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No dla 27 do corrente,
transcorreu o 5°. anlver-. ,""

no lntertor nordeste catarinen'se sério .de falecimento de
,.:...._--__,!.-.:__---------=----.,---"------------------I Arthur Müller, fundador

deste semanário; Homem
público dos mals ilustres

Sociedade Gr'/lc. Avenid. Ltda. '

que já habitaram terras do
lIapocú, deixou o marco

,
"

, N0 2 9 I de seu profundo amôr-\.,JARAGUA DO SVL (Santa Catarina),' Sábado, 28 de Abril de 1962 . ,.17 '

pela cause jaraguaen�e, de
.

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�����������=========,=;:t====-!!!!=�========�====�==!!!!!!!!!!! que os seus adversários',,

,', "
'.

d U D N mais acirrados reconhecem

Um exemplo. perigos� e compromete or UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL �;�1��:�;���1i=i�����i�'
. Oonta-se em rodasIí I Prefeitura, estariam vi- impostos. Entre 08 tríbu aos seus sucessores.

gadas a admínístraçao vamente ínteresaados em- toa que. 8eri�p1 alcança- CONVENÇÃO MUNICIPAL Apesar -do passar dos
municipal, sem que até sugerir à edilidade" psra dos com maior soma de a anos, continúa bem pre-
agora tívessemos deaêo- que enviasle à Câmara gravame seriam as ati- ,,�ONVOC..t\.Ç.al.O sente na vida de quantos
berto Q autqr da magis- de Vereadores, um pro- vidades liga��s a09 que' São convocados, pelo' presente edital, .. na for- lhe votaram amizade e
tra,l idéia de que 01iJ &8- jeto, aumentando subs- exploram atívídades co ma regimental os membros do diretório municipal admiração,' daí porque,
sesseres 't é c n i c o s da tancíalmenre ,'diversos mercíaís 8 industriais. os vereadores eleitos pela legenda da UDN e suplen. pelas 1� horas da última

Diz-se que os aSIiJElSSO- tes em exerclcío os delegados distritais, na propor- se�ta feira
•.
um grupo. de .

res chegaram à conclu ção de dois delegados por secção eleitoral do inte-. leals e dedlc�dos amigos
são de que ainda não rior e um por secção eleitoral do distrlro séde, pare !er. comparecldo .

ao seu

terminou a capacidade de a Convenção da União Democrertce Nacional, a rea- Jazl�o para depositar uma
Na Sessão do dia 16 do corrente, o vereador contribuição das classes Itzar-se dia 20· vinte de maio de 1962, domingo as coroa de flores.

Eugênio Vitor Sehmöckel, apresentou à Câmara conservadoras. E as con- 9 horas, na séde do Partido á Av. Mel. Deodoro da
Municipal, o seguinte projeto de leí: clusões tiveram por base Fonseca, 210 onde sob a presidencia do sr. Presi-

Senhor Presidente:
. I a afirmativa de membros dente do Diretório R�gional da UDN, serão eleitos Vái ser criado oo vereador infra assinado, vem de levar dali claeses conservado- os Membros da Mêsa do Dírerörto Municipal, Mem-

a alta apreciação da Mêsa e de seus pares, o se- ras que compareceram bros convencionais do Diretório Municipal e Delega- Banco deguínte projeto de leí: - ERI ralillle de .rlência: à já citada lelsão da dos a Convenção do Partido.
PROJETO DE LEI Nil. Isenta do Im- Câmara Municipal, e que A Convocação obedecerä a seguinte ordem do dia:

posto '!e TransmiSsão 8: propriedade para os Tra- e!Dpolgados com a notí- I.) - Eleição dos Membros da Mêsa por voto
balhadores.

.

CHI. tendenciosa então direto e Secreto (Presidente e Ireis vice-presidentes,
Roland Harold Dornbusch, Prefeito �u�ic!pal propaíadaa, teriam com- secretário geral e subsecretérice).

de Jaraguá do Sul, no uso de .lIluas atrI�Ulçoes: .parecido à sessão da Câ- 2.) - Eleição dos Membros do Diretório, eíetí-
Faço saber a todos os habitantes deste Mu- mara com o dinheiro vos e suplentes por voto direto, secreto e proporcío- BRASíLIA _ O .depu-nícípío, que � Câm�ra Municipal votou e eu san- (cerca de 200.000,00) para nal. tado Cunha Bueno decla-Clono a seguinte lei: pagar os jetons atraza- 3.) - Eleição dos Delegados Munlctpals as fou à reportegem que porArt. 1.) - Ficam Isentas do imposto de trsns- diS dos senhores veres- Convenções Regionais. deliberação da Associaçãomissão de propriedade "Inter-Vivos" as operações dorE'ls.· 4.) _ Assuntes gerais de Interesse do Partido. Brasileira de Municípiosimobili.árias ef6tua�as por

. trabalha�ores· urbanós Baseados no príncíplo foi incumbido de organizart; r�rals, quan�o eite� sejam adqUlren�elS, até o
de que os impostos foram Iaragué do Sul, 12 de Abril de 1962.

uma comissão de alto nívellIm!te de .25 (v�nte e CInco) .!ezes o valor do sa- muito majorados, sem EUGeNIO VITOR SCHMÖCKEL para equacionar e oferecerlárío nrínímo VIgente na regI�o.. . que alguma reclamação Presidente parecer ao anteproléto deArt. 2.) - Quando o valor do Imóvel, a cuja d B d Daquisição se refére o artigo anterior 'fôr superíor
se aprelientara, a gene criação o anco e e-

ao limite estabelecido, o impôliito recairá sómente, rosa oferta d� paa-ar os

I I
senvolvimento Municipal e

sôbre a diferenf>a.
I .ereadores, terIa de�onl. PET R O B R"A S· , que a maioria das perso-

Y orado que as .-.la8s"s "'00 nalidades convidadas jáArt 3.)' - Para obter a isenção estabelecida •

. tA"·
..

-

nesta lei, deverá o adquirente ai)reStmtar ao Car- �eI fadora. em reah�en�e Subscrição de Ações aceitou o convite para

tório competente e· à Repartição Municipal arre- Interesse em contllb!1Ir o f e r e c e r colaboração a

cadadora, OB seguintes documentos: I com uma amda �alOr PETRÚLEO BRASILEIRO S. A. - PETRO- essa tarefa que, depois da

a) _ Carteira Profissio.nal, para anotação do parcela de numer�rIo.. BRÁS - 8vila que, li partir de 2 de abril até reformulação do capítulo
número e série e imediata devolução para OB tra- E, concluem: 81 o dl- 30 de junho vindouro, efetuará, nesta cidade, discriminatório dasFrendas,/ balhadora8 am geral el ou contr't� de trabalho, nheiro afilá Ii.obrand.o .nos por intermédio do B.lNCO IND. E! COM. DE! SANTA da Constituição ederal,

f CATAilINA S/A. - I N C O, a subscrição pública de constitui o passo maisdevidamente l'egilstrado em Cartório e fornecimento co rei,. dos lDdustnals_ e
suas ações preférenciais.' -I importante- para a defini-de atestado palilsado. pela Associação. Rural do Mu comerc.umte�, porque nao

tiva consolidação da vidanicipio, quandO se tratar de trabalhsdor rural; aproveItar a ofert� expon'- A referida subscrição é facultada a todos
econômica de nossas co-b) - Certidão' do Cartório da situação do �aDea. � promo.e-Ia em os interessados, desde que se observem. as
munas. Farão parte daimóvel (Registro. de Imóveil) provando que está ImpOSIQao legal, eletando condições estabelectdas DO artigo 18 da Lei
citada co.missão os depu-realizando a primeira aquisição de imóvel na co· �m. �)g�n8 APorcentol a no. 2.004, de 3 de outubro de 1953.
tados CeHo Medeiros, Leomarca par� a construção da casa própria. lDCldeOCla sobre o mOVI O valor das ações subscritas deverá ser de. Almeida N�ves, BilacArt. ,4.) - No caso de ve�da posterior do mento economico, du

int�grslmente realizado, no ato da subscrição, Pinto, Nelson Omegna,imóvel' adquirido com a ill)enção acima referida, smprezas. ell1 dinheiro ou em obrigações ao portador Plínio Salgado, Os m a rdeverá o comprador; no áto da lavratura da 8S- O r.ellultadf) seria alta- com os cupões de juros de n08, '15 (1 seguintes. Cunha, Almir Santos Pinto,critura, pagar o imp08to de tranlmissão devido e mente aatisfatório' para WH!' Aniz Badra e Louri\'a"lcalculado flôbre o prêço da época da aquisição. o Prefeito. empenhado Jaraguá do Sul, 27 de março de 1962.
BfJtisfa, o senador Irineu

.

Art. 5.) _. Efita Lei e-ntrará em vigõr na data
que está na .olução de .----------------.------ Bornhausen, o vereadorde sua publicação, revogadas as disposições em uma. série de problema., Basta saber, agora, a em sã consciência,· 8� Alberto. André, o enge-� contrário.

.

que considera vitais ao extensão. que pode tomar aventure a semelhante nheiro Waller Sales, os
,

JUS T i: F I C A ç A·O
.

delenvolvimentó excep- um exemplo perigoso e empreitada. Aguardemos professores Miguel Reale,
O projéto em caUia já ,foi aprese,ntado em cional do Município. comprometedor. N li o o desenrolar dos acon- Braulio de Almeidõ, Hugo

o,utras Comunas Catarinenlell, entre elas o pujante A idéia já foi lançada. acreditamos que alguem, tecimentos. Ca:anhede, Lucas Nogueira
Municipio de Joinville. Diversas leis El!ltaduai� dill Garcez, e

_
os senhores

. �tJàn:r��e:e�:�ér�:Of�S����aras i8enções. se .

têm t::::::::::�=:::::::::::;==:::7::::::::::::::::::::::::::::::=.::�::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::==1 �:f:!� - ::v i��!vactr��t:;;
Tratando-se atualmente· de um imposto ,que ii MIt

.

.

!i Goulart, Antonio Pereira
passou para a alçada dO Municipio, n8dJl mail ju�tõ II FREUNDLICHEM OSTERGRUSS ii Lima; Lidovino Antonio
do que est,ender esta 'medida humana. aos incogni· II Ihre II FanIon, Fernando Goes,
tos prop1)gnadores de' nossa prosperidade. !:I! DEUTSCHE BUCH-GEMEINSCHAFT. (Darmsladt) li Nadir Figueiredo, Otavio,

Sala"�dßs S'essõa., 16 de abril de 1962. !! Barreto Prado: F�rnando
EUGÊNIO VITOR SCHMÖOKEL - :véreador li" Jetzt rn_it Buecherstube in Joinville: Rua Dr. João Colin,,144 ii ,Pedrosa, MoaCir Brosa e

MURILO BARRETO DE AZEVEDO, I!
.

(Edifício "Willey"), Erster Stock: - 500 Neuerla.cheinu!lgen - II �������coG����:�� �r�-VICTOR BAUER
.

� li '

3000 Buecher zur Auewahl und 'sofortiger Aushmndlgung! li e Alfredo Hoffmeister. ParaFRA bisco PAVAN_E;LO li, Besuchen Sie unsere Buecherstube und erhalten Sie dort II integrar a Secretaria Exe-
Na mesma Seisão, o vereador Murillo Barreto II sofort Ihre Buécher! ,II cutiva foram convidados

de Azevedo, abordando o alsunto disse qu,e, em- II Editôra-Distribuidora "Ellen" ii os ,srs. Severino Moraes:--'
. bora assinando o projeto em cau�a, viria aprefileo- ii C· P 1t 1 9.80 J' 'U _ SC I! José Miranda Pereira, pro�tar ·emend·8 ao'projéto de lei" extendendo os be- !! "

alxa os a ... , .omvI e '!i fessQr Araujo Cavalcanti
neficios aos funcionários publicos municipais. \� _-:..._ -- ----.---- ---..-- -- -.-.------- ----- -.------::::=di e Francisco Burkinskt•

.," � "..' r •••• -:- .._. � �.--- •••••••-.-.-�••••••••-
,

-_._ _ ••• • "

, f'
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Homenagens' �.
'ARTHUR MÜLLER

,

Direto": lmpreeso na:

Â�t.u·r Müller
/

I';:UGÊNIO VITOR 5CHMÖCKBL

Ano :X;LIII

Câmara, Municipal

Desenvolvimento
dos Municípios

'E S' p, E T· A C, U L A, R ! Dia 2 de. M'aio ,- quarta-feira - Oia' 2 de Maio

O
� vtoli'no' encantado' ile' TOB IAS· TRO IS I e sua � Orquestra Melódica de Dansas

Ãs,20>hor,as,: GRA'NDlosà S:HOW no eine Jaraguá, _. ··'Acompanha.o tmagnífico·filme. '

.

TEI.tR�.. DE RENEGADOS (far.w�st de l�xo) '�.'-'
. às .22 horas, MONUME�{rAL BAILE no C. A. BaependL

ryÀpres,entação patrocinada pela Comissão pró CO!lstrução I Quadra, "ALFREDO KRAUSE".
·,Réserva de �nesas na séde social à partir das 9 horas do dia 1.0

.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
- 'O sr. R dolfo Reck,

resido em Itapocuzinho :
- a sra. Wali, espôsa

do' sr. Francisco Ronoki j
- o sr. Erich Schumarz,

- A sra. Ecy Mascare- residente em Rio da Luz
nhas de Almeida, espõsa Vitória j
do sr., Heroclides de AI-, -, a sra. Oldaía Vieira;
meida, residente em Lapa, espôsa do sr. José Vieira,
Estado do Paraná;', '{residente em Joinville;
- o sr. Erich Sohmídt, - o sr. Linus Zimmer.

filho, do sr. Guilhermé mann, residente 'em Ilha Edital n. 5,229, de 9-462
Schmidt, industríal, resí- da Figueira; Antonio Tail e
dente em Estrada Nova; _ o' sr. Arthur Hoff- Alida Zanghellní Ele, brasileiro, solteiro,
- o garoto. Raul Mar- mann, residente em Rio pedreiro, domiciliado e re- Edital n. 5.242, de 24-4 ..62 doméstica, domícllíâda e

ces Marschall, filho do' sr. ,Ele, brasileiro, solteiro, id t t di t 'I f'Ih Wolfi Bnke e residente nesre distrito,
,

'L da, Luz; , operária, domfciliado e re-
SI en e nes e IS ri o, I o

Herbert Paulo uiz Mar-
_ a menina Ras", Mar-

' de Vilar Vírkoskl e de Ber- Elf Fonstel em Rio da Luz, filha de

schall, residente nesta sldenre oeste distrtto, em tilde Gerern Vítkoskí. Ricardo Fritzke e de

id d
gareth, filha do sr, IDgO Itapocuzin o, filho de Ar- EI b

Ele, brasileiro, solteiro, Paulína Schuenke Fritz-
I Cl a e. Meyer; noldo Talt e de Paula Gon a, ,rasileira, solteira, tndustrtérto: domiciliado e

Dia 22: - o sr. Dietrich Hute- çalves Talr. dO�déstica, 'domiciliada e residente o;ste distrito, em ke.

_ amenine Gl a u a nRuess�der, QJUí�iCO ,da l/DAd. Ela, brasileira, solteira,
resi ente �est�disfl',ilo, em 'Três I?ios do Norte, filho Edital n. 5,248, de 25,462

Arildo, filho do sr. Aris-
sum �s aragua '" ., doméstica, domiciliada e

lIha d� Figueira, filha �e de Anur Enke e de Anita Miguel Guilherme Manto

tides Gonçalves, diretor
nesta cidade. residente nesre distrito, em

Antonio Be�nard? Schrnltt Mathias Enke. e Elisa Rosa Braga
• y e de Maria Zlrnermenn Ela b esll Ire It

'

r.. •

do Grupo Escolar em Dia 30: Itapocuzíuho, filha de Fon- ôchrnlrt. " ,

r
_
Je! ,s,o eira, ele, brasileiro; solteiro,

Araquarí. tes Zaoghelini e de Lulza
,

do�estlca, dom!cll�ada e eletricista, domiciliado e

_ O sr. João Batista Zanghelini. Editai n. 5.237, de 184,62 residente neste'dlst!l!o, em residente em Joinville,
Dia 23': Rudolt, nesta cidade; Edital o, 5,230, de 11 4-62 Arlindo Salai e Estta.da Nova, fllga de filho de Miguel de Manto
- A jovem Sonia Maria, - amenins Elfi Maria Nelson Krambeck e

Waldéa Herbster Henrique Augusto lonstel e de Ida Gertraud Sopp
.filho do sr. Faustino Ru- Schmid,t, filha do sr. Ed- llka Henschel Ele bra 'I

.

It'
e de Marta Borchers Fons- de Manto

, SI eira, so eira, tel .. , ,

bini; gar Sclimidt, residente Ele, brasileiro, solteiro, bancário, domiciliado e re-I
. Ela, brasIleIra, solteIra,

- o sr, Adernar Muller, nesta cidade; comerciário, domiciliado e sidente esta cidade a Edital n, 5,243, de 24 4 62 doméstica, domiciliada, e
res, em Jaraguá do Sul; ;:- a srta, Elizabeth residente neste distrito á rua CeI. Procópio Goines Werner Sieverdt e residente nesta cidade,
- o sr. Mario Tomelin, Oatarina Schmidt, resi- Estrada ltapocú, filho de de Oliveira, fil�o de Mi· Arací Ehlert filha de Lamo Braga e

residente em Blumenau; dente em Jaraguazinho; Edmundo Krambeck e de guel Salai e de lY1aria Fin- Ele, brasileiro, solteiro, de Magdalena Braga.
- a menina Anila AI- - a garota Margaret Agatha Krambe'Ck, la Salai: lavrador, domi.:iliado e re. Edital n, 5.249 de 25'4 62

perstaedt, filha do sr. Bayer, filha do sr. Hel- Ela, brasileira, solteira, EI�" bra8ileir�, .s.oHeira, siden!e neste distrito, em Adolfo Fusi e
Gustavo Alperstaedt, em muth Bayer;

, . doméstica, domiciliada e do�estlca, domlcl,hada � Rio da Luz, filho de Car- Ana Weinfurter
Itapocuzinho; ,

- o sr. Henrique NI- residente neste distrito á residente nesta cidade, a los Sieverdt e de Anna •

- a 9iúva Rosa Hen- coluzzi; Estrada Ilapocú, filha 'de Avenida Getulio Yargas, Sieverdt. Ele, brasileiro, solteiro,
schel, residen te nesta -:- a srta, Irma qereselo, I Gustavo Henschel € de filha de Leonidas Cabral Ela, brasileira, solteira,

lavrador, domiciliado e

cidade; residente nesta Cidade. Clara Bartel Henschel. Herbst,er e de Ana Braga doméstica, domiciliada e
residtmte neste distrito,

- o menino Edilson, Herbster. em Garibaldi, filho de

residente em Ouritiba. Dia 1: Edital n. 5,251, de 13·4,62 residente neste disrriJo,�m João Batista Fusi e de

O G' d" L
. José Maria e Edital n. 5.238, de 18,4 62 RiOlddéleLuz, filha de Os- Estafana Fusi.

Dia 24: -';. sr, lar}m UIZ Clara Primm Rudiberto Bruch e
wa o hlert e de Agnes Ela, brasileira, solteira,

- A sra. Otilia, espõsa Lenz.,
B ld B

Ele, brasileiro, solteiro, Agara Zeh
Gruetzcker Ehlert, doméstica, domiciliada e

do sr. Arnoldo L. Schmitt.
- o sr"d ertto o Ta�- lavrador, domiciliado e re- Ele brasileiro solteiro co.

'Edital n. 5.244, de 24-4 62 residente neste distrito,
mann, reSl en e em res 'd t t d'

, , ". ,

'

G 'b ld' f'lh d
. R' d Nt·

SI eo e nes e IStrHO, em merciário domiciliado e Felipe Walz e em arl I, I a e

D�a 25' 108 o ar e, Gar'b Id' f'lh d H" .. F l' W' f t d
.

_ O jovem Ilario AI-'
I à I� I o e enrl- residente neste distrito, na Hllca ZI18 e IX em ur er e e

- O sr. Oarlos Meyer; fonso Gneipel, filho do �ue, Mkar� � de Helena Barra do Rio Cerro, filho . Ele, brasileiro, solteiró, Olga Weinfurter.

, - a srta. Tusnelda

I
sr. Oscar G. Gneipel, em

I r�llna b�éla�:a: It'
de Osvaldo Bruch e de lavrador, domiciliado e re- Edital n, 5,250, de 25-462

Meyer;, ' Estrada Schroeder II" �', SI elr�, ,s,o eira, Adela Bruch, sidente neste distrito, em Wiegando Krenke e
_ a sra. Asta, fIlha d.o ,

_ a menina W i I :n a do�esflca, áom�cll�ada e Ela, brasileira, solteira, Itapocuzinho, f i I h o de Edslttrudes Giese
sr. Alfredo Bruch.. , re.sl-' Blanck, filha do sr, Arno I �Sldent�neste dIS;'��O, e; I doméstica,

domiCiliada e Adolfo Walz e de TeCIa Ele, orasileiro, solteiro,
dente em �uara�llrl�, Blanck e de Iduna,Blanck; L

ereu

ld �m,os, Id a

CI
e residente nesta cidade, fi- Rolow Wal�; , ,

. lavrador, domiciliado e
a m';�I�a tI�, fIlha

_ a sra Hilda Bau- raeo��ru�i ��:me e d- lha de �IIO Zeh e de Au· EI�, ,bra�Sllelr�, ,s�lfelra, residente neste distrito,
do

,

sr, rlc ,c umarz, mann, residente nl cidade. .'
. gusta Llmk Zeh, do�eSfJca" dom�clh,ada e

I em Rio Cêrro, ,filho de
r6sldente em RIO da Luz.

D,ja 2'.
Edital n., 5.25,2, �e 14·4 62

Edital n. 5,239, de 18 4-62 resldeot� neste ,dlstrlfo, em Emil' Krentte e de I;.itti.
Dia 26':

" Fehx VlOtrJch e '" Itapo�uzJOho, fll�a de B,�u- . Köpp Krenke.
EvatJilde Kachella HIlarla Schl�lIdt e n� Zlls, e de Frleda Hon- Ela, brasileira, solteira,

� O sr. RUI', FrenzeI,
_ O sr, A rildo Stulzer; EI b I Eleonora Heldecker k Z I

. e, rasi eira, solteiro, OIC e I s, doméstica, domiciliada, e
gerente da Empreza de

- a sra. LucHs, filha .

d Ele braSl'lel'ro "o'ltel'ro
J E operaria, omiciliado e re- �, , " , Ed'ltal n, r=..24' r=., de 034,46"... residbnte nesta cidade,

Transp. Frenzel, resI'den·e do sr. osé mmendoer- 'd' d' mecanl'co doml'cl'll'ado e
U U ..

•

f
fi eDte neste Istrito, em , filha de Augusto Giese e

em Jaraguá do Sul;' er;
, " Ilha da Figueira, filho de residente nesra cidade, fi- Egon Meldola e

de Ema Flohr Giese.
- () sr. Erwin Erdmann; :- Angehca, fIlha de

Antonio Wintrich e de Ce- lho de Guilherme GUstevo Adélia Bruner
- o jovem P.ui Her-I Alberto Murara;', . ciJi'a Wiotrich. Schmidt e de Hulda frieda Ble, brasileiro, solteiro, Edital n. 5251, de:!5 4 62

culano de Freitas Pereira
- a sra. Evamr NICO-

, Ela, brasileira. solteira, Frenkwia<.k.
.

operário, domiciliado e re Oópia de Edital de Pro-

filho do sr., AltinoPereira: luzzi, espõsa do sr. Hen'
industriária, domiciliada e Ela, brasileira, solteira, sidente neste Qistrito, á clamas de Casamento re-

Coletor Federal; rique N:icoluz�i; residente neste distrito, em domésticiJ, domiciliada e Estrada Itapocú: filho de cebida do Oficial do Re-
- a viúva Joana Blas-

- o men,mo Nelson
Ilha da Figueira, filha de residente Desta cidade, fi- Willy Meldola' e de Linda gistro Civil de Joinville.

feld, reBI'den'e nl cI'dade', ,Kr.eutzfeld, filho do sr.
A K h n lha de E ne t H 'd ck Meld I'

• ntonio oc ella e de KO- r soei e er.
.
o a, Ademar Ruysam e

- a sra. LI'dl'a Wun- RICardo Kreutzfeld e de EI
.

b 'I' It
'

sa Kochella. E 1 a, rasl eira, so ena, OdaGi Ver-ilina Coelho
der'lich, espõsa do' sr. Erna Kreutzfel9,' residen- dita n.5,240, de 18-462 'd

,-,

d "1' d
"

J h Qdl'tal n. r=..2?�, de 11-4-62
Iß ustrlana, omlCI Ia a e Ele, brasileiro, solteiro,

Paulo Wunderlich, nesta �e em araguazm o. LJ U ,)U Edgar Becker e' residente' neste distrito, ii
cidade;

,
.

�

n',ja 8.'
Wigand Borchardt e Ovidia Hafemann Estrada Itapocú-Hansa, fi-

auxiliar de escritório,
" Léa Siewert domiciliado e residente

- o sr. GUIlherme Ele, brasileiro, solteiro, lha de José Bruner e de

MoelIer, �esidente nesta _ o sr. Erico Bruhns, êle, brasil�ir,o! solteiro, operáriO, domiciliado e re- Rosa Bart Br.uDer.
nesta cidade, filho de

cidade;
I

residente, em Joinville; I�vrador, domlcl!la�o e. re- sidente neste dist'rito, em', ,

'

Antonio Ruysam, e de

_ a srta. Dorotlii Te- "
sldente neste dlsrrlto, em Garibalrli, filho" de Eri h Editai n, 5.246, de 24·4 62 Maria We�sely Ruysam.

rezinha Mascarenhas, nf
- o· sr. Martmho Ren- Rio Cerro fflho de Eurico Becker e de Erna Horn- Arno Gustavo Ramthum Ela, brasileira, solteira,

cidade;
, ge, residente em Rio Borchardt' e de Hedwig bur'g Becker. � Ana Fusi auxiliar de escritório,

Cerro; I

Borchardt. domiciliada e re8idente
_' o jovem Vidal Glo-

_ a sra Mathilde Horst, Ela brasileira solteira
Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileir'o, solteiro, em Jojnville, filha de An-

watzki, filho do sr. Vitprio A

d G
' , 'doméstica, domiciliada e lavrador, domiciliado, e re- F

G 8Rposa o sr.' ermano C10méstica domiciliada e tonio rancisco Coelho e

Glowatzki, em aribaldi; Horst, residente n/cidade; residente �este distrito, em
residente neste distrito, em sidente neste dislrito,' em de VergHina Joaq'uina'

- o j0gem Ortwin Her- Garibaldi,' filha de Paulo hapocuzinho, filho de Car-

mann, filho do sr. Ger-
- o jovem José Otávio Rio Cerro, filha de AdoHo Maffemann e de Heria los Ramthum' e-,de Maria

Coelho.

hardt Hermann ;' Tomelin, filho do sr. Au- Siewert e de ADa Siewert. ,Gulnz Haffemapn. Schmauch Ramthum. '_
.

gusto Tomel�n, residente Edital n, 5,234, de 17 4' 62 Ela, brasileiira, solteira,
Fazem anos hOJe: em Itapocuzmho. -

José Maurício e
Edital n. 5j�4i, de 18 4-62 doméstica, domiciliada e p

·

b.
-'

_ A sra .. Otilia, espõsa , Dia 4: . 'Fereza IDes Domingos Osvaldo João Martins residente neste distrito, em
I

rOl Iça0
do sr. Mario Nicolini, n/ Ele, brasileiro, solteiro, ,e Marina Kons

'

_

.�

Grota Funda, filha de José
cidade;

,

- A sra. R,uth, espÔsa operarJO, domiciliado e Ie, bra�i1eiro, solteiro, Eusi e de Leonora Fusi.

....... a sra. WaJli Toma- do sr. Caetan� �ibei�o; residente �este distrit?, á. p�dfeiro. domiciliado � re·
Edital n. 5.247, 'de 244,62

seIh,
.

_ a srta. Cristma filha Estrada Vila Nova, filho sldente em Palhoça, filho. .,
'

_ o' sr. Alencar R. 'de Pedro João Maurício e de JOão Antonio Martins e· Relmundo Hornburg e

Bräuer, fIlho do sr. Erich do sr. Albino Zanghelini; de' .Maria Luiza' Furtado. de Maria Guilhermi�a Mar-' SipUa. Fritzke ,

.

Bräuer;
....... � sra. Alda, Soares. Ela, brasileira, solteira, tins. Ele, bra�ileiro, solteiro,

_ a ara; Dulcinéa Rei- industriária, domiciliada e Ela, bra�ileira, solteira, lavrador,,' domiciliado e

ner, espõfia do sr. Leo- "Correio do Povo" residente Deste distrito, á doméstica, domiciliada e residente neete distrito,
poldo Reinar, n/ cidada;' Estrada Jaraguá�E�querdo, residente neste distrito, em em Rio Cerro, filho de

-'-:- o srf Ricardo Wen- um j<;>rnal a filh� de João Fermino Do· Ilha da Figueira, filha de, Artur Hornburg e de Fri.

dorff, residente em Rio serviço do povo mingas e de Veronica José Pedro Kons e de Me-' eda Guenthé,r HoriIburg.
Oerro. Martins Dominjros. lania Schwaitzer Kolls. Ela, brasileira, solteira,

,
,

iY::: :::::::::::::::::::::::1::: :::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::l::::::::::::::1'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::;;;:::::::::::::::::::::::::u Bd i ta In. 5.23q, de 18-4 62
II

S O C' I A IS'
':: Cópia de Edital de Pro--

III
' ii clamas de Casamento re-

i .>!<. .. II Dia 31 de Março realízou-se no C.A.B, a eleíção do
:: *

"

", � n cebida do' Oficial do Re- novo corpo diretor da veterana sociedade, que ficou CODSti-

ii ' !! gistro Civil de ßtumenau. tuido da seguinte, maneira: ,

�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:,::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::�j Renato Ewald e CONSELHO I;>ELIBBRATIVO - PERíODO 1962 -- 196(

C ·lv.·I'
Inês Fuck' Presidente: Bugênío V*tor Schmoeckel; Secretário: Wer-

J:ó'1 b
., " ner Horst; Conselheiros: Arnaldo Otto Schulz, Getulio B. da

LJ !'. rasllelro! .s�ltelr(), snva, Bwalde Boss, Helnz Blosteld, Osörío Séhreiner, Loreno
Anrea Müller Grubba, Oficial mecamco, dornlcllledo e Marcatto, Gerhard Arthur Marquardt, Guido F, Fischer. Eu

do R e gis t r o Civil/do residente nesta cidade fi- gênio José da Silva, Haroldo Ristow, Heinz Mahnke, Lourinor
lho de Osw'aldo Ewaid e Semert, Fidells Wo'f, Walter Carlos Hertel, Werner Horst,

IO. Distrito da Comarca Ja- de Hilda Q ia Eugênio Vitor Schmoeckel, Haroldo' Gíese, Rolando Jahnke,
(aguá do Sul, Estado de a.;.wa", Murillo Barreto de Azevedo e Raimundo Emmendoerfer, Bu

Santa C tarina, Brasil. J, Ela, brasileira. solteira, �lente,B: Adolfo Mahfud, Dietrich Hufenuessler, MarIo de

faz saber que comparece-
doméstica, domlcilíeda ve ouza, Antonio Zimermann e Henrique Hohr.•

ram no cartório exibindo' os residente em ôlumeneu, fi DIRETORIA EXECUTIVÁ - PERíODO 1962 -- 1963

documentos exigidos pela lei lha ,de Miguel Fuck e' de
'

Presidente !la honra: Alfredo Krause; Presidenté: Octa-

afim de se habilitarem ?ar�
Maria Dorvalina Fuck. cillo Pedro Ramos; Více-Presídente: Egon Sasse,

casar-se: Edital' n. 5,256 de. 18'4,.62
'

CONSELHO 'FISCAL -:- PERíODO 1962 -- 1963

J 'V' k' kl
Affonso Buhr, Otto Hiendimayer; Waldemiro Schmitz,

ose II os I e Pedro Rengel e Alexandre Haake.
Adelaide Schmilf

J

Clube 'Atlético Baependí

r

, Eaeem anos amanh,ã: I.RegistroI
.

Anive,:sáriôs

TRANSCORRERA.M:

Dia 21:'

Nos abaixo assinados
proibimos' terminante-

'

mente a entrada de 'pes
soa8 em nosso' terreno
situado em Rio Cerro II,
Tifa Rib., Preto IIi afim
de Caçar, tirar cipós e
causar outros danos, não
nos responsabilizamos
pelo que possa ocorrer.

HUGO SPIßSS
ERICH SPliSS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SABADO, DLt\. 28-4-1962 Página 3
..

I COlDll1IDIID1n�al�e Agrli.co!al II 'Dr", farnando H.' Cprllngmann r1"RErum�iwiFMiNN -=1.)
H'MÉDICO CIBURGIAO II

, Amigo AgricUltor: ) ii 'I.,.. CIR;rTRG'IA' DO ESTÔMAGO II Formado pelas Faculdades de Médicina das Univer- !.lolicias SAbre o 4 S cclosso fulurou de 3Rlos'� II IIVIA'S BILIARES INTESTINOS II sidades de Colónia. (Alemanha) e Pôrto Alegre ,Vários. sócios do Referido Clube, estão ganhan�ó
.

, . I' r' II
dinheiro com suas criações de aves. '. CIRURGIA DE SENHORAS. II CIRUROIA - SBNHOR4,S - PAlnOS - CRIANÇAS B ,IIOS .lóvens Wende!ino Kllrzke, Álido Krurzch e . Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras ,i,' , CLINICA· a.E.RAL 'II,Dortval Grurzmecher, já venderam. vários frangos. .' .

Porem vendidos com a' idade de 3 mêses epesaram,II LODga prátlea em Hospitais loropßo8 ,lIem -rnédía 1.800 kg.: I, Consult6rio - Rua Preso Epitácio Pessoa I

II Consultório e residência: !i
Dentro 'de pouco ternpo, teremos maís lovens Das 9-12 e Idas 15-18 'horas. -;- Fone. 384. I' li

I". Tel. 2,44 - Rua Pres, Epitácio Pessôa, 405 "que poderão vender suas aves pois já estã.� criando -

U t

IPintos. Sao' Waldomir'o Erdmann e 'Carmem Grutz- "'- -- - .:. ------ -- --- _ _-

I"
.

CONSULTAS:
II

�oa:��!. d��:r��iSa��d�� �����r��m.p����s g�����r�: r·1Th--r----·-�-llll..,-·ll:-Ã-�
...._ ..

� ·irJl·-�-�·�-�""·'illl" "Pela' manliã: 'das/8 1/2 ás 11 horas II
prontos ou em fase de acabamento. São êles: tolino II lUJ 'o '-UJ. � \LU \Ur <OI. Ul � llll \U1 • li II Pela tarde: 4as.-14 1/2 'ás 17 1/2 �oras IIBaumann, Waldir Manske, Mirando Manske. ii II ii Atende chamados tambem à Noite III Outro projeto individual que está em andamento, irl' Cirurgião, • DeDtista u JJé o de gado leiteiro. Vários lövens possuidores dêsre

1.1
�::::-':=======--===--- ==:::7

projéto, já receberam novilhas e fizeram piquetes para
III

CLtN1CA - PRÓTESE CIRURGIA

��seus animais. São êles: Irio Grutzmacher, Reno ôch- '
,

wartz, Adernar Orurzniacher. "

. li AlI. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL Dr. Reinoldo Mura.aVemos assim que está em frenco andamento os fi Defronte a Igreja Matriz

II �r���é��Ss��d��i:aU��a��sJ��t������ dee��:'s�r::::addeesJ: ��:::::::::=::::::::::=::;::::::==�..;==::::::::::::::::::::::::::::::::::;:==:::::::::=::.}) ADVOGADO=='!=:ll�==progredir. Nós congratulemos com êstes, lóvens, fu
turos, agricultores der amanhã.

'.OIICIAS DE "R�S RIOS DO SUL JARAGUÁ DO SUL

, '

Em data de 15 do correnre, foi enchido o Silo
rincheira -de propriedade do Sr. Alvino Klitzke. Éste Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704 �

progresstste agricultor demonstrou lJesta forma sua (antiga residência de Emanuel Ehlers) tt======:':::::::::"::::::::::======:::=====--=======-1llarga visão e espirito de desenvolvtmento. Isto por- Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças ;1.1:.ljll Or.. · �lll'U� f�rnanfi� FI'����r '11"::"1que, construindo um Silo Trincheira, terá dureure - Partos ' Diathermie Ondas curtas 'e Ultra-curtas
o período de inverno, trato abundante e de bôa qua- . Indutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauteriaaçäo
lídade, pare dar a seus animais. Desta forma sua . Ráios Intra-vermelhos e aluis. !I I!
produção de leite; não soíreré diminuição, como acon- ii Cirurgi'õo Dentista I:
Í co d

. . ';;I 'd d
�

l P f d "·I""""""" ·""""'I!l·==-·,_!H!!I!!!!!!!!! �!__I·_!I ·_ i! IIece m os emers cnaeores e ga o nes e er o O. �:_ ::_::_:._ _...........õ_.:.....,.; 1.....-. :1 Comunica a seus clientes que se acha 'I.

'

Queremos por êste motivo felicitar esta Iernllia I O R J PI; R N S O E L T.: E R I"' estabelecido' em �U8S novas instalações h'

que sabe ver o que ,é melhor: procurando desta for-
l� •• \J '" II à Av. GetúlIo Vargas, 170 _ 'IIIma aumentar seu' rendimento. "III I INão

.

podíamos deixar 'de em nome do Sr. AI- U
CIRURf5It10 DENTISTr.

... II ao lado da Sapataria Freiberger li
vino Klilzke e sua familia agradecer aqueles que alu- !.ii Moderníssimo "A/ROTOR" h

..!I!'1 �::========::::::==:::=:::===---========_.:..:didarem ontem no enchimento do referido Silo: Fami- III III
lia de Arnoldo Grutzmacher, Erich Grutzrnecher, Hel- III Reduz o ternpo de trab a Ibo iü I '

VE DESmuth Wagenknecht e Bruno Riblin. I e aumenta o conforto do CLIENTE. IR N - E
ECOIUMIA DOMÉSTICA EM EXTENsAu RURAL I CLíNICA _ CIRURGIA _ PRÓTESE I Dois tratores, sendo 1 de esteira, comPudim de Balala·Doce:' - 3 xícaras de batera-doce

I 7.500 kilos marca Hanamarck, em perfeitocozida e passada pejo expremedor. 2 colheres de sopa II
RAIOS X

• . estado, e outro marca Fordson-Major dede meízene. 1 xícara de leite. 1 colher de sopa de W pneus, com mäquíaa retificada, tudo em bom
manteiga.l colher de baunilha. Acúcar a vontade. Consultório: Av: Getulio Vargas, 19�

iii estado de conservação, por preço de ocasião.
Medo de .fazer - Misture rodos os

=. iiÜI',�" (Anexo ao Depósito da Antarctica J Iii Demais informações. com o �r. Waldo Krutzsch,Adoce a gosto e asse em forma unrede com man U III.
teiga. Forno Regular. _. -=-e·$$$f!e=aEliiii!Siãl!!l!!!i�-_�!., Três RiQS do Norte - Jaraguá do Sul - SC.

ACARE§�·

1--SERViÇO DE EXTENSAo RURA.L Dr. Francisco Antonio' Piccione
rr==::::':=::';==--='':-'--====-=====:=-'BSCRITÓRIO LOCAL DB JARAOUÁ DO SUL ]tI�D I C o
li •• It II " e I • UI e _ II.·· II ,�1I1.&@DG8li11!!1@1881!l!I!iII!JG881!11�I!fi@l!l'@IIj!&3I@I8� Cirurgia Geral de adultos e crianças - Cl1- ii '-I!

I· FOTO PIAZERAI
I nica Geral - Partos - Operações - li _ JARAGUÁ DO SUL -- ii

1m Moléstias de Senho�88 e Homens. ii I!
r
DBPRONTB Á P�BPEITURA - JARAOUÁ QU SUL ,.Especialls.a em doenças de crianças!! Medicamentos e Perfumarias ii
'fotografias em Geral - fotocopias de

DocumeDt<>JS
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS ii Simbolo de Honestidade ii,

filmes e Ma erial Foto '_ Aparelhos e Aeessõríos (Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL ii Confiança e Presteza I!
A pedido. atende. a domicilio lIt tambem JESÚS DE NAZARÉ das 15 .as 18 hs. ii A que melhor lhe atende ii

1 alidad :..:_'- I',· e pelos menores preços :.i.em ee es .�as
GeO H.upA - SANTA CATAR.INA 1\...... ___ .J)8I!IIWlJ"'<IiIIiIG8�lIiII!If!IIiilI8I!!!I(i_SI!lIII1.&" !li __ ___--=_� ._ . ... __ _ :::::;,>

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA DE SAUDE

Escritörío ao lado da Prefeitura

Munieípio de CorupCÍ LEI nr. -83
Orça a Receita e, Fixa a' Despêsa do Município de Corupá, para o exercício de 1962

o Senhor WILLY GERMANO GESSNER, Prefeito Municipal de Gorupá, no uso de suas atribuições:
Façó 'saber a todos os habitantes dêste Município. que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a seguinte Bei:

" Art. 2°, - A DESPESA do Município de Corupá; para o exercício de 1962, é fixada em Cr$ 6.656.000,00, (Seis
milhões, seiscenlos e cinqüella e seis mil cruzeiros), a qual será efetuada de conformidade com a classificação seguinte:

DESIGNAOlo DA DESPESA : Efetiu
Mutações

Patrimoniais TOTAL

o

O.
O O·
0'- 00
O 90
O 01
O 01
O 02
O 02
O 04

; O 04
.Ó ·04

O 2
O 20
° 20 1
O 22
O 22 1

O 4
O 40
O 40

A DMINIS'1'R AOlo
Legislatillo '"

Oâmara Münicipal
Pessoal Fixo
Diretor de Secretarfa
Pessoal VariáVel
Representação da Câmar�
Material Permanente
Aql:1isiçao de M6veis e Utensílios
Despesas :qiversaB
Serviço Postal,\ ê �elegrâfico
Publicaçã.o do-:Expediente

E X'E GUT I V O

Govêtrio
Pessoal' Fixo <

Representação do Prefeito
Material''Permanente
Aquisição de Móveis e Utensílios

ADMINlSTRAOlo SUPERIOR
Pessoal FIXO
1, Sßcre'tário

'

JÁ, T R\A N S P O R T A R
1

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.00.0,00
10.000;00

I
24.000,00

34.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Senhores Acionistas: Sm atenção a determine
ções estetutéetas e legais, cumpre é! esta Diretor!a
apresentar-vos os documentos referentes ao exercíclo

ANO XLIII (SANTA CATARINA) SÁBADO, NO; 2.179
encerrado em 31 de Dezembro de 1961, acompanhado ��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!�!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!

'ao Parecer do' Conselho Flscal, através das queis " , ,

'.

podeis verificar 'que a situação da SOciedade se apre,

O·' O' t h B h G
·

h ft
�-x::co.��"XX:O......

,ooc:::-..c:o::x-..c:o::x-..o::xx-��.senta, sólldê com resultado satisfatório. Ie eu sc e UC· emelosc a �'seHR'EI,NE'R' - - LUCHT, ' ,�
. Para quaisquer outros esclarecimentos, coloca-se )

,

' , � '.

. �
a Diretoria à disposição dos srs. Acionistas, à Av. in Joioville '.' '

Terá lugar' nesta cidade, no dia 5 de Maio pró. �fMal. Deodoro da Fonseca, 781, nesta cidade de '.
xlmo vindouro, o enlace matrímoníel da gentll senho- ��.Jaraguã do Sul.'

"

' f rita Magda Schreiner, fino ornamento de nossa'soeíe-

II•

d S I 16 d M d 1962. Eine grosse Freude erweckte fuer alle Mit- f dade, filha do oonhecido índustríal Sr. Jollo E. G .

.�.
, Jarag�a n our; e arço e

glieder der DBG und Léser des deutschen Buches, Bchseíner é de sua exma. esposa D. Carmen Eber-
AJ,.BBRTO BAUBR, dir. presidente die in der verg. Woche stattgefundene Eroeffllung hardt',l,com o jovem Sr. Sigmar Benne Lucht, do alto

It"

B h b d D h B h G
.

h f � comércío local, filhp do saudoso Sr. FrItz Lucht, e da,.

Balanço Geral encerrado em �1 'de dez. de 1961 der ;e��ter;!�d:n e!ae�����h:nBuueOchere���s':n:h� ��
Exma. Sra. Alzira W�derlic1i Lucht, residente ne8ta

A T' I V O" I
'

l
cidade. ,

'

J<
'

.... von den Mitgliédern aus Deutschland bezogen, wo- A ceremonia civil real1zar.se-á as dezesseis ho-

IImobUizado': . \ durch viele Umsraende und Zehverlust verursacht

l
ras daquele dia na ,residencla dos pais da noiva, sen-

e B· d d 11 M't I' d d F d d do .que a religiosa terá lugar às dezessete e -trinta

I
Imóveis, onstruções, enfeltorlas, wur en, son em a e I g Ie er un reun e es

horas, IJ.� Igreja(Evangélica Lutherana desta cidade. IFilial Itaja,í .�onst�ução , 1.733.71'3,60 deutschen Buches .koennen die auf ueber 3.000 zur Serão padrinhos da noiva no Civil o Exmo. �l' •
. Estável: Aussicht gestellten Buaehern in Jointille besíchti-l i Dezembargador Arno P-edro Hoeschl, Presidente do

fiVeículos e Acessõríoe, Máquinas e gen, bestellen und sofort erhalten. I Tribuna.l de Justiça do Es�do, e sua Exma:. Bnra. D. .

IU 5 720 46 00 D E ff d B h b d DBG
. HUda da Silva Hoeschl e no religioso 'o 'Snr. JorgeRertences, Móveis e tensílios . .4 , i� roe nung er uec erstu e er
Daux e sua exma. Sra. D. Doris Schneider Daux, ,

�
lealizável a curto e loigo prazo: fand, wre durch der Landespresse bereits berichtet,

�
Do noivo serão testemunhas, no civ1l o Sr. Dr.

Adicional Lei n. 1.474, Cauções, Parti- in ofiziellen Rahmen statt, wozu aus Deutschland J Mario Tavares da Cunha Mello e sua exma. sra. Diva �
cipações, Almoxarifado Matriz, Filial Herr Dr. Gerhard Galus, Bevollmaechtiger der � Tavares e no religioso o Sr, Oswaldo Heus' e sua

I�I
.

i AI 'f d 'I
• . a "'41 47090 DBG B I' h B '1' k ) exma. Snra. D. Irma Heusttala moxen a o. e nventartos &..u., ,

.

er m, nac rasi ien �m. . . _ � Após as ceremonias civil e rel1g1osa os pais da IValares TraDsitários:

I
Die Vertretung der DBG m Joineille, fuer Sao noiva recepcíonarão os amlgoá e .convídados, nos

Peças, Prêmio de Seguros Anuais, . Francisco do Sul bis Mafra wurde der kuerzlich Salões do Restaurante Marabá.

IImpostos ve Texas anuais 153.691,40 gegruendeten Editora-Distribuidora "Ellen", mit � . ,

Correio do Povo essocíando-ae à 'alegria das �
, DispoDível:, Sitz in Joinville anvertraut. Besitzerin des neuen J fammas Schreiner e Lucht pelo auspicioso aconteeí- �
Bancos: Banco Inco hajaí, Caixa Buchvertriebes ist Frau Adele Ellen Andersen. Als �. mento, cumprimenta os jovens nubentes e seus dito- �lMatriz, Caixa Irelet 2.586:844,70 Beirat, Direktor und ebenfalls Bevollmaechtigter l

aos pais desejando-lhes perenes felicidades.

��Centa de Compeuaçlo.: der DBG wurde ihr Gatte, der Romanschriftsteller ..;coc"..;coc"..;coc"-=-..;coc"��"OCCC�"CC:::X..
Ações em Caução 40.000,00 und Kritiker, Augusto Sylvio ernannt.

'F=:::::::::::::::=::::==:::::::::=:::==::=====::'-:::-=�12.58 l,166,50 "Correio do Povo" gerweist seine w. Leser-Ir' , U
sohaft der deutschen Sprache auf die in der heuti- II '. ii
gen Nummer erscheinende Anncnae der DBG, und II VITORIA

u

koennen wir Dicht umhin, diese aussergewoehnliche , (LIMAX .

.

II
Begebenheit fuer unsere deutsch lesend", Bevolke- li ��� II

2 77 rung mit besonderer Freude zu verzeichnen, denn ,I
9'5 d 1 60

:I7.4 8. 8,30 die DBG ist weltberuehmt und ihre Buaeher werden li ' pés - pollcclc.ri 0- 9 Ir
von Kirehe und Behoerden, Wissenschahler, Tech- j'l' ii
.. I tOTHAI SONNENHOHL ii
niker und massgebenden Persoenlichkaiten der fi "

W I f hl II AI, 1I."dlll DHdoro di fUSf(I, .4 IA "

5.112.388,20 gesunden Literatur in der ganzen e t smp o en. II JACA"Á DO SUL bI, 4. SI•. CAr.rI.. II
,

II P
40 000.00 M tI'

.

'J
-

W· t S A II . iI
12.581.166,50 .

e a urglc� oao �e� .• 1\ ii
AssembléIa Geral ExtraordmárIa ,�=====::::::=::::.':===:::========�

Jaraguá do Sul, 16 de Março de 1962.
EDITAL DE CONVOCAQÃO

.

ALBBRTO BAUBR, dir. presidente
BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL, contador São convidados os Senhores acionista� para

-

CRC.SC. 1.605 DEC. 51.083 a Assembléia Geral Extraordinária, a realIzar-s.e
,no dia 14 de maio de 1962, às 14 horas, no Escrl

Demonstração da cónta de "Lucros e Perdas" tório da Sociedade, afim de deliberarem e votarem

encerrada em 31 de dezembro de 1961 sôbre a seguinte ORDEM DO DIA: _

"'ONTAS
/

.

DÉBITO CRÉDITO 1 -:- Ratificação de Contrato, de
.
EmpréstimQ\...

Industrial. 2 - Outros assuntos de mteresse da
\ Aluguel de Itajai, Descontos Sociedade
Allferido�, Remessa Filial" Jaraguá do Sul, 2i de abril de 1962.
ltajaf, Juros Auferidos, Ven- ;

JoAo Wiest Jr.• Diretor Presidente.das Itajai, Vendas Malriz,
Inventário Matriz, Inventário
Fil,ial Itajdi . . . . . .

Lucros e Perdas, Fundo de
Depreciação, Miudezas em

Geral, Escritório, Cönsertos
e Substiluições, Filial hajai
Despesas, Ma'terial de Expe
diente, Material Expediente
Itajaí, Despesas Qe Viagens,
Des'pesas Bancárias, Pro
paganda, Imposto Sindical,
Imposto Sindical.ttajaí, Im
po�to de Renda, Impostos
Municipais, Impostos' Esta
duais, Impostos Federais,
Selos e T�Iegramas, Luz e

Telefone, Premio de Segu·
ros, Honorários' a Diretoria,
Compras Itajai, Bmbalag,=m,
'Taxas P. b. E. 'e7Invest.,
Taxas P. O. E. e nvest.
hajaf, Vendas e Consig!
Matriz�. Vendas e Consigo
It,ajaf, 'Imposto Consumo,
Imp. Consumo Filial hajaf,
Impostos e Taxas, Imposto.�
e Taxas Itajaf, Fr:etes e

Carretos, Fretes Itajaí, Com
bustíveis e. LU,brificantes,
Combo e Lubrif, - ltajai,
Publicidade, Publicidade F ..

hajaf, . Conservação Itajai,
Força e Luz Matriz,. Força
e Luz Itajai, .Peças, Reparos,

, Salários, Previdência Social,
Café Crú, Gratificação a'

Diretoria,'Fundo de Reserva
Legal, Fundo de Reserva

.

Especial, Dividendo 6t 30.608.471,70
30.508.471,70

ALB,ERTO BAUER S. A. :ind. e. ·com.
,

.

,

-

'RELATÓRIO

,
'

p- ASS I V O
Nlo eXigival:

Capital Social, Fundo p. Depreciações,
Fundo de Reserva Légal, Fundo de
Reserva Especlal
Exigível a curto e longe prazo:

" ,Contas Correntes, Contas a Pagar,
Tírulos a Pagar, Gratificação a

Diretoria, e Dividendós
Conta de Compelsaçlo :

Caução da Diretoria

1
\

,

30.608A71,70 Atenção
Senhores Proprietários de Matas

Leonides Schadeck, brasileiro, casado, indus
trial, s6cio fundador do clube Caça e Pesca Mare
chal Rondon, domiciliado e residente à Rua ,Jorge
Czerniewicz, Jaraguá do Sul, estando devidamente
legalizado, avisa, aos senhores proprietáriOS de

, matas pr6prias para caçar, que caçarä em qualquer
mata do territ6rio nacional, desde que não exisla,
nessas propriedades, rumos abertos e as plac8s
pl;oibindo expressamente caçRr.

Ass.: LEONIDES SCHADECK

".

".

/

Apotheke "Sebulz"
II

JARAGUA Bq SUL
-

MEDIKAMENTS UND PARFÜMERIEN

Das SymbÕl der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Vende-se .

. Declaraçã9

AVlSO

Laranjeiras, . Pec,egueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, e'c. Roseiras

compõe as peças do balanço, encerrado em 31 de DahIias, Camélias, Ooni
Dezembro de 1961, encontrando tudo em J1erfeita feras, Palmeiras, etc., etc.
ordem são de. parecer que os referidos atos devem ser'

Q M C T:A.LOGO
aprovados na próxima Assemt:,léia Geral Ordinária:' PE A , A ,

,

ILUSTRA,DOJaraguá do Sul, 16 de Março �e 1962.

VENDE-SE
UMA PROPRIEDADE COM 1.200 MORGOS
CONTENDO AS SEGUINTES BENFEITORIAS:

",

1 bananal com 10.000 �és .produziveis;
, 25 morgos de, arrozeira plantada;

.

36 mil metros de valas para arrozeira;
1 estrada ne terreno com, 2.500 metros;

250 ,pés de árvores frutiferas enxertadas;
3 casas de moradia;
1, pasto todo cercado (inclusige animais);

12 mil pés 'de aipim;
,

.

)
1 batedeira nO. 3 � com motor;

r

I 2 oarroças.
, .

/' -I Ferramentas, ranchos, muita mata virgem
,

,

etc., localizada em estrada federal -' melhores
informações �as Lojas DOUAT _,

,com Vitor Zimermann _ JARAGUÁ: DO SUL
=-",==-======================'l

Jaraguá do Sul, 16 de Março de 1962.
�. '

ALBBRTO BAUBR, dir. preSidente
BUOÊNIO VITOR SCHMÖéKBL

ij �

PARECER DO CONSELHO FISCaL
Os abaixo, 'assinados· membros do Conselbo

Fiscal de Alberto, Bauer S/A. Ind. e Com. tendo
examinado d�tidámenfe os 'livros e documentos que,

-

wtLLY MAHNKB
,

HILARIO ßARATTO .'
,

• ALßB�TO MAIOCHI

.•'"

Uma Propriedade com
uma c a s a de Material
situada em Corupá. com
diversas arvores fruti
feras, p o r pt e ç o � de
Ocasião.
Dem a i 8 informações

COI& o sr. Pedro Panlo
Ramos, na Estação Fer
roviária de Cornpá.

Pela presente, tendo em

vista as palavras desairo
sas proferidas pela srta.
Lourdete. Fuzile, declaro
a �em da verdade que o

sr. João Rodrigues dos
Santos, t' pessôa sincera
e de bôa moral, nada hã
vendo que, o pudesse de
sabonar até a presente
data.

,

Corupá, 2 de abril de 1962.

WaIJ.",iro Haule
Foi öchado sábado 'últi

mo, dia 7, uma bicicleta
pj homem, côr azul, marca
"Centrum". O proprietário,Proibo terminantemente inediante comprovante po-a enfrada de pessôas sem dei'á procurá-Ia no prazo.m!nha auto.riza ção. em de 30 dias, na residênciammha proprle�ade, sl,tua- do sr: Carlos Zenke. '

d� . �m Guamtrangá,.n:tu-I Três Rios do Spl
D1�IPIO de Guari!mlflm, Jara-guá do Sulafim de ca,�ar e causar ',,'
outros danos; . não me res- . ,

"

ponsabilizo pelo que possa Vende-se
ocorrer aos in.fratores des
ta' proibição.

Ass. I'ellx
.
Hernandes

\

Proibição

Uma casa comercial e

residencial, situada à Rua
JOinville,- esquina Av� Dr.
Nereu Ramos, em São
Francisco do Sul, com

ótimà' freguezia" e residên·
cia com tôdas as depeõ-'
dências. Vêr e tratar no
local.

,MU.DA·S
frut/I.ras e Ornament.i,

Cure seus males e poupe seu
bom dinbelro' compranÃo na

FARMAGIA' NOVA
lia ROBERTO •• BORST

4 que dispõe de maior 6ortimen_'
to na praça e ofer�e seus arti

gos � preços vantajosos
Rua M�), Deodoro 3 . Jarag·uä
���

. Leopold,o Seidel
-,' CORUPA' �

,

ó ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


