínístram ou

as causas determinantes de sinalização deficiente Victor Bauer resi�ente a DATURA DO VEREADOR RAIMUNDO EMMENDOERFER. pensam administrar a

de tais insatisfações. não se pode excercer o (em branco) Jaragua do Sul, nossa Préfeitura.
Bem recente ainda con- mister com a cartilha legal Motorista do Veículo euro- Na última 3a. feira, dia 6, mais uma ""ez reu- Segundo se sabe, terca-, tinúam os fátos que envol- na mão. Quem não conhece móvel, 2-61-96, Ford Ouro niu-se a Câmara Municipal de nossa terra, para em feira última, realizou�se

veram a delegacia de Po, dentre . os motoristas' a Velho Por infração a Dis- Sessão Ordinária eleger os membros da Mesa que maís uma sessão da CâIkia e o assalto premedi- sinaleira defronte ao Banco positivos do Cod. Nacional dirigirá os trabalhos do Legislativo nêste último
mara Municipal e na qualrado ao nosso diretor, Nacional do Comércio.que de Trânsito e Regulamento ano de legislatura.

I

se elegeu a nova Mêsa
numa infeliz madrugada não funciona já faz um Geral de Trânsito do Es- Tinha-se como certa a eleição do Vereador do
que não mais. sairá da ano e cujo' natalício checou tado, a saber: 07 . Esta- PSD, Dr. Raimundo Emmendoerfer - Vereador que vai dirigir os traba-

,

I> lhos no corrente ano.história admlnlstratíva e a ser noticiado por êste cionar local n/ permitido. ha mais de 8 anos - e, pessôa das mais indicadas A
.

f'
\ política desta terra, semanário, Naquele local, "Em segutda a multa de para a Direção da Câmara de Vereadores. Sur- petítes eítos e centra-

M ' feitos, compromissosets recente ainda, o sim, im{>unha-se uma rigo- Cr$ 50,00 e a assinatura

I
preendentemente, a para decepção geral, na 'hora assumidos por ínteressa-/ deplorável quadro de um rosa fiscalização. Mas lá do Tre. Cél. Delegado. H" houve uma reviravolta' política, e, o PSD, VOe

dos elementos ligades à não aparece viva alma pera Ó tou em peso no Ve ador Albe ht G 1
dos pelo atual estado de

ra, quem se deterno', re ec umz ree egen- cousas, se postaram entreDelegacia, que chegou ao impedir os "píntecudas" exame dos documentos do-o ao, alto cargo. os vereadores, na con-desplante de desacatar com em mlrabolantes veloclda- .

d d Como se recorda no ano passado o mesmo... � - envia os ao nosso Iretor '
.

' ." qulsta dos respectivospalavrório indecente a des, com acidentes sem constatará a pressa dos Vereador A�brecht Gumz, fOI coagido ver,!onh�sa- pORtOS.pessôa do MMo. Juiz de conta a lamentar. interessados ne satisfação mente, e, na� teve o.utra altern�tlva q�e nao fosse
Direlro . da Comarca de Como tambem não apa- de jnats uma sacanagem, ""�tar no e�tao can?ldato do PSD local, � seu pre- Na história da eleição
Jaraguá dOI Sul e que, por recem os "tiras" para fis- da qual, participa, igual. Sl?ente ErIC� Baptista, elegendo-o Presidente da da Mêsa entraram gregos
isso mesmo, esré sendo celizar e'multar os que mente, o próprio Delegado Camara MUDlCIP.al. A' • • � • _

e troianos e, na hora
. convenientemente preces- avançam o sinal no esta- de Polícia. Onde se multa �adas as CI.rcunstanCIas ilegais; desta eleição, aprazada, largaram entre
sedo e, não obstante essa cionameoto da Rua Cél. um Victor Bauer e se quer

a Justiça que fOI chamada a pronunciar-se em Ma�- os vereadores' os ínte
circunstância,

\
continúa as Ernílto lourdan, todos os intimar um Eugênio Vitor d,?to de S�gurança! houve por bem anu.lar o elei- resses em' jôgo.

suas ftínções, segundo se dias, entre 11,30 e 12.30 Schmöckel. çao de ErICh Baptista e as que se seguiram. ..

vê da designação gover- horas. , Agóra, decorridos um ano, volta o' Vereador O resultado, ao que

narnentel, publicada no Não fiscalizam igual- Ademais, multando-se o Abrecht Gumz, a, désta vez, -preso inexorávslmen- parece, não chegou a

Diário Oficial pág.4, edí- mente os menores que
motorista que dirigia o te ao Chefe do Executivo, pelos ínumeros favores agradar ao Prefeito, ou

ção n. 4.976, de 24/1/62, andam dando sopa na veículo, iemets seria o do de ordem psssôal que tem recebido do Prefeito vamos- 'dizer, 89S que
ou seja, a designação de direção dos mais variades nosso diretor, haja vista e dos cofres Municipais - construção de estradas cercam o edil [aragua
João Irineu Souza, cunha- veículos, Êstes continuam que não esteve no local; em seus terrenos, conatruçâo de pontes e ponti- ense, que se viram frus
do do Pref. Roland Harold impunes, porque aí não quer de madrugada, como lhões, terraplenagem de estradas fronteiriças á sua

tados nos seus interesses.

Dornbusch, para o cargo vale a lei de ,trânsito. Vale leva a supor, quer na tarde propriedade em Garibaldi - votar em sí mesmo, Mas, já naquela ho'ra,
de vistoriador no empla� a personalidade do papai daquele dia. e com isso eleger-se com o apôio do PSD, mais nada se podia fazer.,Foi;
camento de 196). atingido. Conhecemos ca- E, si tudo não bastasse, uma vez Presidente da Câmara Municipal. então, qulfndo entrou em

Uma onda de roubos sos em que o J ui z de vale dizer que o nosso Eleito, não teve dúvidas em da mesma forma função o que poderiamos
vem ocorrendo em todos Direito foi obrigado a tirar diretor, naquele dia iá não votar em todos os demais membros da Mêsa, indi- chamar de espirito mes-

os quadrantes do, Municí- a chave do veí�ulo, porque, possuia mais vefculo de cados pelo PSD local.
' quinho.

pio, sem qúe se p�nha um de outra maneira, tudo sua propriedade, o qual, Não há dúvidàs que, trata'se de mais uma Como a corda rebenta
paradeiro. nos perigosos correria n,a mais perfeita na tarde de 2a.-feira, dia vitória do PSD, ávido em encontrar á qualquer no lado mais iraco foram
meliantes, dos quais não confusão. 5 do corrente, foi vendido meio, custe quanto custar. uma maioria. que dócil'. procu..rar machu�ar' o
escapa nem o saco de pão, Tudo isso prova a de· para Joinville. Logo ... não mente, qual Urso Argolado, da�se e pule de acor· coitado, do Lourenço!
dependurado na porta do sorganização de nos s a podia ser m,ultado na tarde do com as vontades �� Pr�felto J�oland Ha.rold Gressinger. Conta-se que
nosso Juiz de Direito. Delegacia de Polícia. Das ou madrugada de 6a.·feira. D.?rn�usc� e de seus cump.mch�s t e. para ISS_O, o desabafo pelo 1ns1,lces-
Presos que haviam sido exigências absurdas que Por todo expôsto, pela nao tItubeIam os donos da sItuaçao, em lançar mao so deveria ser na base

,c'onfiados à cadeia pública se lern feito, com relação franca decomposição que de to.dos. os recursos, tendo.como fig.ura ,de prôa da vindita. Vingar, era,
local, fugiram misteriosa- às sociedades recreativas deve reinar na delegacia, e maIOr mteressado o Prefello MUDICIpal. a ordem. Não importava
mente e, dada a situação e esportivas do interior, é de se conclamar ao De- E, na obtenção dêste desiderato, vão desde a em quem'. Feitas as de
escabrosa' em que verifi- sem que existissem moli- legado que faça respeitar coação até a concessão de favores de ordem pes· duções pela estrábica
"caram as fugas, provocou, Vos plausíveis para tanto. a sua farda de oficial da 'sôal - favores administrativos -, não faltando, logicidade. de quem diz
inclusive uma intervenção Tudo isso acontecia sem nossa políCia ,estadual e no entretanto, nêste lapso, entre um e outro, o de entender de politica 10caí,
corrigente do magistrado: alguma manifestaçã� de implante em seus quadros QUEIMAR MAIS UMA VEZ o Vereador Raimun- apuraram como resulta-
O pessoal lotado na nossa par�e, na certesa de o respeito do público e do Emmendoerfer, - inegàvelmante o mais capaz, do da operação mental

Delegacia, mal orientado que a orientação do Tle. dos que nela trabalham, intelige'nte, culto e INDEPENDENTE, dos verea- tacanhuda, de que o ve

por seus superiores, pro Cél. Delegado Leonidas mesmo que isso lhe custe 'dores do PSD - candidato ha muitos anos a Pre- reador Vitório Lazzaris,
voca atritos com a popu- Cabral Herbster, estivesse algumas bem t r a ta das sidencia da, Câmara Municipal. que tambem exerce ,uma
lação, trazendj:> inconve- ainda em fase de adapta- ami�ades. � q!le não pode Claro é que, não convêm nem ao Prefeito das, vi.ce-'presidência� �anientes tanto à população ção. Que dependesse ape' contlD,u�r e ess� estado nem ao PSD (20 time como dizem êles mesmos) AssoClaçao �ural, serIa
como à polícia. Fala-se nas de providências que veXéJtorlO que so conduz ,ter como presidente da Câmara Municipal uma o homem sobre quem
até de deslises de ::)olda- conhe'ce de, sobra para à desharmonia, à deca· pessôa INDEPENDENTE CULTA E INTELIGENTE devia recair a, ira, pelo
dos· que comprometem o tornar a Delegacia eficiente dência da autoriaade cons- '

• ,',
' 'fAto. de não ter "dado

decoro de nossa políCia e e e qua n i m e na função tituia.a e à corrupção dos
- (Continúa na última página) cobertura" aOIiJ interesses

que, quando> descobertos, policiaI. nos,sos mélis caros' costu- do Prefeito, na Câmara.
são ou transferidos ou Mas, ao que parece, mes de cidade civilizada. L AD R'O- E S A· S,O LT Arecolhidos, evitando tanlO descamba tambem para a Não serão os Cr$ 50,00
quanto possível o conhe- desorganização, para a de multa que .irão influir.
cimento do público. ',' verdadeira provocação Ê Si houve infração que se Os amigos do alheio
Nos cinemas, ou melhor, o que se verificou com o cobre. Mé'ls .Que se cobre visitaram esta semana

ne cióema, enquanto os envio de um f envelope da no endereço certo., três casas particulares,
mal criados play-boYs. dão Secretaria da Segurança Quanto ao mais, urge

com o objetivo de aliviar
vaza aos seus bestiais Pública, endereçada ao uma reorganização nos

,o bolElo de seus proprie
illstintos de selvageria, a nosso diretor, postado nó quadros de nossa polícia. tários. Usando da mesma

políCia assiste a tudo im· Correio local, em 9/2J62. técnica, ,penetraràm nas

pasSivelmepte, o que nos Dentro do e n ve I o p e a casas dos' srs. Victor
'leva a crer que estamos INTIMAÇÃO do seguinte iBauer, Ver�ilio Moretti
certos quando afirIijamos teôr: "Intimo o'sr. Eugênio A V I SO, e 0libio

IMüller, de onde
que não lhes está sendo Vitor Schmoeckel a dentro roubaram apenas dinhei-
dada à orientação indis- de três dias comparecer à ao proprietário da, bicicle· roo O qne mais sofreu a

pensável ao sossego e Coletoria de (em 'branco) ta deixada nos fundos do ação dos visitantes no

'tranquilidade' de seus qa- para efetuar' o pagamento meu prédio, retirá-Ia no turnos, fói o sr. 'vergilio
bi lues. da importância deCr$ 50,00 prazo de trinta dias. Moretti, 4e quem levaram
En (!J u a rp o tudo isso correspondente à multa por (as.) Leopoldo Reiner cerca de Cr$ 50.000,00.

aconiece � outras mais que infração' n; (em branco), '" Isto tudo com uma De-
poderiamos somar aos Em 9/2/62 Ass., Leoni.das Av. Getulio Vargas n� 350 legacia Au'xiliar de PoU
relatados, 'enquanto, reina Cabral Herbster - Agente Jguá do Sul, em 10/2/1962, 'eia e com a Guard� Ur-

,
Assim como pensaram,

agiram. Mas como pegar
bana... Imaginem si não I

o bruto pela pern'a 1 �i�
tivessemos po 11 c i a na plesmente pelo recolhI'
terra. mento à Prefeitura do

À \,. f{\ncionário municipal
.pro�oslto vale contar Lourenço Gressinger.a hI�tórIa rece�temente Sem' olhar que a atitude

pu�hcada num Jornal de prej,udica não ao homem
It�Jaí, lembran�o os lará· e sim a entidade de classe
pIOS, em que dOIS homA�ns dos lav,radores desta,
se encontram e um deles terra. Nem 'mostrar-se
pergunta: reconhecido pela recente

.

O PRIMEIRO: - Você ces�ão. do Pôsto Agro
ViU um guarda por aí? PecuárIO, onde festeja-
o SEGUNDO: - Um ram ,a passagem do dia

guarda? ha ... ha ... ha ... 31 de janeiro.
( risos) um guarda a essa

'

hora,?
. O PRIMEIRO:' _:__ Então

passe a bolsa!
'

A t i tu de, digatse
passagem, inglória.
m esq u i n h o s não se

acabam.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,CORREIO, DO' \POVO SABADO, DIA i f'Pá�ina 2
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'_

����������������t�I'ASSOCIAÇÁO RURAL de Jaraguádo-Sul
,S" "A,'" 'e II'A'')'1' '"e' ,I C�NVOCA�Ao

,(Fundàção: I'lrtJ'r mülier - 1919) W o I \
De .acõrdo com o dis p o s I o no Art. 50, dos /

'i, i',

Emprê�aTor�alístiC:i<\ " '1'1 \.
/

' ( '" I �SI�1l1JOS d�, Associação Rural de Ieragué do Sul, (.
"Correio' do Povo" Ltda. '� Iícam .convldados os senhcres associados pare a /

'

- 1961 -

I'
\ \

,I " - a menina Kari'n Ma- Regisltro CI'V't'l' Asserpbléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia'28
Dlretor r.: , ,.' A,nive�sário�l riane filha do casal Rena de Fevereiro vindouro, às 9 horas, no edlffclo da

Eugênio., Vitor Schmöckel"
ta e Dletrlch Huttenuessler, Aurea .Müller Grubba Otici I sede social, obedecendo a seguinte, _. , I

J nesta' cidade. 'do RVg', ist F o' civil d�, ORDEM DO DIA:
'

Fazem anos hoje: )

,)
, 1°. Distrito d Comarca [a- a} exame do relatório da díretoria relativo ao

O 11.' h Dia 12: [raguá do Sul, Estado,' de ano de 1961' ,

.

.

f jovem, 'I-\Ivdro, filo' 'I"" D AI B t Ih Santa Catarina, Brasil. b) discussão e votação do p'arecer do Conselho"iIO sr. r. varo a a a, 'O sr. otu
í

lh e r Ir. e H. I
' '1

,

d ' R' d
'" faz' saber que comparece- Fiscal, perrlnente ao Balanço Geral" bem como éros-". BNDB,RBÇO':

II
r e s i e n t e em' 10 e, Ernmendoerfer; ó

'

ibi 'dJ'
.

r 'ram no cart no exi 10 o os praticados pela diretoria no exercício findo,' /- Caixa Postal, 19 enerro ; ',' _ O ',sr. Germano Rel'n, d d I

f\ 'd M IOd 210
_

'J' � ocumentos exigi os pela lei -' c) assuntos de interêsse social.vem � a. eo oro,. '

- O sr. ose öantos; ke, residente" em Massa- h b
'

J�r�g}la ,�oßul - S. Catarma. '_ a sre.Jdéltna, esposa randuba;
, tfim de se

"

a ilitarem par a NOTA: Não havendo número legal de associa-
-

do sr. Ri<;ardo Grimm. \L.. a sre. Joana, esposa c�sar-se: dos ne hora estabelecida, a Assernbleie Geral Ordi-
,

,.V " d
"

'

d E 'I' B hli Edital n. 5201, de 31 1·62 nária fica eutomàttcemenre convocada pare Õ dia ll'

, 'en e-s,e
-

\
-

o sr.. rm 10 e JOg, re- • .

9 h
" I Eaeem: .an�s arr:!1nfa: 'sldente em Ilha da Figueira. Eurico Volkmann e

de Março de 1962, as ,50 oras, em segunda con-

Uma, propriedade com \ ,�Leonora Schumann vocação, funclonendo na oportunidade com qualquer
20 ms. de frente é' 80 de. O sr. Adolfo· Ernmen- Dia 13: 'número de sócios.

doerfer, nesta cidade "
Ie, brasileiro, solteiro, Jarafuá do Sul, 25 de janeiro de 1962.

,fundo, havendo casa, e /, lavrador do tcllí d'
ranchoe oe' maheira, tudo

_. a sra. Wally" esposa A sra,: Iusuna, esposa ';d
' md" I I� o ,e '

JOÃq LÚCIO DA COSTA, P�esidente r:::::;;Y
do sr. Erich Th. Bräuer: d AI B I

resi ente nesre rstruo, em' r

f it t d d o sr: varo erro i, -re- J
•

h
'

em PElr,elo es a o e
_ .o levem Alberto Jose' d R araguazin o, filho de Erí- :-----�!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!"""""�"""""".!!!!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!""""'�

conse '" cão •. si enre em etorcida; 'V Ik Crvaç , a casa sem fimo do' sr. F aus tin o
co o mann e de Iara

o tamanho 9'x 8; situado '

- o sr. Ricardo Gumz, Kriese Volkmenrr.
, em ESTRADA NOVA. Rubirü;

G 'Ih 'N' residen1te em' R.�o da. Luz; Ela; brasileira, solteira,
Demais infodnaç,ões� cl

- o sr. UI erme er- - a sra: �r}ca, esposa doméstica, domiciliada e.

i 1
o sr. CARL H. F. JÜTTE, tzel, nesta cidade;' I do sr

..
Aristides Gonçal- residente neste distrito, em

ou nesta radacão.
: -, a sra. Ana', esposa ves, restdente �m Araq.�.arl; Geríbeldi, filha de Luiz

-

� ", do sr. Harry Buchmann, o sr Miguel Mull \-:- " ,..,'<. er:, Schumann e de E r �anesta cidade; , reSIdente. em Vila Nov.a, ôchulz Schumann.
- o sr. Geraldo Vieira, - o Jovem An t o n I o' /

r.e s
í

d e n te em 'Barra do Malheiros, residente em Edital n. 5202 de 1-2.62Rio Cerro; Curitiba; í
M' M' h d'- a sra. Juliana Finta; _ a sra. Hilda Baade, arclano a,t e I e

esposa do sr. Estefano residente em Rio Cerro. Doryt Outrun Rylander
Finta, em Oaribaldi; _ o jovem Fernando: Ele, brasileiro, solteiro,

filho do sr. Heinz e Silvia comerciante, domiciliado, .....-========.....==========;;;;;;;:

BIosfeld, nesla cidade,' e r,esidente' neste distrito, ,;::;-
.. -.-.--11:--------.-- - -------.------.-:::...l.

rr---' .----------------,
------

�11
filho Jo �����Id�w���k�: ��I:;���� R���s�dril�O�:!! II., II • e I • UI e R U II" !I
residente em Curitiba. Amélia Sarti Mathedi. ii ii

Ela, bràsileira. solteira, II - .JARAGUÁ DO SUL -- II
indústriária, domiciliada e II I li

II P liresidente neste distrito, em II Medicamentos e erfumarias !i
Nereu Ramos. filha de '1',1, Simbplo de Honestidade 1i
Ervin AlberIo Ryland�r ,�' II OonfianQa ,e Presteza ii
de Angelina Rylander. II A que melhor lhe atende, ii

ii e pelos' menores preços li
�===:::===:===:::...-======-::!)

ASSINATURA:' ,

, \ ,_
-,

,f\nual • • • . Cr�:350,OO
) Semestral. • • CrS 180,00

Av�lso. . . . CrS 10,00

(

r----�----�---:------
I' VENDE ...SE I

ou ALUGA-SE uma residêIidia 5 miIiutos
{'

-� distante do c e n t r o desta cidade, recem- Dia 15:
� construída, bem confortável. '

� 'Informações: Rua' Rio Branco, 90 ou f O sr. Heinz BIosfeld;
_ J nesta redação. f

- o sr. FaSu�lti�O Rubini;

1'./
Julio S.I".dor Rodrigues'

f
- a sra, I Via, esposa

,

'

I

- do sr. Sérgio Thomsen,
, (A casá fica ,à Rua EugeniQ Rau, com- nesta cidade; ,

Edital n. 5203, de 2-2-62

I' prada
do sr. Werner Klein). I

- o jovem' Artur, filho Victor Küster e

, í do sr. Alfredo Vasel, re- Wanda Manske (6)8Iil8I!I8_�8I!J88�l<:fiiIIS fi
--------�----,,---- sidente em Blumenau,' I IEle, brasileiro, solteiro, FOTO PIAZERA- a sra. Thereza, espo- lavrador, domiciliado e

-

,

VEND'E SE
sa do sr. Waldemar Rau, residente neste distrito em DBFRONTB Á PRBFBITURA - JARAOUÁ DU

-

SUL

I-, comerciante residente em' Tre�s Rl'os do Norte, 'fl'lho

I
Fotografias em Geral - Fotoçopias de Doéumentos -

------------- Estrada Nova;
. . de Leopoldo Küster e de ,Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

I,UMA' PROo.RIEDADE COM 1.200 MORGOS
- a srta. WalurJs, ftlha Hilda Krutzch Küster."-, d s H-Ia" Bo ans A pedido. atende a domicilio Ia tambem

CONTENDO� AS SEGUINTES BENFEITORIAS: o r. J rIo n, e - Ela brasileira solteira 'em localidades 'rizinhas
\

111
1 bananal com 10,000 pés produziveis,'

ta cidade;
L d BI'

domé�lica, domi�i1iada �
"""I!lI@'8il91!l!1;!1�lI!IBlI!II8li!�I8!IilBI!1J." - a sra. our es e eil residente neste distrito em �@1!11�(6)� � ......Yit ago; iI;t; ,fi

,

25 morgos de arrozeira ,plantada; Pedri, esposa do sr., Nes- Três Rios do Norte, 'filha
f
...............----:'...............----...............

---�..,......,............,--.I36 niil metros de 'Valas para arrozeira; tor Pedn, nesta Cidade, de Willi Manske e de Else O U I /ô
.

_ M h', ,I

1 estrada no terreno com 2,500 metros;
,

Bloedorn Manske. r. 0/, ern/po azurec en
_

250 pés de árvores frutiferas enxertada�; Dia 16: '\

�� /1visa ,'a sua distinta ,clientela que es._tará '�i3,casas de moradia; \) sr. Angelo Pedri;
Edital n, 5204, de 2262 fiUSENTE até o dia 1'1/2/62!-...

1 paafo todo éercado'(inclusive animais}; ,
__ o sr. (Juilherme freneu Tessilla e _....._...........__...._____ u__

� h d j f Maria de Lurdes Junkes12...mil pés dá aipim; �l IoJC mi t r.

, 1 batedeira nO. 3 � com motor;
- o jovem Airton Ra- Ele, brasileiro, solteiro,

mos, fila0 do sr. julio Z. pedreiro; domiciliado, e
2 carroças. Ramos, nesta cidade;

.

'residenle nesle distrito, em

f /'\ ,Fér'ramentas; ranchos, muita mata virgem - a srta. Erica Hens- Barra do Rio Cerro, filho
etc., �lõcalizada 'em estrada federal - melhores chel, filha do sr. Gustavo de Orestes Tessilla e' de

, informaçqes' nas,L.ojas DOUAT -

I I Henschel,
.

nesta cidade.' �elania Rosá. �

com Vitor z;imermami - JARAGlJÁ DO SUL ' ...!:. para que chegue ao cu·

"
� I \' ��� nhecimento de todos,manciei

D R·' ld M' p�ssar o ,presente edital que'

P. 81DO O upapa será publicado pela impren-

VEN DE SE II'
-

-

t a; e em cartóriQ onde será
., .

: o:- ADVOGADO' atixado dUlànte I'i, dias. Si

.

Dois trat�re8;', sendo 1 de esteira" com 1 al��em soub:!r �ae' algum �m.,����
7.500 kilos JIlarca ,Hailamarck, em 'pe'rfeito Escritório ao lado da Prefeitura �e lment.o acuse-o, para os bom dinheiro cQmprando na o

�.8tado, e outro marca FOJ'dson'.Major de JARAGUÁ DO SUL, I
bns legais.' FARMAGIA NOVApneus, 'com máquina retificada, tudo em, 'bom"

"
' AUREA,MÜLLER GRUBB.A

'

.

'
"

_ estado de' con�ervação, por preço de,' ocasião. 0ticial I. àe ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior, sortimen.,

Dem�s 1nf6rmações comos���ldo'Krutzseh, .•����n�I�U�!�U�h���· ���n�·�!���. ro na prnp eo�re« �m ��

". ,'. Tr�. Rlo� ö?'No;te -;- Jar.g�á
do �Ul -: �:.:II

_ rr{r�' I I\\'JllUl',rmÖ JB}21rrd@'de \ l\\zeve�o� I��
,

MWo
_ " _. ,

,'i�:�1 "
,,'II ••,.Ga.e -II 'INi?QõÄs

J '

' klRUR61tlo DENT�5TIl I , ,

'

.. I.,'" n [[II
, I F,.til...q 0";,/,•••• ,, "

I'" '�o�erníssimo �'AIROTOR" " ,�'
_
m' iii

'.

Com "escritório-nésta I cidade à Av. Marechal Deodoro
I Laranjeiras, Pe,cegueiros,

Reduz o tempo de trabalho. IR I!I da Fonseca,�o..: 122, para �elhor' 'servir" s�us �li/ent,es; -, Kakíseiros,'Mâcieiras,Ja-,'
�l" e aÓmenta 'o cßQforto' do,CLlENTE.

.

I � MI" III 'm'antêm estreito i�tereâmbio judiciário com' os' Escritório�; 11 boticàbeiras, etc. Roseiras

,

) I tOLtNIG: f;-r 'CIRURG�A _ '�R�T'�'S� '

.. :III de A�vogacia DR. HERCILIO
� ALEX��DRE � DA LUZJ I. Pe��!�a�a�:ré��;S�tc�����

-I �' ,RAIOS- Xi,: "

;. ,'� III'" com séde '�p1 JoinviUe e,'São. Fran��s�� do <.êul;
.

está, ew m, P�(1it�s���t�0GO
C o'n s,u I tóri o' Av. Getulio Vargas' 198 I, , cpndições de" também,' a�eitar ,""causas para aqu�las, 100· 1--' , ,

, ....., ,.., ' ',' i.. " t ,,'1 I \'
,.,

,
.

't
. � Leopoldo, Seidel

l� _' ,(An�xó a�· Dep_ósiro, da Antarctib,JI: li I,' � ma�cas, BeN:!' malores� onus para ��us e,9,nstl u�ntes� 1,;-,'"
' II '

� '00�UP-A' ,

�
.!=i�!!!Iii!I!!lIi!!5l!!!i!!!!!!iI!!i!!!!!!liliilEl!IIIEEl!aEiE!iii!!I!!!!!lIIaIJIEEi!I. í'.!IiiiIII! 'I !.......=tEI'!!I�'1====!L=Eiili!!EIj��!!i!!!!!!li . ilE!!i!lI!IEi!!!EI_IIEiiElQIIIIElli c::::>c::;:::.��c:::::a=::;::::oí:::::o

,

,':'J • 1
'

•

_J I'
I

\. \1

Ur. fernan�o H. ,�pringmaßn,
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILJARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.',VENDE-SE

,

I � ,
•

Diagnós�ico Precoce do Cancer nas senhoras
I _

\

Consuh6rio - Rua Preso Epitácio Pessoa
Das 9,12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

Um Terreno com á r e a

'de 5.800 mts,2. Tratar em
,'�

jOIl'9VILLE, À Rua 1-5 de
Novembro, 567 .:_ Fundos.

.
-,

Elà, brasileira, solleira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distri�, em
Rio Cerro, filha de v,edro
José Jun'kes e de, Rosa
Marangoni Junkes,

'

SE VOOÊ Jara
guaense � MÚSICO,
não deixe de Ínscre
ver' se na Sociedade

'- de Cultura Artistica.
Ela 'necessita do "

concurso de todos
para projetar a cul- '

tura de nossa terra.

I

L

\._
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t Todesanzeige und
.

' Danksagung

o DOU'Or�Y:>�a!�e: de MeVo, Juiz I C�mlmnn�2l�e Agrnc@lat :D�,���!res�: Fe����� Juizde Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Dlreitorda Comarca de Jaraguá do Sul, Estado'
de Santa Catertne, .ßrastl, na forma de lei etc... \, Lavrador amigo: de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

P E L O presente, edital, torna público, de acôrdo Tenho para você,' no artigo de hoje� 1';l1la pe-
FAZ SABER a todos os que o presente edital,com e Lei, que MA�nHA E'LSA WJLHELM, natural lavra muito importante sôbre ARMAZENAMENTO 'com o prazo de 20 dlas, virem ou dêle conhecimento

da ALEMANHA. nascida, aos 26 de Maio de 1897, tiverem e Inrereeser possa, que findo o mencionado
filha de Fríedrtch Eduard Lieske e, de Augusto Er- DO MILHO; ,

h prazo, há de sec. arrematado por quem mais der e1 Em nosso município, já teve início, a coI eiranesrtne, née Döring, doméstica" casada, \residente e , 'maior lance oferecer, acima do preço da avaliação,desse importantíssimo cereal. Usado em grande quan-domíetlíede à rua Benjamin Constem, 594, ul, cidade, tldade, não só ne aUmentação dos animais'{ (porcos, em" frente. às �orta� do, Ediücio do FQ�u�, 09 dia 15-
deseja renuncler a sua naclonalldede de origem, 'a

géido, aves, etc.), o milho é hoje também emprega. de íeverelro vindouro, as 10 horas, o imóvel perten·:fir,.n' de obter, a cldadenla brasileira, por meio � d alimentação do h o m e m principalmente no cente ao executado ROBERT<? LARSB�, e que fOI
TITULO DECLARATORIO, tudo de conformidade o na

do p a- o '

"

'penhorado nos euros da Açao Executiva que lhe'.
f lldad d L' 818 d 18d ôet preparo "

�A

J' WILLYjACOB'
,

I'"cpm 'as orma I a es a �I n,� ! e. ,e e em-
No entanto, o oaruncho e a traça do milho.', atacam mo�e, peste ,UI�O, ? sr. , imove essebro de 1949, Qualquer cidadão podera apresentar A I

' , ,

d t ind 'Ih ebaixo descrtmtnado :
impugnação quer tiver, 'no prazo de dez (10) díes, esse ceree nos palp� e ermezens, es rum o rm a� 1) _ UM TBQRENO 't d à Estr d C i-\ res. de arrobes de milho anualmente. Para combater '

,
. ',SI ua o a

.

a a am,_contados "na -torrna dfl lei. ß, para que cheg,q� ao
estas p�gas muitos agricultores tem usado o QDT nho do Morro, no Munícípto de .�orupa, desta Cocönhectrnenro de todos e a quem tnteressar posse.]: BHC' fazendo pulverizações nos palós- e nos marca, fazel)d,o frente com o Carnínho do Morro, commanda o \M� 'Juiz 'de Dlreltoda Comarca, expedir e o

,

,
, 100 mts.: fundos com terras do outorgado comprador,ê�te edital, que seré eüxado

,
no' lugar de costume, armae�:�s dois inseticidas (venenos), realmente con- com 100 mrs.; de um lado, com terras de Ono Z,:II�er,às ,portas do Forum e publicado ,pela imprensa local

batem aquelas pragas desirutndo-es. com 6�U mrs. e de outr? lado com terr�s d� Jose LID.k"Correio do Povo" e no "Dlãrio da Justiça do Estado",
No entanto, há o íncovenlenre de. deixarem um

e Cemínho do, Morro, dlgo, com um ..arnlnho patt!Dado e! paesado nesta. cídade de leregué do ôúl, aos gôsto desagradável no milho, gôsto esse que se aora cular, .com a area
...

de �O.OOO,OO ms2;. conforme. eS�rltrinta e um dies do mês de janeiro do ano de' um
mesmo depois do pão fabricado, Muttos dos nossos

rura la�rada �o Cartörlo ,de Corupa, em 18 de Ja�elromil noveeentos e sessenta e dois. Eu, Amadeu Mahfud,
agricultores tem vindo ao nosso Escritório pera re-

de 195,_, no livro n. 45, as. fls. 12� /126 v., evallado
Escrivão,' o subscreví, - (a) Ayres Gerne Ferreira clamarem sôbre isso. Dizem êles que agora já não em Cr$ .100 OOO,�O (cem �II c�UZ�tros).de 'Mello - Juiz .de Direito.' A presente. cópia confére

podem comer PÃO DE MILHO, devido o gôsto ruim Assl.m, sera o. referido írnóvel arre�atado por
com Q orlglnal: dou fé, Jaraguá do Sul, em 51/1/62. •

'BHC e o DDT deixam no milho quando que," .mars d.er � maror la�ce ?fe!ecer, alem,do valo�O Escrivão. A M ADEU M AH F LJ D '���z�dos. Êles têm razão. total da a.vahaçao. O refertd� Im<!vel p�nhora podera
Mas para combater o caruncho e a traça que atacam ser exammado,. por quem mt�res�e tIver, no ,,local

os grãos de milho armazenados. 'você deve usar o o,:!de se acha SItuado, no �umcíplo de Corup.a. E,
Gesarol M 35, Durante vários mêses a ação do Ge- para que �hegue a� conheclme�to �e todos, !OI, pas
sarol M 35 se faz sentir sôbre todos os insetos no,

sado o pr,esente edItai, que sera aflx�do no. ,o�al de
civos que não só atacam o milho. \:omo também o costuT.e, as _portas do ,;orum e pubhcado pelo J�rnal
trigo. cevada, lentilha, arroz, centeio, aveia ervilha, local Co�relo do Povo . D�do e �assado !lesta .Cld��,eetc. Basta uma ou duas aplicações para conservar

de jaragua d? Sul, aos qumze ,dIas do mes de.Jane, o
'f ito estado os grãos ârmazenados até a pró- do ano de mil novece�t�s e sessenta ,e dOIS. Eu,e� per ef Amadeu Mahfud, escrtvao, o subscrevI. (a) Ayresxlma sa ra.

G F
.

d M II J' d D' 't "A tO GESAROL M 55, não prejudica o hO,mem e ',a�a errelra e e�,. UlZ e IreI o. ,p,resen e

os 'animais desde que empregado em dozes certas, 'copIa confere com o Ol'lgmal, do que dou fe .

Êle é encontrado sob a forma de pó fácil de Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1962/
es p a I h a r. O Escrivão, AMADEU

MAHFUD�,
As sementes que são protegidas pelo Gesarol , ,

não perdem o seu poder germinativo. Apenasum,
quilo de GBSAROL é suficiente para proteger mil

tA' d
·

'.

tquilos ou vinte SéH..OS de grãos. gra eClmen OUm outro produlo com as mesmas qualidades '

I
do GESAROL é o IMUNOSAM. Empregam-se o A Família' de
GESAROL e o, IMUNOSAM, com polvilhadeiras, lIIerner Coach,semelhantes às bombas de (FLITZ), fazendo'se pol·
'vilharr.ento sôbre os cereais ao serem recolhidos aos pezarosa, comunica o seu passamento, ocor-

paIos ou armazéns e lendo-se o cuidado de polvi rido às 15,30 horas do dia 8/1/1962 e agra-
lhar o assoalho, as paredes e os cantos antes de dece penhoradamente a todos os parentes,
se colocar os grãos. Quando o milho é guardado em amigos e conhecidos que acompanharam o

éspig(!s, deve-se rer o cuidado de fazer o polvilha- féretro até a última morada, que e�viaram
mento por camadas afim de que todo o cereal receba flôres, cartões e telegramas de pezaI". Agra-

-

o pó uniformemente. dece, em especial, ao Rev. Pastor Gerhard
Usando-se um ou outro, desses dois inseticidas, Meister pelas palavras de cunho cristão.

você está protegendo o seu trabalho, evitando que Jaraguá do Sul, Janeiro de 1962.
todéS à sua colheita seia danifiéada por aquelas pla- A FAMILIA ENLUTADA
gas, e ao mesmo tempo, está evitando que o milho'
que você empregará no fabrico do pã o, ,adquira
aquêle' gosto característico e desagradável, que o

DDT e BHC, transmitem aos grãos.
Se você desejar outras informações sôbre como

armazenar os produtos de sua lavoura. procure o

Escritório Local da ACARESC, Avenida G�tulio
Vargas, nO. 668, em jaraguá do Sul. AU você terá
�ôdas as informações ',.de que necessitar. Teremos

I muito prazer· em atendê-lo.
I

AtJARE§Cj
SERViÇO DE EXTENSÃO RURA.L
ESCRITÓRIO LOCAL DE! JARAGUÁ DO SUL

TiefbBtrübfund traurigen Her1zens teilenwir allen Verwandten, Freundeo und Bekann
,ten mit, dass es dem Herrn über Leben und

.
.

, \

Tod gefallen hat, am 23, Jánuar 1962 unsere
unveTgessI:che

IENIR
im alter v>on 4 Jahren und 2 monaten heim-
zurufen. r ,

Wir möchten an d�ese stelle allen unse
ren lieben, Verwandte'n, Nachbílrn und Freun-
'den die uns in den schweren stunden so

hilfsbereit zur seite .standen, unseren herzli
chen,. Dank &ussprechen. Auch danken wir
aufrichtig Herrn Dr. Otsa für seins ärztliche
bemühung sowie auch' den Schwestern des
Hospitals, São José. Besonders danken wir
Herrn Pastor Rosenbauer für den Trost aus
Gottes wort im HaUJse und am Grabe, und
all deneri die uns, ihre Teilnahme erwiesen
und unsare lieben Heimgegangene zur letzten
Ruhestätte geleiteten. Sar g und Grab mit
Blumen schmükten.

Jaraguá do .sul. Januar 1962,

'Die Eltern: .Vi9tor Viergutz u. Frau Illa
I geb. Grützmacher

Brüd,erchen: Wilmar

Hiob 1,21:, "Der Herr hat's gegeben,
,

, der Herr hat's genomen,
v

der �'ame dess Herrn se.i gelob\".
,

I

t ,Agrade,cimento
Profundamente cónsternàdos comu ..

nicamos a todos os nossos parentes, amigos
,
e conhecidos o falecimento 'de nossa querida
filha

"ENIR -

, ocorrido dia,23 de Janeiro, 'com � idad'e d.e
4 anos e 2 mêses,

, Por: intermédio dêste externamos os

nos"sos agradecimentos a tórlos' os nossos,
parentes, vizinhos e amigos que, nos auxilia
ram e confortanm nêste doloroso transe por

I que,' pass�mos" que velaram ::lcompánharam
a 'nossa Querida extinta até sua última moradio

, r' 'Especialme-Qte agradecemos ao Pastor
,

Rosenbauer p�las palavras de cODfôrto pro,

feridas no lar .e'no cemitério.'
Agradecemos, ainda, a ded icação do

Dr. Olsa hem como as"1rmãs e Elllfermeiras'
do Hospital' São José, enfim a todos que
manifestar�m seus pezames. ,\

Jaraguá do Sul, Jan�iro de,1962. ,

/ Ä ,Iamilia enlutada VICTOR VIERGIJTZ
- �" " ,I

�:::::::::::::::=::::=:::�:::;:::.::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::::;:::= ..�::::::�:::::::::!::.":-.:1
,

- t .t.:

li li)) ro ' G ll1lll d�. G a §t 1tn �� .11I�� � ,j, .

_' , iiii " ',Ii
ii Cirurgião - Dentistà 11
..

n

II crJNIOA I _! PRÓTESE CIRURGIA!�II .:
:: I'ii Av. Marechal Deodoro, 587 _:_ J�RAGUÁ po SUL li
It. ' D�fronte a Igreja Matriz li
\�:::::::::::::::: :::::::::� ::: :::;::::::::�:..::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::;�:::::::��(::::;::::::: :::ti

l,

)

Todesilnze�ge und,
Danksagung I ,

Am 8 t&n. Januar 1962, 'nachmittags um

15,30 Uhr, verstarb der G_atte und Vater,
lIIerner Coach.

Wir 'danken an dieser Stelle allen Ver-
'- wandten, Nachbarn, Freunden und Bekannten,
die den Verstorbenen das letzte Geleit gaben,
die Karten und Telegramme schusckten und
sein 'Grab mit ,Blumen schmueckten. �'esonders danken wir Herrn' Pastor Gerhard
Meister fue.r seine trostreichen Worte im
Hause und am Grabe.

'

'. Jaraguâ do Sul,' Jánuac 1962.
, DIE TRAUERNDE FAMILIE

I Dr . Francisco /Anlonio Piccione
, ruI:�D][CO

('irurgia Geral de adultos t:' crianças - CU
nica Geral - Pàrtos - Operações -

Moléstias de SeDhor88 e ,Homens,

Especlalis,a em doenças de crianças
. I

Atende no' HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
. .

(Clara Hru8chka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZ ARÉ das' 15 as' 18 hs, •

4C (]) ]R lIIT JPA ...., §;ÀNlIrA CAlIrA]RENA

I:':'=:::::-':::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::::'-:::==:::::::�
ii '

.

ii
II ."::
h H
H (liMAX VITORIA ii

li �5�Z�
,

II.
ii ,9,5 pés - P?licph;rido -1960

I!
i! l O TH A R S O N N E N H O H l iili .. , fIIoflchol Deodoro do Fons.cc, 84 .8 ii .

II IAIU�. 00 SUL !", d. Si�, (o,or'.. !!

ii '-\ li
li

\.' .

' H'
�:::::::::::::=::::::::::::::!:::�::::::::::::=::::::�======::::::======:::::::::-::::.1;':.

. r"Di==lERic�='IAiJfMANN=l
II '. , ' !!

�i MÉDIf:;O CIR-iJRGIAO II
II Formado pelas Faculdades de Medicina d�s Univer- II

, !i sidades de. Colônia (Alemanha) e P9rto Alegre I!
il\ ' 1 ii
!1) CIRURGIA - SE!NHORAS _' PARTOS - CRIANÇAS E r1
'1 II

li ClrlNICA aE�AL' i!
li Longa prática em Hospitais Europ�os Il

I! Consultório 'e residência: II
li' Il

ii Tel. 244 i_ Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 II
ii T S II
li � CONSUL A. :

. Il

ii Pela �anhã: das 8 1/2 ,is 11 horas li
ii �j'" !i
ii Pela tilrde: das 14 1/2 ás 17 II::.! horas Il
ii I,. � �!!

ii Atende chamados taDibem à Noite I!
�,::::::::;�.:= :::::!:::=:::::::::�:::�:::�=:::::::::::::::::::::=::::-.:::::::::::::==::::::::::::..dI

t \

'

J

"

c-=::::::::::::::::::::::::�.:::::::::;=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

II" Dr, . �UIU� �manno, ri�Gn�r II
II �

, Cirurgião Dentista
-

I:
H II

ii 'Comu:1ica a seus clientes que se aeha ii
II esfubelecido em s,uss novas instalações li
'I à .Av. Ge'túliÖ Varg�sl 170 ...,.., !1 t

ii ' ' \ ii
II, ao \lado da, �apataria Freib'erger . !:

�::::::::==:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::==:::::::;=::::;::::=:::::::::::d.i
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O Vi O, OsJ�C�!!�i!I����!.�a�!! 'MO�i,�'nto ·

r Estado, edição n-. 6.984, Anti-Comunista
entre os atos do Poder' ' :J

____._'_...:...__..._'
'

,....... ..:.._......__.......__--....i-_-.--------.. Executivo, lemos o se- A no.ssa cidade tambem
JARAOUl DO' SUl. (SÀNTA CATARINA) I - SÁBADO, 10 �B FBVERBIRO DB 1962' - NO. 2.170 guinl�: "I?ecretos -de 5 está sendo atingida pela.

I ,

d� Ievereíro de 1962. O onda
'

dos . extremísmoI Governador resolve RE. s.

Ed -I I' d C-I;
-

MO:VER "ex - oficio" ,- Ha bem pouco, foram

1; a � l�.çao Montezuma 'Guarany de distribuidos .. pelas casas

O D�utor Ayres, Gama Ferreira d� Mello, Jui� Carvalho, ocupante do dá cidade planíletos de
,

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado cargo. da, classe. E 20 da propàganda comunista e,
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. .. canreira de. FIscal da

agora no �decorrer 'destaFazenda, do quadro do 'I
'.

,

FAZ SABER aos' que o presente edital de Poder Executivo da Zo- semana a cidade ama-

citação com o prazo de trinta '(30) dias virem ou na 01·06, com �éde no nheceu com postes' e
dêle conheeímento tiVrerem,' que por parte de Estretto, para .a Zona_ calçadas ostentando dize
ROSALINA AMARAL WERNER, por intermédio de Fiscal OQ-06, com séde res do MAC (Movimento
'seu biistante procur�d�r,. �dvogado .

dr. ��D?ar ,ge em Jaraguá do Sul. Antí-Comunista], Jaraguá I

Souza Nunes, lhe fOI, dIrIgida a petição ID}CIal do Afirmam os entendidos. do Sul integra-se nos

te�r segui�t�: PETIÇÃO INIOIAL: "Exmo. Sr. Dr. de que não se trata de problemas nacionais da
JUIZ de Direito da Coma-rca de Jar.a��á do. Sul., perseguição. Simples atualidade em. que as

RO�ALINA/AMA:R.A.L WERN�R, brasüéíra, VIúva. expedientes de rotina extremas da esquerda e
residente e domícílíada na. cidade ..

de Jaraguá do para testar a capacidade da direita procuram avi
Su�, por seu advogado, abaixo a�sIDado, vem res- de resistência do '1uncio· var entre a população,
pelto.�mente, na forma �Otl artigos 550 e 552 do nário. I a luta pelos seus ideais.
C. CIVil e 454 do C. P. CIvil, promover a presente . ;' ,

'

ação de usucapião, propondo-se. a provar, se .Iloã'o 'Candido Portinãri
necessário, o seguinte: _.J 10i' - Que a Suplicante 4aAeira úÚima faleceu O Governador Carva- .possui, por sí e seus antecessores, a mais de .

vinte anos, mansa, continua e .pacllícamente, sení o. renomado artista patrf lho Pinto -determínou que

interrupção e nem embargoa.de quem quer, UM cio João Candido Porti- se dê a uma rua de São
nári, que durante longo Paulo, o nome do artistaTERRENO situado na cidade de, �araguá do Sul, tempo despertou acirra- famoso, cujo passamentomunicípio do mesmo nome, o qual tem a área de .

14.631, 40 metros quadrados. extremando ao Norte das críticas pe a maneira repercutiu. dolorosamen-
com terrenos de Edgar Frenzel e Lili Frenzel, especial de apresentar as te no mundo artístico

medindo esta linha,' 124 metros; ao Sul, com 'a
suas criações artísticas: internacionaL

mesma metragem, e faz em terrenos de LeIher
A. 'p \

Sonnenhohl; a Leste com a rua 29 de Outubro, VISO a raçamedindo 36,50 e ao Oeste, medindo a8,20, e faz 1 • ,

'

•

numa rua projetada: 2b• - Nestas condições; requer [. ,_

Cumpre-me c.omuDlcar �. Praça, que a minha
a V. Excia. se digne de Imandar designar dia e ,esp?sa .Clara LUCiano Schmüeker, em �ata de 20
hora para a justificação prévia, ciente o Dr. Pro- de janeiro de 1962, abandonou o lar Juntamente
motor Públíco.da Comarca, ouvindo-se .... as teste. com os filhos A�fonso e Selma, sem apresentar
munhas que, oportunamente, arrolará e requer razões para semelhante gesto e, encontrando-se.em
ainda, a dispensa da citação do 8erviço .do Pa-:. local ignorado, pelo presente avisa que- não se

trimônio da União em face da jurisprudência do responsabiliz�rá por despesas que venha a fazer.
S. T. F. Requer, mais, que feita a justificação da Jaraguá do Sul, Três Rios do Norte, 5 de

pósse e julgada a mesma por senteflça, se digne f.evereiro de 1962. ALFREr>O SCHMÜCKER
determinar a citação, por mandado, os confron-

.

tantes certos e referidos, bem como o Dr. Pro P r o i b i ç ã o
motor Público, e os interessados incertos, au-
sentes e desconhecidos, por edital, todos para Pela presente ficam proibidas expressamente
acompanharem os têrmos desta ação até final sob quaisquer plantações e rdças em terras áe minha

HUlD JßRflfiUO' �. ß. : Indu'slrl·J e Comércloo pena de revelia e contestá-la, se quizerem. Pro- propriedade, não me responsabilizándo pelo que

D u testa-se pelo depoimento de testemunhas, pessoal possa acontecer àquelas roças e plantações que
e de vistoria. Dá-&e a esta o valor de, Cr$ 2.500,00, não estiverem devidamente contratadas.

para os efeitos de alçada. P. deferimento. (sôbre' Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1962.
estampilhas estaduais no valor de CrS 4,00, devi- ass. Leopoldo BIese.
damente inutilizadas, o seguinte): (a) Osmar de
80uza Nunes". SENTENÇA: Vistos, etc ... Julgo Ipor sentença, a justificação de fls. e fls., par� "ESCOLA JARAGUA'que surta seus juridicos e ·legais efeitos. Citem se, "

por mandado, os confrontantes do terreno, e, com A d' d ESCO A J RAGUA-" d I
o prazo de trinta (30) dias, os interessados incertos, ' areção a L A ,a

por edital, a ser afixado no loeal de costume e Comunidade Evangélica Luthera-na de Jaraguá
pu.blicado uma (1) vez, no Diário da Justiça e 'do Sul, comunicí;l aos srs. pais que durante
duas (2) vêzes, no jorna� local. CURtas pela Re- os dias 21, 22 e 23 do corrente mês, se
querente. P. R. I. Jguá do Sul, 2/1°./62. (a) Ayres acham abertas as matrículas aos diverso!:!Gama Ferreira de Mello· Juiz de Direito. Em
virtude do que cita e chama' a todos quantos I anos.

Jaraguá do Sul, fevereiro de 1962. /

interessar pós_sa e direito tenham sôbre o imóvel

�
,

requerido, a virem, no'prázo legal de trinta (30l
/

\ A' DIRETORIA
dias, alegarem o que julgl!Fem a bem de seus :-

�
_

interêsses e direitos. E, para que chegue ao co., __-------::1__.. --------.

nheclmento de t�d08 e ninguém alegue ignorância,
V C Reslodenc-lo9l, --:1

manda expedir o presente edital, que será afixado en�e·,se asa· Comerciol e uno local de costume, às portas do Forum, publi-
cado pela imprensa local e no Diário da Justica
do Estado. Dado e passado nesta cidade de Jara
guá do 8ul, aos nove. dias do mês .d'e janeiro do
ano de um mil novecentos e sessenta e dois. Eu,
Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (a) Ayres
Gama Ferreira de Mello, Juiz de Direito. A pre
sente cópia confére com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 9 de Janeiro de 1962.
O Escrivão, AMADEU MAHFUD

ANO XL'"

• , I

Vva. Maria Satler . Rubini
Repercutiu dolorosamente o passamento 'da

Vva. Maria ôerler R-u"bini, ocorrido no dia 5/2/62,
na localidade de Barra do Ri9 Cerro, 'n e s I e
M uni c i p i Q" "

.

�

, ,
,

.

.

,.A extinta nasceu em BI um en a u a 10 de
abril de 1878, casando-se em Rodeio a 9 de Mer
ço .de 1899,com Angelo Rubini, já telectdo;: um
dos plonelros 'coloniz�,dores de. Jaraguá do Sul,
para onde se tnensfertrern em 1995, Ilxando-se
em Rio do Cerro, .onde residiram até a morte.

Levando uma vida. paulada nos enslnemen
tos da San ta 'I grej'a, desde os primórdios Itmpuzerem-se -à esti ma de seus semelhantes,
grangeando vasto circulo de amtgos: Quando se

escrever. a história de Jaraguá do SI)II" caberá
um capitulo especial à localidade de Barra do
Rio Cerro e, entre os personagens de destaque
não faltarão as atuações de Angelo Rubini e de
sua consorte, hoje falecida, Maria ôatler Rubini.
, .

O casal Maria Sa,tler Rubini e Angelo Ru
blnl deixam os seguintes ,fUhos:...J_ Virgílio, Iu
llano, Amäbíle, Natália, (falecida), Horácio, Faus
tino, Benedità, Otilia, Constantino, todos cesados,
Albino (Irmão Átic,o, Marista) e Marta (Irmã Lui
za de. Jesus, da Congregação de. São José) ,

Deixam ainda 83 netos e bisnetos, dos quais
5 r e I i g i o sos.

..........................1 ..

I,os FILHOS DA FAMILlA\ RUBINI,

Ass e m b] é i a 'G e r a I ,Gr d in â r i a

EDIT�L DE CONVOCAQÃO

\

,.

submissos à santa vontade de Deus, na ocasião
do falecimento de sua piedosa mãe, agradecem
a- tn'dos quantos os confortaram no doloroso
transe porque passaram. r

Partie'ularizam sua gratidão ao Rev. Pe.
Donato, DO. Vigário e à Congregação dos Pa
dres do Sagrado Coração: na pessôi1 dos Padres
Aloisio Böing e Alberto Piazera.

Ficam convidados os srs. acionistas para assis
tir a ßSsembléia geral ordinária, a realizar-se na

séde social, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 991, nesta
cidade', n'ó, dia 3 de março de 1962, às 15 horas,
com' a sßguinte ordem do dia:

. _1. -

\

Discussão e aprovação das contas da
diretoria .do ano de 19ß1;

I

2. - Eleição do conselho fiscal para 1962;
3. '_ Assuntos de interesse da sociedade.

. NOT A - Acham-se à dispo�ição dos srs.
.

acionis�as, os documentos a que se refere o art. 99,
do 'decreto n. 2.627, de 26/9/40, relativos ao exercí
cio de 1961'.

Jaraguâ do Sul, 31 de janeiro de 1962.
FRIEDRICH BARG . Di'retor, Presidente./

\. .

Vende-se em SÃO FRANCISCO DO' SUL,_
na rua J,oinville, esquina com a Av. Dr. Nereu
Ramos, ótima casa comercial com grande fregue
sia, possuindo ainda ampla residência com lodo
o c o'n f o r t)Q.·

.

_

'

Os interessados poderão tratar' no local.

�I-----------------------------
\

·Eleições --/para .•..

(Continuação da la. pigina)
'_

.

pois não O poderiam manobrar dócilmente ao sa

bor
1

de seus interesses (por vezes mesquinhos e

inconfessavEHs e encobridores. de. graves deslizes
�dministrativos), sem justa recusa e maiores in-
dagações. _ �

. Amarrad(i) como está o, Vereador Albrecht
Gumz, BO PrefÉHto Munici'pal, pois os favores de'
ordem p�ssoal, que tem': recebido são incontáveis
e de grande valôr, é; não 'há dú;vidas, cf, PRESI-
DENTE, IDEAL, pois é e o será sempre.manobrado P'AULO WAGNER S.I ,A'.segundo a' vontade dos" "Donos" da administração .'

'

.',
Municipal .' ,'.

o..l

L' C é' I d' t'·
,

O' rés�ltado. das eleições procedidasna última av�urc:r'.. om reIO.� n us rIa

.3a. feira, foram os seguintes: - Presidente, Al- JACO-ASSO - MUßlClplO de GUBfilmlflm - SANTA CATARINA
b)'echt Gu�z. 6 yot?S .,.... Raimun�o Emmendoerfer ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

, 5 votos. VICe- PreSIdente. -, Joao H. ·Oardos.o" 6
votos .,- Vitório Lazzaris, 5 votos. 10. Secretário - 'G�nvidamos' os senhores a c i o n ist a s para 'a
Joã(j) M. Verbinen, 6 votos - Valeriano Zanghelini assembléia geral ordinária. Qu:e terá lugar na séde '15 votos. 2°. Secretário - Henrique Boed�r 5 votos so�ial ,em Jacú.Assú, Município de Guarainirím, ás
- Victor Bauer 4 e dois em branco. 14 horas do dia 15 de Março do corrente ano a fim

Pelo visto 'e acontecido vamos', têr nêste'- de deliberarem' sôbre a seguinte ORDEM DÓ DIA
>

último �ri'odo' Législativo, 'por cel.'to, outros' '1°. - Leitura, discussão e aprovação do rela
,

tantos alí.mentos de i�postos votados' mansam�.nte tório da Diretoria, balanço 'geral" demon,sfré!ção,da
pela maioria irresponsável que dá cobertura .ao .conta de lucros e perdas e demais. contas ref�rentes
Prefeito Roland H,. Dornbusch, "grande administra-' ao exetCicio de 11961 e parecer do 'conselho fiscal.
dor em causa própria"" satisfazendo todos Os seús. ,2° - Eleição· dos membros do conselho fiscal
desejos, 6' ,as vonlades dos seus ace.clas.

.

e 'seus s�plentes para (> exercicio de .1962. �

P<Jr ist,g tudo é. que rói o Vere�dor A!breqht ,,' A V IS 9: - Acham-se á disposição dos senho-.
Gumz/ e os demaIS' componentes . da M�sa ,da res ,acionistas, no escI:itórío da Sociedade os docu
Câmara Municlipal, eléitos pelo PSD... mentos de que iràta o art. 99 .do dec�eto lei no 2.627,

Só assim a orgia continuará! .Até quando? de 26 de Setembro de 1940.
'

,

Até 17 de outubro próximo. .
..

r'
,

J' Ú d
"

.

'
'

Se nas eleições NÃO HO:UVER _9UTRO ENGANO. acu�Ass ,10 e, fevereiro �e 1962.
\.

, UM ENGANO NA VOTAÇAO! . UFOISO WAUER - DirelorComertlai , \

t
. J

pr�:�����:�r���s�omu
nicamos a todos 'os nossos parentes, amigos
e cónhecfdos"o falecime�Ho de nosso querido
pai
.

. "..José Dequesch':' . -
�

A fàmilia enlutada �em �or êste inte�': "I /

médio externar _ os' seus sinceros agradecI-'
mentos a tôdas as pessoas 'vizinhas e amigas
que o auxiliaram no duro transe que passaram.

'A"gradecem em especial ao Revdmo. Pe.
Máthias Maria Stein, pelas. palavrss de fé
cristã proferid1ls no lar a no cemitér:.io, bem
como � Sociedade Atiradores DIANA pelo
seu bo_�ito gesto.' ,

. Agradecem a todos os que a,companha-,
ram . o falecido até a sua últtma ,morada, e

convidam os parentes parl'l. as�istirem a missa
do 7°. 'dia, sfrbado, às 6,30 horas .. ,

.

'. Y
A FAMILIA ENLUTADA' "

"

. ).
.

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


