
ArtUr Müller

Dlreror :

BliaÊNio VITOR SCHMÖCKEL
"I.,
) ,

,

,'mpresso' na :

5o,tieiJaJe GrMic�\ A venld« LtJII.'

f ,j

"COMIDA POR
AMÔR, DE l>E [JS"
imploram Ilageladus
RECIFE (Transp.) - Flage:

lados invadiram a Igréja da
cidade de Pesqueíra levando
de a-rrastão o próprio padre
que acabava de-abrír as portas
do templo em�Jfrente do quäl
os famintos passaram tôda
noite clamando: "Comida por
amôr de Deus". As autorida
des temem que a repetição
de tais fátos venha a trazer
sérías consequências, pessíbí
litando até' a insurreição po
pular.

/1 ,

XLJ'Ir: (Santa Catarina), Bäbado, 12 de Maio' de

f, I
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OS SAPOS COAXAM Câmarp Municipal de Vereador.es. .

v

.

Oapareclmento do prQgr�ma radiof'ônico da' Um' PrOJ·e"'I)e Hum
,

. ain'o"União"; denuncia a proximidade de nôvo pleito eleito- 1
" ,

'

'

ralo 'Só funciona em épocas quando está em jôgo os seus . \" ',,'
interesses. E falam em nome. do povo que enganam. Segunda feira últíme le- B. de- Azevedo, Eugênio Murlllo B. de Azevedo, de oração e chora, copio-
Falam em União Jaraguaense. Mas que "União", é' essa? ve lugar maís uma, Sessão Vitor Schmceckel e Victor havia surtido o máximo de semente. em seus discursos
De que partidos ela se compõe? Ou será a "qoião" da. da Câmara Muníclpal ide Bauer. \' I efeito. É que, apresentedo 'de caça votos, 'mas cujodesunião? Ao que sabemos o PRP não compartilha maís d S J f di' 'C�' M

'

.dêsse estado de coisas" limitando; ,inclusive a entrada j veree ,Ores.; emalividadeusriicaoempenario.aamara..unicipal.ocoraçãoandacheio.de
do atual Prefeito. O, PTB, apeou solenemente o Pras!' desde o dia 17 de abril, o foi requerido urgência pare' projeto, 2a. feira, de noite, ódio e mesqutnharle•.que
dente Leonidas e isso resultou em conflitos, alguns dos seu expedlenre apresentou- o proiéro, que foi aprova- na manhã seguinte,' pelas não lhe permite vêr o cri-
quaís até. tivemos oportunidade de noticiar. O 'PDC,? .se vólumoso. a que não do unanimemenle. 7 horas foi o "seu". De me que está perpetrando.Mas o, PDC ainda não existe oficialmente no Município. '

fallaram com a sua Mua- Bm seguida também Góis autorizado a ir a urna
".,

Será, então o PSP? O ·PSP nunca contribuiu pa,ra a ....

formação da "União": Que o diga o Dr. Príamo. A UDN ção os vereadores da Llni- usou'da palavra o vereador marcenaria' e confeccionar Não é de balde que as
até agora não se preßtoll para essa tönna de "união" ão Democrática Nacional. Bugênio Vitor ôchmoeckel, o estrado da madeire. Pe� mais altas autoridades do'
e está completame'Ilte do lado de töra, Quais os partídos Livre a palavra, dela u- pare requerer à Mêsa a las 8,30 horas do mesmo Municipio já tém aponta-
que ficam, então,' para a formação da "União Jaragua- , I d f

' .

ense"? Certamente o PSD.,Mas não existe uma profunda sou o vereador Murilo expe ição de um o ido dia, o funclonárío Louren, do o dedo' ao Secretário
.dtsetdêncía dentro do p�õprio PSD que, também não ß. .de Azevedo pare apre- ao Prefeito Municipal, em ço Gressin'gert já gozava da Prefeitura pare dizer-lhe

1*
acredita maís uos milagres da "União". Que o digam os sentar um proiéro, o mais que seja solicuado ao Edt- do conforlO íudtspensével que o que se esié íezendo
Grubbã que' estão sendo processadçs pelos elemeútos humano de .todos quantos el Iaragueense oficie ao que o Prefeito e demeís com o fnncionário.é um..

da "união", o I Tavares, o RudoU e outros: da velha J'á se epresentaram aos ve- PrefeiJo Municipal e Câ graduados até então não crime e' que" alguém" pro-guanda, Para sermos francos com os sapos que coaxam,
,nemj a "União" se acha registrada regularmente na readores em Jaraguá do -mera Municipal de verea 'haviam visto, quanto' mais xímamenre poderá ser res-

Justiça Eleitoral. (} que vale dizer que não existe. Nem Sul, concebido nos seguín- dores de Guarermrim, bem "sentido". Outros projelos, ponsebllízado desse crime.
de fáto, nem de !]ireito. Exíste só para os exploradores, res lêrmos: como inicie contactos pes- como por exemplo o da E, si 'ludo falhar, haverá,,da fé pública. Malham o päu nos outros e deixam o '..... d L I'rábo de fóra. São os palhaços. Os bobos ,alegres do ar, ....roJelo e e i n. - soais com aque as eurort- proteção contra a corrente ainda, o exemplo a seguir

.

A UDN tem sido a .escolhida para servir aos seus Autorize o Chefe do Po- dades; no sen lido de pro- de ar, serão encaminhados de uma 'Câmara Municipál,
Interesses. enquanto a \i!ldiferência dos outros partidos der Executivo a .abrtr cré- mover um movímenro que ao Prefeito, para J que .se lá 'no 10Dgiquo nordesIe
lhes tonifica os seus intuItos censuráveis. dilO especial, por conta do vize aleriar e esclarecer ao apercéba de uma vez por brasileiro, em que um ve-

E 0, que dizem? Já dis,8eram que a "QDN era contra d d
-

d D d Ob d 'd d h
a' Ponte Abdon Batista. Não convenceram, porque a UDN excesso e arreca açao o eparlamento e ras, 10 as a enorme estupl es rea or c egou a apresenlar
não só exige a Ponte Abdon Batista, como pede como corrente exercício. a Direloria do PLAMEG que está comelendo, do I um projelo, maDdaDdo
contra-pêso, a, ponte sôbre o Itapocuzinho, lá rio limite Ro I an d Harold Dorn- e o Governador Celso Ra- administrador que cai de conceder o dip 10m a dé

, com o �1unicípio de Guaramirim, que é tão importante busch, etc. etc:, mos, do eSlado calamitoso joelhos pej'anle o altar de I "O Mais estupido do Mu-
como a que serve a cidade e, com a falta de qualque,r Art. 1. _ Fica o Prefeilo em que se enconlra a ponte Crislo em estudada pose nicipio."uma estaremos completamente ilb,ados. IE o que dizem agora? Que a UDN é contra o Municipal aulorizado a sõbre o rio Itapocuzinho,

o

projeto das escolas'que o Estado pretend� construir no abrir crédilo espeCial. por que dia a dia, eslá ofere- Ca'rtas ,& Consultas
/

Município. conta do excesso de arre- cendo sério risco de vida
Não se pode exigir muito de descarados. As ses- d

_ '. o -

d
'

d'
j;lões 'Pl1blicas da Câmara de Vereadores, tem demons- ca açao, para aqulslçao e as ceDtenas e viaturas CURIOSO - Rio Cerro: Escrevo-lhe es Ia para

,o uado quem realmente trabalha contra o interesse do

1
um �slrado de madeira, a que passam diàriamenle comunicar um 'assumo inleressante, acontecido nesla

o

povo. O projéto dl:l que falaIQ, depois de requerimento ser colocado sob a mêsa por essa imporraDle via
loca!id�de. ,Em dias d,o fim de, abril, um negocianlef01lmulado -pelo liQ_er da UDN, �eio informado pem pala- "" de- informações intdlad:a-oo estãdua�j Ö vereador Sch I 'Yo'oma'H'a 'uma,j pa1relha 'de� ""ros-IOlno-s'Hf r""ecem-+ com-p'" r�a...ros.vra do Prefeito, de que as salas de aulas seriam cons- _

d dOlod d k I' °fo d
U v' u

tl,'uídas pelo Estado, até a importância de Cr' 1500000,00 saguao a e I I a e, que mrec e, Ju�11 Ican o o. seu A certa allura, depois de mi'l e um corcoveios. acabôu
.e, (REPAREM os pais pobres de'filhos em idade escolar) I como se sabe, é de cimen requerimento, disse: ,que por jogar a carroça p�:)[)le abaixo. Desgostoso'com b

"

caso não chegasse 'a importância haveria de se apelar to, com a ftnalidade de de nada valeria a Ponte t' ti' dE' h' B
Para os pal,'s de alunos. com a realiza"ão de collieitas, preservar a sau'de do fun Abdon ßap1losla sem a

acon eClmen,o, reclamou com. o. verea or rlc ap-
É

y ,

lisla que, por sua vez, depois de ouv1r alenlameDtefestas, atc. Está certo ISSO? justo obrigar-se ao� po- . '.

I f P I
-

b
.

II·

bres colonos ter 'que contribuir com os seus parcos
ClOnarlO para aque a un- on.e so re o rio apocu a hi,slória do bom comercianle, também ficou indig-

·

recursos para uma ,construção que passa a ser proprie- ção indicado. zinho. pois, de qualquer nado com 'o fálo das pontes, serem Ião estreilas,
dade do Estado? Cabe ao Estado, com os largos recur- . Arl. 2. - Revogam·se as fórma ficariamos ilhados iIltimamenle. O vereador, como bom políiico que quer
:�ra�entt:';:�o:.a� =oJ:�eryr�ciPalmente aos, que I disposições em conlrário. dos grandes

o

cenlros do
ser. apelou parél o. "desagravo" e disse para quem

,

Pode o Muriicípio, através de convênio, encarregar- Sala das Sessões, 8 de nordesIe calarmense, com quizesse Quvir: "Si o 'Fiscal Geral (referia-se ao
se, da administração. Nada têm a UDN contra isso. Re- I maiO, de) 962. Ass. Murillo enormes prejuizos para d ,Alfredo .Slahl) não fôr expulso, oãó vou mais às

'- conhece que devem existir oada vez mais escolas e economia da região. ·Con' Sessões da Câmara". Muitos dias se passal\am e nao
, escolaô���o��gn:!ru����. '��:c��e::;��'�'!:�c�n;�:to.; lando, como conta aluai, soube mais do assunlo. Poderia V. S, adiantar-me
bolso do colono, como já apelaram, quando aumentaram O�rioalóriB e

_ uratuita mente, o PLAMEG �om algo e informar se o Fiscal Alfredo Stahl realmeDte
os impostos. E isso dói nos sapos que coaxam. Sentem-

d I I !id· ,largOS recursos, de�e�I�� foi expulso ,ou se _o veread_?r Baptista deixou�de
se descobertos na sua malvadeza. Daí' a sinfonia dos iuu laelo' UH O ruulO as du�s po�nles ser I[)ICla

comparecer as Sessoes da Camara?
,sapos'E 'o que dizem? Que 'a UDN borreu ,da Câmara, do' ple'llo elel·lor�1

I
das sl:ultanear�3te, sob RESPOSTA: - Nem uma, nem oUlra. meu caro

para não d�r numero. Engraçada a fÓl'ma de pensar" U �eDa e, fonc �l a uma:. amigo, aconleceu. Não con.sta lenha, sido "expulsif'
dos\ sapos que coaxamo A UDN não correu, como a ficarmos. Impedl�os po� (que palavra cruel) o Fiscal Geral. sr. Allredo Stahl;"Urlião" já o fez inúmeras vezes quando era minoria. Determinação do TSE oUI�a, cUJa precariedade e

mas podemos m�segul"ar que o vereadÓr. Erich Bäp-
" Corria sem apresentar argumento. Porque não sabem maior qUe o da Ponle .

..

argumentar. Apresentar projétos saudáveis. Não! A UDN . lista. comparoeceu religiosamenle à última sessão' da
,

não correu, porque sabe defender os seus princípios.
R10 (UPl) - O Tribu, AbdoD Bapllsla. O reque- Câmara, segunda�feira desla semana .

. � ,\. Quem saíu foi o vereador Barreto\ livre na sua nal Superior Eleitoral de· rimemo em causa, pois,
.

. maºeira de pens�i" e de agtr:, como vereador que não terminou que as estações era para evilar um colapso
'�anda no, laço para votaI' os interesses II1esqu�nhos do de rádio serão obrigadas no sislema rodoviário en-

,) ,Frefeito. ,E diga-se de passagem: O vereador Murillo a difundir U'r.atuitamente Ire Jaraauá do Sul. e JoincP saíu depois da saíqa do vereador Henrique Boeder, que I'> �
.

,pertence à· "União". E ninguém perguntou porque o informações \e instruções, ville, .com ramificasão para
',',"Vereador Boeder saíu p'ara não dar número à votação. sôbre O pleito eleitoral Q reslo. do Estado e mos-

�

"OONVENÇÃO . MUNICIPAL,Será, que o vereaddr Henrique Boeder também não mais de 7 de outubro pr6,ximo, trar ao Govêrnooa premenle
"'pertence a "U:hi.ão Jaraguaense"? _.

em. todo pais, inclusive necessidade das duas pon· COI'iVOC}.&çA.O :'

Erri�e�dgeJ�:? d��eD;l. da falta do vereador �ail�,undo data, hora, e local dos les que inleressam de perlo São convocados, pelo o presente edilal, na' for-
"�o São',engraçados os moços que usam e abusam da comícios de propagand�\ Iodo o norle c'alarinensé. ma regimental os membros do d_iretório municipal

"União. 'Jaraguaense':! ., poUtico-eleito-ral. Tal de-I Segundo' se recorda, na "'os vereadores eleilos.pela legenda da UDN e suplen.
É gostosQ o coaxar dos sap3s! O barulhinh"O vai terminação vigorará a adminislré!ção anterior, já tes em exercicio os delegados dislrilais, Da propor-· arder,;}los ouvidos do restinho a união da desunião!

partir de, 7, de agôsto haviam sido concluídos os ção de dois delegados por \secção'eleitoral do i'nte-, E não é .por nosll,a c�lpa. ".' próximo., _

'

esludos para a conslrução rior e um por secção eleiloral do dislrito séde, para'
_____�_,,_...,...,�__:_'--.--:-:-----,.-:--___;---.,__---- da. ponle sôbre o rio Ira- a CODve!lção da União Democralica NacioDal, a rea-

.
,

. -
.

CI J' ,

d
\

S 1
pocúzinho q'ue, c.om a mu- Iizar-se dia 20, vint�' de maio de '1962, domingo as

Ale,n'çao p,ovo" e' ar""'gua o U dança do govêrno caiu 9 horas, Da' séde do P.artido á' Av, �al. Deodoro da
)1.... '-It

" "novamente no esquecimen- Fonseca, 210 onde sot) a pr�sidencia do sr. Presi-

'. A co�issão da' capela I �o na resic:lên,..cia. do sr. participaç�o da Band� do to� p�ra �desesp�to de m�io denIe, do Direl<?�io _Reg:i�nal. da, .UDr�, .s�rãó. eleilos
4e SÃO" LUDGÉRIO de Olimpio Cipriano, com 'Circulo Juvenil d� Pomerodé. .

mllhao de habl,lantes ��e os Membros �a �esa do, DI�e.lorlo �u�lcl"al, Mem-

Pc;>-mer.oãe te�'a· satisfa- acompan:Q.amento ãe nu-, À todos �omis8ão se ,C(l!1eemram, na r�gla�\ .bros conv�nC'0�iI'�, do nlr.�torIO Muolc1ral �,De!ega-
, ção em co,nvldar o povo merosa caravana de 'RU. '

a n.<;>rle do Bslado. O .reque dos, a CO[,l�ença? do Partld�r \ '. .
.

i de Jara\guã do Sul para 'toIÍlóveis á, cidade. agradece.
.

nmento em :causél fOi apro; A Cçnvocd,9a_0 obed�cera a segulDte �rd.em do,'dla.
artlci ar 'do� randes

'

.
Pomerode: g,'de �alO' vado unanlmemenle, res 1.-) - Elelçao. dos Membros da Mesa por volo

"v féstejoi." (>m ho�r: do pa- 9�,30 'hrs. Missa camI!al de .19620 : \,
'. ' ·Ian,a?, �ag�ml, aguardar .as direto ,a. Secreto (PresideDle;� Ireis yice-presidenles,

'.
o

'd
". ." �'d .

'I B'ÁO
rezada porl sua EXCla.

.
.

( prOVIdenCiaS'. do .

Prefello secretano �eral e sub-se,crelanos). . I

� ?troD�Éo'IUÔ ca_p�. a e:' Ryma. D. "GREGÓRIO ���� '-� Roland Harold' Dàrc:�,usch 2.) - Eleição aos Mem.bros" do Diretório. efeli.
,

'I:. Ud" 2'0 darea,�z�r m� WARMELINGt�ndocomo Cure's�us !DaIes e' pOllpe .seu junto das autoridas,muni- YQs'é su'plentes por volo direto, secréloe proporero·
�e . la; , e maio

f com local os terrenos· para, bom ,dlnbelro, comprando, oa . ,

d "G",'
' ... ,

I..
.\ ,

iníéío" ás'8 30 holias obe
.

j, I ,
.

",.

NO'V
ClpalS e ...arammm. na .

'
.

';
d'ec'i�do .� 'se' u'int� cons�r!lção da,'futu_r'a 'FARMA.GIA A,"'.'· '.'" 3,),"""" Eljeiçãoc'-.dos Delegados Municipais- as.

'ro:rama: .

�
g

, . Matrl.z <le P�merode, cQm àe ROBERTO M. HOR'ST. \ NOTA.,DA. �.E[)AÇÃO. -Convenções R�gionãis. ,; ,"p, " \. ,

" lançamento da pedr� fun-
d'

-

d
o

to.
A nota 'Ja eSla.va pr,onta, f' 4) _ Assunlos geràis de interesse do Parlido, 8�O"h' t' -.F., d

'

·t' l' , "� que Ispoe emalOrSOrllI1en. f' l'h- ,(
o

,
'

.

" . ,., ,u' rs. 'recepçao':a \, amen a�. , " ·to ná'praça e oferece seus'arti· terça-'ell:() pea mtln.a, '

+, J' ,

d S I 12 d Ab'l d 962
"

J,

SUIi 'Exc i a. R v m�. D'I:'
Durante �odo o tUa

te-, gos à pr�ços vantajosos
.

quando nos çomunic,aram, aragua .o' ,u, e,. ri ..

e 1 . ,

. GREGÓ�fO hWARME- 'rão lugar os populares Rua Mal. Deodoro 3 ' Jaraguá que. o projeto humano a
'

EUGÊNIO VITOR SCHMOCK�L
�ING� dd: Bi:s'po, Diocét:lá- ifestejos,: não .faltan:do a ���� pr'esentado pelo vereador PresideDfe /:

\

ii. / t- , .'

I

;tI

,.s"

,
..

UDN
'UNIÃO DEMOCRATIéA, NACIONAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CIRIlO OU, PUVU
II

(Fundação: f'lrtur müller - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda .

• 1961 -

\
Fazem anos amanhã: Dia 14:
O sr. Afonso Buhr, nl O sr. Alvaro .Kansler,

cidade; [nesta cidade;
- o sr. Leopoldo Stahl; - a srta. HortenciaI\lIual .. CrS 350,00 ,

J é P O [ovem Waldemar Satlsr:Semestral. '. • CrS 180,001 O sr. os eters, ,re-' -. .

n ... ,
'"Avulso' ..

'

.. Cr$ 10,UO sídente em Ourítlba; I
• AntOnIO, filho do .sr. �l. - Q .sr. ElchIOD Sílveí-

'o
--

• """"7 a sra. Maria, esposa
fredo Vasel, nl CIdade, ra, r�sI�e�te em Barra

, B�DBRBÇO .'

,,�
do sr. Carlos Mayer'

- a sr.a. Ana, esp�s!1 ao �Ibelrão Grande, Re-
CaIxa Postal, 19 •• •

" -Ldo sr. Silvestre Bartíní- torcída ;I\venida Mal. Deodoro, 2!0 •

- O Jovem WIlfre�o, kowski, em Oompä; ...:.. o sr. Heinz Gardke,Jaragua do Sul· S. Ca�arlDa Iílho do sr
..Alfredo Mul-

_ a sra. Ade-Íia Gaséhi residente em Rio Cerro;ler, nesta CIdade; Sehwartz esposa do sr. E H b t Iílh dR· C"I' t AM'
, - ny er 8, I a oeglstro lVI,.

- a sr a. ureal, ans, Leopoldo Schwartz,.resi: sr. Rudolfo Herbst, resí-,

, fIlh!l do sr. José Scheuer! dente em Jaraguàzmho, dente em Porto Alegre.Aurea Müller Grubba, Oficial residente em Jaraguá 84,

I
- a srta. Zilá Rodri-

do R e gis t r o Civil, do - O sr. Dankwart Her- gues Leite, residente em Dia 15:rO. Distrito da Comarca Ja- rmann, em Corupá. ,.' Itaperuna. Estado do Rio.
(aguá "'do Sul, Es.tado· de

Santa Catarina,' Brasil. '

Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos 'pela lei
afim de. se habilitarem para

Diretor:
Eugênio VItor Schmöckel
-

J

Atenção
Sen h o r e � Proprietários de' Matas

, Leonides Schadeck, brasileiro, casado, Indus
trial, sócio fundador do clube Caça e Pesca Mare-.
ehal Róndon, domiciliado e residente à Rua Jorge
Ozerniewicz, Jaraguá do Sul, estando devidamente
legalizado, avisa aos senhpres proprietários de
matas próprias para caçar. que caçará em qualquer
mata do território nacional, desde que não exista,
Uel:!l:!HI:! proprtedades, rumos abertos e as placas
proibindo 'expressamente caçar.

Ass.: LEONIDIES SCHADECK

-

Edital n. 5266 de 4·5·62 Edital n. 5269 de 4 5·62
Rudibert'o Bruch e Elías Ranch e Edital n. 5272 de 5-5 62
Alíde Bachmann Rute Müller

/
Adalberto Bayer e

Ele, braeíleíru.soltelro, Ele, brasileiro, solteiro, Maria Terezinha de
Iavrador, domicllíado e re- soldador. domiciliado e re- Campos.

<sídente á Estrada Itapocú, sldenre
'

em Francisco de Ele, brasileiro, solteiro,neste distrito, filho de Edu- Paula, neste distrifo, filho operário, domiciliado e reardo Bruch e de Olga de José Ranch Junior e de sldenre nesta cidade, filhoBruch. .

Avelina Mueiler.· ,de Edmundo Bayer e deEla, brasileira, solteira, Ela, brasileira, solteira, Ida. Klater.doméstica, domiciliada e dqrnéstíca, domiciliada e Ela, brasileira, solteira,residente nesta cidade, fi- residente em Francisco de doméstica, domiciliada elha de Roberto Bachmann Paula, neste distrito, filha residente em Estrada Ira
e de Julia Fodi Bachmann. de Antonio Luiz Müller e

I pocú Hansa, neste distrito,
Edital n. 5267 de 4 5.62 de Lavina Müller. filha de João Euzébio de

.
. Campos e de LeontinaAntonio Lorentino da Silva EditaI n. 5270 de 5·5-62 Ignacio de Campos.e Rosa Salamon José Baümle e

.

Iracema Moreirll

\

I 'AnJversários. I
\

Fazem anos hoje:ASSINATURA:

Métalúrgica João Wiest' S.A.
Assembléia Geral Extraordinária

. EDIT.AL DE CONVOCAÇÃO
São jlonvidad'os os Senhores acionistas para

a Assembléia Geral Extraordinária,. a realizar-se
no dia 14 de maio de 1962, às 14 horas, no Ese'rí
tório da Sociedade, afim de deliberarem e vetarem
sôbre a seguinte ORpEM. DO DIA:-
, 1 - .Ratificação de Contrato de Empréstimo
Industrial. 2 ...... Outros assuntos 'de Interesse da
Sociedadé

Jaraguá do Sul, 2i de abril de 1962.
João Wiest Jr.• ' Diretor Presidente.casar-se:

Ela, brasileira, solteira,
tndusmérte, domiciliada e

residente nesta cidade, Ií
lha de Deoclécio Correia
e de Alida Maas Correia.

O sr. Eurides Silveira;
i: a srta, Cordia Bran-

Ela, brasileira, solteira, denburg, filha do sr. Er
doméstica, domiciiteda e víno . Brandenburg. resí
residente nesta cidade, fi- dente em Estr. Itapocú;lha dé Domingos Nicolau

_ a garotinha Monica,Harnes e de Antoninha filha do sr. Dietrich Huf- .Marcelino Harnes. -1---'------,-------.,..,----tenuessler. ,( ,

) �ociedade de" Atiradores . Progresso
o sr, G. Rodolfo Fis- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
cher;' I Pelo presente edital, ficam oonvidados os Se-
I- o sr. Elvidio Silveira; nhores associados desta Sociedade, afim de eompa
- a sra. Vva. Marta recerem à Assembléia Geral Ordinária, a se realizar

Gertrudes Joenck, nesta em sua séde social (Salão Doering) no dia 27 do
cidade; corrente, às 8 horas, a fim de tratar da seguínje

ordem do dia:

.�

Dia 16:

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente em Itapocuzinho,
nesie. d'i::;trito, filho de José
LOl'entino da Silva e de

. Maria. Paulina Lorentino
da Silva.'
'Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiCiliada e

residente em Itapocuzinho,
nesre distrito, filha de José
Salamon e de Luiza Soz
Salamon.
Edital n. 5268 de 4 5-62

-

Alvario Laffin e

Isoide Correia
Ele, brasileiro, solteiro;

comerci�rio, domkiliado e

residente nesta cidade, \ fi�
lho de ,Alwin Laffin e de
Irma Bruske Laffin.

Ele, brasileiro, soltl'iro.
mecânico, domiciliado e
residente nesta cidade, fi
lho de Olfo Baümle e de
Paula Baümle,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e
residente em Irapocuzinho.
neste distrito, filha de José
Moreira e de Luiza de
Araujo Moreira.

Edital n. 5271 de 5 5 62

\R,udolfo Lessmann e

Altair Antonhinha Hames

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, aomiciliado e re,

sidente nesta cidade, filho
de Gustavo Lessmann e
de Ana Vogel.

Dia 18:

Dia 17: 1) Prestação, de contas;
2) Eleição da nova diretoria;
3) Assuntos de interesse social.
'NOTA <Não havendo número legal de asso·

ciados, na primeira convocação de acôrdo com o
art. 16 dos dispositivos estatuários, realizar-se-á a

segunda meia hora após, com qualquer nú�ero de
sócios quites presentes.

'

Jaraguá do Sul, 3 de maio de 1962.
OSWALDO THIEM, Presidente

O sr. Aleixo Tomelim;
- o sr. Nery José Bu·

chmann;,
- o sr. Armando Na

gel, residente em Casca
vél, Est. do faraná.E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
D lssar () presente edital que
�erá publicado pela impren- Asta. Edwiges, esposa
sa e em cartório onde será do sr. Francisco A. Voigt,
afixado dU! ante r � dias. Si nesta cidade;
41guem souber d'e algum im-

_ a srta. Jeanete Ca
pet1imento acuse-o para 05 cikda Gneipel, filha do
fins legai!>, 'sr. Oscar G. Gneipel, re
AUREA MÜLLER GRUBBA sidente em Estrada Sch'

01icial roeder.

Comunicação
"

a Praça,
Gumz Irmãos Ltda. comunica que se extraviou

no trajeto de Rio Cerro II à Jaraguá do Sul, quando
um seu funcionário conduzia os livros da firma,
o livro de Inventário nO. 3, pelo que se solicita a:..
quem achar o referido livro,�ntregá-Io na séde da
firma - Rio CerrQ II ou a\'isar pela Cxa. Postal, 80
- Jaraguá do Sul. mediante generosa gratificação.
Comunica, outrossim, que o mencionado li\'ro tem
só \'alôr para a firma, por isso que não deveriam
ser danificadas as folhas em branco, por veniura
existentes.

'

Jaraguá do Sul, 4 de maio de 1962.
GUMZ IRMÃOS LTDA.

(i)88I8i118;liiIiidI!I8888&i&Ji&JiI!lICZ5I!11I&lI&l'�IoMi&J'@P€kJCZ5i)

DBf.!??:�EI!����!! SUL I
Fotografias em Geral fotocopias de OocumeDtbs -

Filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio II tambem
em lot.::alidades 'riziDhas

Município de Corupá LEI 83nr.
I

.

Qrça a Receita e Fixa a Despêsa do Município de Corupá, para o exercício de 1962
Código
Geral'

- Mut'ações
Pa'rimoniais

DESIGNA'ÇÃO DA DESPESA TOTALEfetiva

2 ,

2 40

I2 40, 1
2 94
2 94 1
2 94 2
2 ,94 3
2 94 4

,3
3 O
3 02

i\
3 02 1
3 03
3 03 1
:3 04
3 04 '1

-"

3 .3
3 30

,

/
I 3 30 1

3 30 2

i> 14
5 14 1
i 14 2

T R ANS P O R T E CR$
SEGURANÇA PÚBLICA É ASSISTÊNCIA SOOIAL

Assistência Social
Gratificação ao Inspetor de Trânsito
Serviçós Diversos
Esmolas à Indigentes
Assistência Médica e Farmacêutica.
Sepultamento de Indigentes

'

Amparo à Maternidade e Infância
ED U C A Q Ã O P Ú B L I C A

Administração Superior
Material Permanente

- Aquisição de Mó\'eis e �Hensílios/ Material de Consomo
Material Didático em Geral. '

(

Despesas Diversas
Auxílios à 'Alunos Necessitados
Ensino Primário e Complementar

J
I Pessoal Fixo"

•

Vencimentos aos Professor-es
Vencimentos aos Professores Substitutos

F O M 'E N T O
Fomento da Produção Vegetal

. DespeRas Diversas I

Aquisição de Sem�ntes
:' Aquisição de Máquinas Agrícolas

À TRANSPORTAR 55.000,00

561.000,00

r12.000,00

•

80.000,00
10.000,00
65000;00

10.000,00

167.000,00

20.000,00 , '

\
75.000'°9

396,000,00
20.000.00

'.

521.000,00\

.

15.000,00
, 40000.00'

�.J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital de Cit9Ç�O) Edi�al de Citação

/

0, Doutor Ayres Gema Ferreira de Mello, juiz I) Doutor Ayres Gama Ferrelea de Mello, luiz l": O Douror Ayres Gama Ferreira de Mello, lutz
,de Uireiro "da Comarca de Ja'ra.guá do Sul, Estado 'dé Direito da Comarca de jaraguá GO SLJI, Estado de' Dlrelto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
de Santa Catarina, Brasil, na, fo'rma, da Lei, etc... de Santa Catarina, Brasil, ria forma da Let, ,etc...

.

Santa "Cerarlna, Brasil, na forma 'da Lei, etc ..• "

FAZ SABE'R aos que o presente editel de cltação, IFA,Z,SABER aos que' o presente edital decitação, _

FAZ SAB�R aos �ue o presente e�ital.de cita-

com o prézo de rrlnta (39) dlas virem' ou dêle 'conhe- com o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conhe- çao, com o prazo de trínta dles (30) dies virem ou

cimento tiverem, que por parre de OSWALDO KUPAS, cimento nverern, que por parte de GUSTAVO KUPAS, dele conhecimento tiverem, que por pare de CARLOS

por intermédio de seu bastante procurador, aävogado por intermédio de. seu bastante procurador advogado KUP,AS, por íntermédío de seu bastante procurador,
\är,,; Reinoldo �urarQ" lhe' fói dir_igidã a petição 'inicial 'dr. Reinoldó Murara, lhe foi dirigida e petição lnlcial advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a pe-
do leõr 1$.eguinte; ,

/
j ,

"

,,'
do reôr segutnte.: _ /

,

' tição inicial do teôr seguinte: '
,

.

, IJETIÇÁO INICIAIL.; - "Exino.vôr, Dr. Juiz de. PETiÇÃO INICIAL: "Exrno. Sr. Dr. Juiz de
/

Exmo. ônr. Dr. Juiz de Dlreiró da Comarca de

Dlreno da Comarca de'Jar(lguá do Sul. OSWALDO, Direito-da Comercede Jaraguá do Sul. GUSTAVO Jaraguá -do Sul. -;-,CARLOS KUPAS, brasileiro;
KUPAS� brasiléíro, cesedo; lavrador" residente e do-i KUPAS, brasileiro, casado, 'lavrador, residente 'e do- casado, levrador, resídenrê e .domiciüado no local
micil,i�do' no I?ca� Guaranl-Açú, município de Messe- mlclllado no local GuaranfjAçú, município de Massa" Guarení-Açú, município de.Maéseranduba, ex- distrito

rand�t>�, ·ex·dl�!rlto de .M�ssaranduba, Comarca de randuba, .ex-dlstrtto de Masseranduba, �bmarca de de Massaraduba, Comarca de Jaraguá do Sul, vem

leragué d�. Sul, vem através de seu bastante procu-. -laregué do Sul,' através de seu bastante procurador, atravéé de s�u, bastante procurador, adiante assinado,
rador, , ediante . asslnedo, ínsrrumento procuratório' adíanté .asstnedo, instrumentó procuratórío anexo ínstrumenro procurarórto anexo, advogado ínscrlro ne

anexo, advogado inscrito na OAB., seção do. Estado 'advogado inscrito na OAB.' séção' do estado d� ne OAB. seção do Estado de Santa Catarina sob
de Santa Catarina sob n. 916" com escrltôrío à Av., Santa Catarina, sob n; 915, .com eScritório à Av:MaI. n, 916, com escritório à Av. Mal. .Deodoro 216, nesta

Mal Deodoro 215,. nesta cidade, pera expôr, e depois Deodoro 215, nesta cidade, para expôr e depois re- cidade, para expô]- e depois -requerer � seguinte: -

requerer o seguinte: Que o supHcante esteve na posse querer o seguinte: que o suplicante s�mpre esteve na Que '0 supllcante-sempre esteve na posse ininterrupta,
iOlnlérr'upta, m�nsa .e' pacífica para mais de 20 anos, posse ininterrupta, mansa e pacrüce pare mais de 20 mansa e' pacífica para mais de 20 anos,' entre si e

entre sí e seus' antecessores; com o "anlmus dorníni' anos, 'entre si e seus antecessores com o "antmus seus antecessores, com o "anímus domíni" sem ja
sern jamais sofrer ,qualquer êmbargo 'ou contestação domini" sem jamais sofrer quálqu�r embargo ou con- mats sofrer qualquer embargo ou contestação de quem
de quem quer que seja, de ,u")<:! área de terra,' sôbrei testação de quem quer que seja, de uma área de terra quer que seja, de uma área de terre, sôbre' ela cons-

, ela construindo benfeitorias, e pagando regularmente sôbre ela construindo' benfeitoníes, pagando regular� truindo benfeitorias, pagando regularmente os ímpos
es lriJpos�os em nomeda primitiva proprietária, Paulina mente os impostos em come da prímitiva proprietária, tos em nome da' primitiva proprietária, Pauli�a Ku·

Kupas, sl,uõda no local Guaraní�Açú, Município dei PauliQa Kupas, situada no local Guaraní-Açú, muni- pas, situada no local Guaraní-Açú,' munic� de, Ma&-
.

Massaran,duba;" Que é de, 132.000. ms2., a área ocu-, cípio de Massaranduba. Q'ue é. de '148.590 ms2., b saranduba. 'Que é de 132.000 ms2. a área ocupada
pada pelo suphcante, com as seguintes divisas obje·' área ocupada pelo sJlp1i.came, com as seguintes divisas. pelo suplicanle, com as seguintes divisas obj�tivadas
tWädas·- no croquis anexo: lddo Leste com o Ribeirão objetivadas no croquis anexo: lado Leste com o' Ri� no croqui� anexo: - Ládo Leste com o Ribeirão

J}uqr:�[Jí-�çú� com 110 metros de largura; ao Oeste, beirão Guaraní-Açú, com 220 metros de largura; aOI Guar�nÍ'-Açú, com 110 metros de larg'!!a; ao Oeste
; tamb�m eom· t 10 metr.os. em terras de Theodoro Sa· Oest� com 220 metros, em terras oçupadas por Hugo tamb�� ��m 1'10 m.etros em terras de J heodoro Sa�.
fanelll; ao, Sul com 1.200 metros em terras de Gui� Kupas; ao Sul com 676 metros em terras de José fanel.I,' ao Sul com 1.200 metros em terras ocupadas
Iherme Nicoiai e ao Norte com 1.200 metros em terras �chwambach· ao Norte com 675 metros em terràs por Oswaldo Kupas; ao Norte com 1.200 metros em

ocupadas �pr Carlos �upas. Q,ue em vista do exposto, do requerente: Que a 'vista do exposto, se encontra teJ1ras de Bruno Borchardt. Que a vista do exposto,
se encontrÇl perfeitpmente configurado, com todos os perfeitamente configurado com todos os requisitos se encontra perfeitamente configurado, com todos os

reqúisitos legais, e a seu favor, o USUCAPIÃO legais, e a seu favor, o'USUCAPIÃO EXTRAOR� req�isitos legais, e a seu, 'favor, o USUCAPIÃO
,EXTRAORDINÁJ;?IO, da área de 13�.000 ms2., .

tudo DlNÁRIO, da área de 148.500 ms2., tudo de confor- EXTRAOR,?INÁRIO, da área de 132.000 ms2., tudo

fle� c�nfor:�i�ade' com o �ue pre.:eitua ,o Art.· ·560 do midade com o que preceitua o Art. 550 do Código de, c�nforf!1l�ade 'com � que preceitu� o art. 550. do '

Codlgo <?I�ll. QAue deseJ.an�o o suplicante legalizar Civil. Que desejando o suplicante legalizar o seu Codlgo .C�vII. 9ue de�eJ,!ndo. o suph�ante legah1:ar
o seu �Irelto s�b�e. o _Imovel em questão, com o direito sôbre o imóvel em questão, com o reconhe- o seu �Jrelto �o�r� o Imovel ·em .q�est�o, com o re�
reconheCimento JudiCial do seu domínio sôbre o cimento judicial do seu domínio sôbre o mesmo conheCimento JudiCial do seu domlOlo sobre o mesmo, .

ml:!smo, ajUíza a pr�sente ação· de Usucapi�o, reque- ajuíza a ",presente ação de Usucapião requerendo à ajuiza a presente açao de Usucapião, requerendo à

�en�� à y. EX,a .. ,a, desígna�ão de dia e hora para á V. Exa. a designação de dia e hora' pa'ra a justifi� V:_ Exa. � designação de dia e hora. para a justifica'
Ju�tlfrcaçao preVia, com as testemunhas abaixo arroi cação prévia, com as testemunhas abaixo arroladas çao préVia, com as festemunhas abaixo arroladas, as

·Iadas_. a.� quai� comparecerão, indepen�e�temente de as quais compare�erão independentemente de citação: quai.s comparecerão indepen�en!emente de cit�ção, in�

cll�çao, IDCIUSIVe os conf�onJante� do Imovel, e por inclusive os confrontantes do imóvel, e por Edital clu_slve os con,frontantes do Im?vel, e por. editai pelo
edllal pelo prazo de 30 dias,) para cQnh'ecimento de pelo prazo de 30 dias, para conhecimento de interes- prazo de 30 dias, para conheCImento de IDteressados
Interessados incertos, contestar o pedido, se quiz�rem, sados incertos, contestar o pedido, se quizerem, no incertos, contestar o p�dido, se quiserem nô ;:>rázo
no, prazo legal, sob pena de revelia. Que, requer a prazo legal, sob pena de revelfa. Que requer a noti- legal, sob pena de revelJa. Que requer a notificação
noti{i�ação �o Órgão do Ministério Públi�o/, �ara I ficaç�o do Órgão do Ministério Público, para intervir do Órgão do Ministério Públic�, pa�a intervir em to·

mtervlr em todas as fazes do processo no mteresse em todas as fases do processo no interêsse da Fa� das as fazes do processo no IDteresse da Fazenda
da Fazenda Féderal e Estadual. Que não sendo con� zenda Federal e Estadual. Que Dão sendo contestadâ Federal e Bstadua'. Que não sendo contestada a ação,
lestada aé.,ação, espera -desde já, seja a mesma julgada a ação, espera desde já, seja julgada procedente a espera dtosde já, seja julgada procedente a ação, com

Dfocedente, com a declaração do seu domínio sôbre ação, com a declaração do StoU domínio sôbre o a declaração do seu domínio sôbre o imóvel usuca

� imóv,el. usucapi,endo, :vajendo a �entenç� como imóvel usucapiendo, valendo a sentença como título piendo,. �elendo a s,e�tença cO,m�,título h,ábi.l para' a

Iltu�o �ab.'l, para a transcrrçao no Cartorio de Registro hábil para a transcrição no Carlório de Registro de transcrlçao no Cartorlo de Registro d� Imovels, desta

d� 'Imovels desta Comarc�. .Protesta-se' por Iodo o Imóveis desta Comarca. Protesta-se por todo o gênero Coma.rc� .. Protes!�-se po� t.odo o genero de �rovas
gen�ro de provas em Direito permitidas, principal- de provas em Direito permitidas, principalmente o em Direito permitidas, prmclpalmente o depolmeeto
'Vente, principalmente o depoimento 'pessoal de qual· depoimento pessoal de qualquer çontestante, leste. p�sso�l de �ualquer coptest�nte� testemunhas, pe�i�ias
,qu,er conste�tant�, t�stemunhlls, períc�as, vistorias. mun�as, perícias, vfstorias. Dá-s,e' para fins fiscais'l vistorias. Da-se· para fr�s fls�als, o va.lor da aça� de
Oa·se para fIOs. fl�cals, o valor. da açao de, Cr$ . .. o valor da ação em Cr$ S.OOO,OO. Nestes Têrmos P. Cr$ 3.�00,OO Neste� Termos p. Deferimento. (s�bre
3.000,00. Nestes Termos P. Deferimento. (sôbre estam· Deferimento. (sôbre estampilhas estaduais no valor estampilhas estadué!ls no valor de Cr$ 4,00, deVida·

pilh��· estadua'ís no. valor de Cr� 4,00, devidamente de Cr$ 4,UO, devidamente inutilizadas o seguinte): mente inutili_zadas, o seguinte): .

mutllrzildas, o segumte): laragna do Sul, 4 de dez. Jaraguá do Sul, 4 de dezembro de 1961. pp. (a) Rei- J�ragua dq Sul, 4 de dezembro de 1961.. pp.
r de· 1961. pp. (a) Rein?ldo Murara. TESTEMUNHA�: noldo Murará. TESTEMUNHAS: 1) Theodoro Safa- (a) Remoido �urara. - TESTEMUNHAS: l}!�eo-
1) Theodor,o S?fanelll, bras., casado, lavrador, domlc. nelli, bras" casado, lavrador, domic. em Guaraní-Açú. doro Safanelh;-, bras. casado, lavrador, .domlclhado
em Guaram-Açu. 2) Max Wulf, bras., casado, lavrador, 2) Max Wulf brasileiro, casado lavrador domiciliado em Gl,laranf-Açu. - 2.) Max Wulf, bras. casado, la-.
domic. em Guaraní-Açú. 3) João Kaprowski� bras" em Guaraní-Àçú. 3) João Kap�owski, b�as., casado, vrador" domiciliado em Guaraní-Açú. - 3.) João Ka-

casado, !avrador, domic. em Guaraní-Açú. lavrador, domiciliado em GoaraDí-Açú. prowskl, b_réls. casal:1o, lavrador, domiciliado, em

. ��NT_ENÇA: Vistos, etc ... Julgo, por sentença, SENTENÇA: Vistos, etc ... Julgo, por sentença, Guaraní·Açu.. .

a Justlflcaçao de fls:, para que produza seus jurídiCOS a justificação de fls., para que produza seus jurídicos SENTENÇA_: -:" ViStos, etc ... Julgo, por sen·

e legais ef.eit�s: Citem-�e, por mandado, os confron. e legais efeitos, Citem-se por mandado" os confron- �en_ç�, a, iustific�çao �e fls.,. para. que produza seus

Itantes conheCidos e resld�nles nesta Comarca, bem lantes conhecidos e residentes nesta COlnarca, bem Jundlcos e. legaiS efe�tos. Crte'!l·se, por mandado, os

.

como o represent�nte' do Ministério público e, por como o representante do Ministério Público e, por. confrontantes conheCidos e reslde�,t�s ��.sta C:0f!1al·ca;
edital, co� o �ra.z,o. de trinra (50) dias, publicado edital, com o prazo de trinta (30) dias, publicado bem c�mo o represe�tante: do MI.Dlsterio .Pubhco· e,
um� (1) vez no, Dia�lo da Justiça" eJduas (2) vêzes, ,uma (1) vez no "Diário da Justiça'; e duas (2) vêzes, por �dltal, co� ,0. prazo de �30) dias, pubhcado uma

no Jornal local, os mteressados incertos. Cust�s a no jornal local, os interessados i'Dcertos. Custas a (1) vez no DIariO .da Justlca e duas (2) vezes, no

Hnal. . P. e· I. Jguá do Sul, 7/4/62. (a) Ayres, Gama final. P. e I. Jguá do Sul, 1/4/62, (a) Ayres Gama jornal local, o� inter�ssados incertQs. Custas a final

Ferr,ei.ra de M'e IIo' - Juiz de DireilO. .. Ferreira de Mello " Juiz de Direito. P. e I. Jaragua do Sul, 9/4/62. (a� �yres Gama Fer-

Em virtude do que cita e chama, a todos quantos Em virtude do que cita e chama, a todos quan- reira de �ello - Juiz de Dir.eilo,
.

interessar � póssa e dir�ilo tenham sôbre o imovel tos interessar possa e direito tenham sôbre o imóvel Em virtude do que cita e chama, a todos quan

requerido, a virem. no prázo legal de trinta (30) dias, requerido, a virem, no prazo legal de trinta (30) dias" tos in�eressar .ROSSa, e dir�it.o tenham so�re o im�vel
. alegarem 'o que Julgarem a bem de s,eus interêsses alegarem o que julgarem a bem de seus hiterêsses e' requer!do, a vlre'V, no prazo legal de t.rJnta (30) dias;,
e direitos. E, para que chegue ao conhec,imento' de I direitos. E para que chegue ao· conhecimento de alegarem o. que julgarem a bem de seus interesses e

todos' e nioguém alegue '!gnórância, manda expedir Iodos e ni�guém alegue' ignorância, manda expedir dir�.itos. ,E, para qu� cheg�ue �o conhecimento .de todos
o pres�nte edHal. que sera afixado no local de cos- o presente edital, que será afixado no local de coso e mngue.m alegue Igi10ra�Cla, manda. e�pedlr o pre· .

turne, as porta,s do iForum, 'publicado pela imprensa turne, às portas do Forum,. publicado pela imprensa �ente editaI, que sera afl?,ado no l�cal de costume,
local e no D!ario da Justiça ?O Est�do, Dado e pas- local e Diário qa Justiça do Estado. Dado e pàssado a� ,p.ortas do �orum, pl;lbhcado p.ela Imprensa local e

sado flesta, cld�de, de ,J�ragua. do Sul" aos treze dias n'esta cidade de jaraguá ·do Sul, aos treze dias do �Iarlo do Justiça, do Estado. Dado e pa�sado neS!d
do mes de abrI] do ano de mil nove.:enlos e sess'enta mês de abril de mil novecentos e sessenta e dois': Cidade de Jaragua do Sul, aos dezessete dias do mes

e dois. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão,' ·0 subscreví. Eu, Amadeu Mahfud, ·Escrivão, o subs('revL (a) Ayres de abril de �il novece�t�s e s,essenta. � dois. -:- Eu,
(a) Ayres Gama Ferrei�a de Mello - Jutz de Direito. Gama Ferreira de Mello � Juiz de Direito. Amadeu Mahfud, Escrlvao, o .subscreVl. - (a) Ayres •

A presente cópia, confere,com ö original; dou fé. A presente cópia, confére éO.m o original; dou, fé. Gama Ferreira de,. �ello .

- Juiz de Dir,:iI?. /,
Jaraguá' do, Sul 13 de abrii de 1962. Jara u,;; d S I 1"1:. d b'l d 1960

A pres�nte copia, confere c?m o ongmal, dou fe. �

__ ". _

' g.. ou, u e a 1'1
.

e�. ! Jaragua do Sul} H de abnl de 1962.
.

.

O· Escrlvao, AM�DEU MAHFUD O Escrivão, AlYlADEU MAHFUD " , O Escrivão, AMADEU MAHFUD
'., f ' ,

.' .,
.
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II ii
'

ii '
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.

>

Sb����nQ�e H�o�e·stidade il li
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II
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à A G t ú I V 1"'"
.

II !i ' ...
e resteza \ .

,II ii I
... !:ii v. e, .' 10. a r g a.s, lO -

/' II ll, A que melhor lhe atendt;l
.

\
,

. .1 I! 'll ' 'A�, Marechal Deodoro, 587 - JARAGOÁ, DO SUL

!! ao lado da Sapatari!l- Freiberger . \ ii II e pelol;! menores preços ii ii Defronte à. Igreja ·Matriz . II
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""'1'C",,, :nu', ',"RI,,: .'8'·'[" ,1,,',0,' ,,O, ',10"1' ,p: O VI''r'; O' ��!u��!Y:e�:'�'!i!'�.��O�UiZ
? de: DireIto da Comarca de 'IJaraguá do Sul, Estado,

"de Santa 'Catarina, Brasil, na forma da leí, etc ...
,
/F A Z S A B ER" �Js que o presente edital de

CATj\'�INA) SÁBADO, ,,2 De NO. 2.181 citação, com o prázo de trinta (30) días virem ou

���������!!!!!l!!!�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!�����T�!!!'!!!!!!�!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! dele
I

conheeímento tiver�oi, que por parte da MI�
. ' " t"

,TRA DIOCESANA DE JOINVILLE, por íntermêdío
,Eci i tcl 1 ' Cle ,:C i tàeão I

,I,e in e la ra9u'á" S� A� ��v::�i�:�;�r-t�iJtr:i��u�a���iç:�v38���I: ��g�::��,
O ,Dout�r Ayres Gama Ferràir�' de Mello, Ju,iz

'

AVISO AOS ACIONISTAS '

,PETIÇÃO INIOIAL: _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz. de Direito da Comarca da Jaraauã do Sul. Estado Levemos ao conhecimento doe senhores eclo d
,-

A'
-

1San'ta Cata'r,l'na, B'ras�l'. na'for�m"a da Let', 'et;" ... ,

"

, '
, de Direito da Oomarca e Jaraguö do Sul. - A'de 1" U nista� que, .a p.artir de 10 'do \ corrente, iniciara o MITR� DiOCESANA DE JOINVIULE, neste Estado,"

FAZ SABER aos que o presente edital de Oi- pegamento dos dlvldendos reletlvos ao exercicio Ii-
por seu advogado ínlt'a firmado (ínstrumento de

tação, com o prá'zo de trinta (30) dias 'Virem ou dele nenceíro de 30 de setembro de 1960 á 30 de setem- procuração, com substabelecimento incluso), vem,conhecimento tiverem, que por'parte de HUGO ,KU- bro 'dê 1961. 'com o devido respeito e acatamento.r de acordo
PAS, por iiÚermédio,' de .seu bastante procurador ,Os [níereesedos dey.er�o comparecer" munldos com o art. ,550 do Código Civil e consequente al-\

advogado dr; Reíaoldc Murara, lhe foi dirigida a de sua� �ções �o, escritório 'Ida firme Marcatto . SIA, teração pelo art, 1 da leí n. 2437, de 7.3.955, expor
, petição do teôr 'seguinte:

'

no horério habtrueí.
,

/" e requerer: 11 _ que é' possuídora, por mais dei'

',P/ETIQÃ0 INIOI,A1L: "Exmo. Snr. Dr. Jlliz de '

'Jaraguä do Sul; 7 de meio de 1962., vinte'(20,) sem interrupção, nem oposição, por issoI '''Direito da-Oomarca de Jaraguá do Sul. HUGO KU- A DIRETORIA mesmo, mansa e pacificamente, um tmöveltplanta
lPAS, braslleíroàcesado, lavrador, residente e, domi- inclusa) em prolongamento a terras já do domínio
eiliado no looat Guarani-Açú, município de Massa' , .

, da requerente, situado na cidade de Guaramirim;
randuba, ex�dis'rito de Massaranduba, Comarca de

l!!i&!!!!�I!S!!ll!i!!�iI!El!E!5II!!5"H!aliiE!!IIiiiiiiiliiüilllllllm
2 _I que o terreno em aprêço tem as seguintes

Jaraguá de ßul, vsm através d'e seu bastante pro- I O R J A R N SO E LT ER'l' co�f�ontações: frente, ao Sul, com a estr. Itapocú,curador, adiante assinado, -instrumento procuratõríö 1'1 • V
'/

- medindo 45,80 metros; fundos" ao norte, com terras
anexo, advogado'inscrito na OAB. seção do Estado i' I CIRURf5IÍiO DENTlSTff I '

)
'

...
da requerente, medindo 37,80 metros, a leste. com

de, Santa Catarina sob. .n: �15. com 'escrit6rAio á Av. L' ( m ditas de Paulo Butschardt, em duas linhas, uma
, Mal. Deodoro 215, nesta CIdade, para expor e de li, ,

'

.

Mod�rníssimo I"A/ROTOR" m -de 60,70 metros e outra com 72,10 metros e a
pois requerer o seguinte: - Que,o sup�icante sem- m Reduz o rempo de trabalho

". oeste, com dítas da requerente, medindo 137 mts.,
'pre est'tl!� na : possa tninterupta mansa e pacifica ii e aumenta

I

o conforto do' CLIENTE. sendo a ár�a de 5.496,86 metro�' quadrados, tudo
para mais de �O anos, entre SI e seus 'antecessores, ,III I', de conlormídade com a planta inclusa: 3 _ que,

/ c�m- o "animus domin!" sem jamais sofrer qua}qu�r I CLíNICA' _ O' IR-URGIA _ PRÓTESE' pretendendo legitimar a situação de fató, a reque-
embargo ou contestação de quem quer que seja.xre

! reute, na
_

forma do art. 454, e 456 do C.P.C" requer"uma área de terra, sôbre ela construindo, benfeite-
III

RAIOS :x: que V. Excia. se digne de designar dia, hora e
rias, pagando reg�la��ente os ,.impóstos em. nome I lugar, .para que com as .t�ste�un!JJas abaixo arro-
da prIIDltl;"a propríetãria, Paulina Kupas, Situada .Consultório: AvI' GetultoVargas, 19�

Iii ladas, saproeeda a justítícaçêo de alegado, após
no .local Guaraní-Açú, munícipio de Massarandub�. Iii (Anexo ao .Depôsito da AntarcticaJ' loque deverão' s�r, pessoalm�nte, citados os atuais
Que é de ,148.500 ms2. a área, ocupada pelo suplI- III / confrontantes e mteressados certos, e suas mu.
cante, com a.s seguintes divisas obje,tivadas no croi IIIl11Eij- ih 1jE!!F'_13M" ! . 'I_E i. Iheres, se casados forem, bem como o órgão do
quis anexo: - lade L�ste com terr,as ocupadas por :::::;::::::::::'.::::::::::':;:::':-:::::::':::::;:::::::::::::::;::::;:;::':::'::;:;:;::;;::::::::::::::::::::::: Ministério Público, e,xpedindo·se editais, com prazo
Gustavo Kupas; com 220 metros de largura, ao Oeste ' d9 trinta (30) dias, Pllra ciência dos interessados
t'àmbém �com, 220 metros, em terras de Adelino De-

'

J
incertos e desconhecidos, a fim de que, dentro do

cker; ao Sul com 675 metros em terras de José VENDESE r prazo legal, 'a contar da citação, e sob pena de,
Schwambach;/ 'ao Norte com 675 metros em terrss

-,

revelia, apresentem, querendo, a contestação que
de Gusta,vo Kupas. Que à vista do exposto, se en- UMA PROPRIEDADE COM 1.200 ;ORGOS tiverem; 4 - que, não sendo contestada a ação,
eontra perfeitam�nte c0r;tfigurado, com todo,!J os re-

G ES BENFEITORIAS deve ser, desde logo, reconhecido e declarado;
quisit6s legais, e a seu favor, o USUCAPIAO EX· CONTENDO AS SE UINT :

por respeitável sentença, o domínio da aut,tJra sô.
'TRAORDINÁRIO, da ,área de 1'48.500 ms2" tudo 1 bananal com 10.000 pés produziveis; bre a gleba em questão,: Protesta-se por todos os
de conformidade com o que preceitua o art. 550 do 25 morgos de arrozeira plantada; meios de 'provas admissíveis ém direíto, inclusive
CÓdigo Civil. Que desejando o suplicante legalizar 36 mil metros de valas para arrozeira; depoimento pessoal dos interessados. Dá à pre·
o' seu direito sôbre o im6v�1 em questão, com o re· sente o valor de CrI 5.000,00. Termos em que p:.'conhecimento judicial do seu dominio sôbre o mesmo

1 estrada no terreno com 2.500 ineh'os;
deferimento. (!ilôbre estampilhas estaduais no valor

ajuisa a presente Ação de Usucapião, requerendo 250 pés de árvores frutiferas enxertadas; de Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas, o seguinte):
à V. Exa. a desigrt/açãó de dia e hora par� a' jus- 3 casas de moradia; ,

,'.. .

tificação prévia, com as testemunhas abaixo alTO' 1 pasto todo ceré'ado (inclusive animais); GuaramIrlm, 12. de. setem�ro de 1961. �a)., lJého
ladas, as quais comparecerão independentemente de 12 mil pés de aipim;

Alves. Teste�u�has. 1. - Joao Lyra, bras}lelr�, .ca-
citação, inclusive os confrontantes' do im6vel, e por sado, farmaceu�ICo. _g. - Rodolfo �e�assé,. b!aSl�eIrO,
Edital pelo prazo de 30 dias, para conhecimento de 1 batedeira nO. 3 - com motor; casado, bancá�lo, 9ue compa,recerao a JUIZO, mde-
interéssados incertos, constestar o pedido, se qui- I

2 carroças. pendente de cltaçao.
,zerem, no ��ázo1egal sob p_ena de .l'�V�li�. Q_?e .re, Ferramentas, ranchos, muita mata virgem DESPACHO: _ Vistos, �ltC ... Julgo, por sen-quer, a 'notI.flCaçao !lo Úrgao do MIDlsteno Publ!�o.' j etc., localizada em eslrada fedel'al - melhores tença, a justificação, de fIs I, para, que produzapára �Íltervlr em todas as fazeS do processo no l�; informações n'as Lojas DOUAT - seus jurídicos e legais efeitos. Citem se, por ,.man-teresse da Fazenda Federal e Estadual. Que nao

com Vitor Zimermann _ JARAGUÁ DO SUL dado os confrontantes conhecidos residentes nl,sendo contestáda a açã_o, espera' desde jà� s�j� jul· I Oom�r'�, bem como o representa�te do· Ministério
gada procedente a açao, com a declaraç80 dO seu I Público e por edital com o prazo de trinta (30)'domínio sôbre � imóvel .usucapiendo, va�e�do a

dias, p�blicado uma (1) vez no "Diário da Justiça"sentença como t�tulo hábIl para,. a transertçao no

VENDE-5E e duas (2) vezes no jornal local, os inter�8s'adosCartóri'o de RegIstro de Im6vels desta Oomarca. incertos. Custas à final. P. I. _ Jaraguá do ,Sul,frote,s!a-se po� �o�o o gênero d,e prC?vas em Direito
Dois tratores, sendo 1 de esteira, com 4/4/62. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz'

p,ermltIdas, prIßClpalmente o depOImento pessoal
7.500 kilos marca Hanamarck, em perfeit9 de Direito.

'

de qualquer, contestánte, testemunhas pericias,vis-, .

torias. Dá-se para-"fin's fiscais, o valor dá ação em estado, e outro marca Fordson - Major de Em vi�tude do que cite e chama, a todos-
Cr$ 3.000,00. Nestes Têrmos p. Deferimento. (Sô}Jre pneus, com máquina retificada, tudo em bom quantos, interessar póssa e direito tenham sôbre'
està�pilhaj;, estaduais no 'valor de Cr$ 4,00, devi' estado de conservação, por preço de ocasião; o imóvel requerido, a virem, no prazo legal de
damente inutilizadas; o segUinte): JlJl'aguä do Sul, . Demais informações com o sr. Waldo' Krutzsch, trinta (30) dia.�, alegarem o· qut' julgarem a· bem,.

,

,4 de dezembro de 1,961. (a) pp. Reinoldo Murara. N J ", d S 1 SC I
de seus interesses e direito .. E, para que chegue

TESTEMUNHAS: - '1. TheOdoro Safanelli, brash Três, RF)s, do orte -

I

ara.guö o u -

_

;, ao conhecimento de todos e ningu-em alegu� igno.
:leiro, 'casa/do. lavrador,' domiciliado em Guaraní' rância, manda expedir o presente edital, que será
'.AQu. 2. MaX' WuÍf, brasileiro, casado, lavrador, domi- V' d V d

- afixado no Jocal de costume, às portas do Forum,
ciliado em Guarani�Açú. 3. Joã,o Kapro,wski, brasi- en e-se en e-se publicado pela imprensa l'Ocal, e no Diário da Jus·

, leiro, ,casado, lavrador, domiciliado em Guaraní- Uma casa comercial' e Um Terreno com Casa, tiça do Estado. Dado e passado nes�ta cidade :de
Açú.
'i•.

Jaraguá do Sul, aos dez dias do mes de abril de
,

, . residen�ial, situada à Rua ,Ranchos, situado em Es·
mil novecentos e sessenta e dois., Eu,. Amadeu'

SENTENQA: -::- Vistos, etc ",' Julgo, por sen· JOinville, esquina Av: Dr. trada Corticeira - Guami-
Mahfud, Escrivão o subscrevi. (a) Ayres Gama Fe'r'teO(�a, a justificação de fh;., p!1ra que produza seus N�reu Ramos, em� São ranga, com !erreno ptóprio reira de MeiIo _ Juiz de Direito.juridicos e legais efeitos. Citem'se, por IIlandado, Francisco do Sul, com p'Slra arrozeIras.,

os confrontantes conhecidos e residentes :r;Iesta \00 ótima freguezia, e residên- Informações, com o sr. presente c(lpia confere com o ,original; dou fé.
,mavca, I bem como o represeIHante do Ministério cia com tôdas as depen- OSVALDO Il'LDI'aT, E�trada ' "

P'bl' d"t 1
" #

d·· t (30) :D. Ilo.. Jaraguá do Sul, 10 de abril de 1962.I.. U léo, e, por e I a , com. o prazo· e .rm a dênéia,s. Vêr e tratar no Guamiranga, Guaramirimdias •. publicado uma
\ (1) v'�z �o, "Diário da Justiça" local. SantéJ Catarina " O' Escrivão, AMADEU MAHFUD�

r-e duas. (2)1 vezes, no jornal, locai,' os interessados 1
o

__t_ ,

incer1os:l Custas a
....

frnal, P. e'l. Jaraguá!.do SuJ, V'en'"d-'e-'s'',e,' ruE.iiE!El:.1lIIiiiiE!I"-,.'li, li=.o_il"":""'7',_:i!!!a!iIEEl!ii!ii!iEl,,'�,. !ii!ã!55!,.'�:--!' "�m91'4/62.' (a) Ayres Gam,a ]ferreira de Mello, Juiz de
!li

r

• I!lDrrei�� virtude do que cita � chama; a tód�s g-ua:r;I- Uma· Propriedad� c�m II J1))ro M11lllrllii� lEalrrcto '�� A\leve�o I'

tos intßressar possa, e direHo tenham sôbre o imó· uma ,c a s ai de' MaterIal... i/.., '
'

I'vbl requeridO, a virem, 'no prázo legal de trinta situada em Corupá, com m"L II'
'

.•',a_.,�à,a. ",11(�O) /dias, alegarem o ,que julgarem .a bem' de seus, div�rsas arvores fruU-
,.

...- V fII5,.
,__ lil'''1interês,ses.e dir,éitos. E; para que cliegl,1e ao coIihe feras, ,P o r ' p r e ç o

,

de ,
"

m
qIQlento de todos e' ninguém álegq'e ignorância, Ocasiã�.. ., _

" iii
" I'Imanda expedir 'o pres�nte edital, :que

1
será afi.xado ; Dem a IS mf(i)rmaç�es II! C,om escritório' nésta cidade à Av. Marechal Deodorono local de costume, às portas do Forum,. publIcado com o sr. ,pedro ,·J;laulo !'R 11 '

.

I
"

pela, iIripr�nsalocál e Diärio. de Justiç� 'do ,Éstado. Ramos, na El'tação 'Fer· a 'da Fonseca nO.,1122, p'ara rllelhor �ervir seus ,clfen tas;
, ,Dado e passado nesta c,idade de Jaraguá do Sul, roviária, de Qorupá., i.I.. nianiêJll'les,trejto intercâ,mbio ]'udiciári,o com os, Escritórios

'

__
,
) aos :dezessete dias do m�s de abril ôe 'mil nOVEl-

IIlcentos e'sess,enta ,e dois. - Eu, Amad�u Mahfud, V.EN,DE-SE, I�, Id� Àd,.�vogacia��R\.\H�RO_ILI� ,A�EXANDR� DA ,LUZ,."·Escrivão, o subscrev:i. - (a) ,A;yrés Gama Ferre'ira
, .. " III co/rn,' .se_/�e em, Jomvl,�le ß, Sao., �r"anClsco lI,'<d",o Sul,; esta em"

m
..

I
de Meno" ,Juiz de Di.reito .. ' ,,' Uma casa com rerreno

_

. III
,

'

",,' " 's'l'tu'ado, a' Rua' Presl'den'te 'm" condl�O,es \"de, tatnb,'_e,m, ,acelta,r Càusas para, aquelas Co·, iii," A pT�sente c9pia; confe,!:e, cóm: O original; 't

III
dou f,é. -, J.ara�uá do SU,l'I,17,>de ab,ril d,,e- 196,2. �prtácio'lpe5soa., Negócio iii' m�r"casJ sem IIl:ai,ores onu,s para seus constituintes. iii

" de Ocasião. Oerr.ais i'nfpr- III " III'

. \
O Escriv�o. AMADEU·MAHFUQ mações, �esti:l Redação. m�=sll�Éiiil:==!i----r-:--I!===\'.!'IJ!i!!!!,!':--I!, !E!iltu
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