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maior no interior catarinense "

Impresso .na:
'" O Manifesto do Dr.SocleJaJe Gráfica ,Avenltl. LtJIJ. Mário Tavares da Cunha/ D========;=:=:;::=======;=============================.:==::::::;=======11Mello, publicado em nos-

sa edição anterior, en
controu a sua ressonân
cia, em todo o território
Catarinense.
4a.' feira última, no

programa "A Marcha dos
Acontecimentos", no ho
rário das 12,45 heras, foi
o Manifesto do Político
Jaraguaense divulgado
com destaque para co
nhecimento de todos os
seus coestaduanos, pela
Rádio Santa Catarina,
com séde na Capital do
Estado.
Transcrevemos, a se

guir, alguns telegramas,
dos muitos que tem re
cebido du t a n t e esta
semana:

Dlretor :

BUOeNIO VITOR SCHMÖCKBL

Ano XLIII JARAGuA DO sut (Santa Catarina), Sábado, 2 de Junho de 1962' ,N°. '2.184

GOZADOR, Nesta:' - Li em «O Cruzeiro»
artigo sôbre o Município de Moreno, Pernambuco,
onde o Prefeito mudou o conceito de chapa branca,
substituindo as viaturas motorizadas por bem tra
tados burricos. Assim mesmo, foi .um funcionário
apanhado em flagrante, «montado» na sua viatura,
a caminho de uma pescaria. Em nosso meio não
seria possível isso? Os gozadores, entre nós, são
em grande nümero..

RESPOSTA: Claro que sim. Mas cadê co-
ragem ara tanto�No caso de uma eventual mu
dança, aconselharíamos substítuír os burricos por
parrudos elefantes, transformando o novo «veiculo»
em confortável coletivo' para aqueles que se apro
veítam dos dinheiros públicos. E os larápios da
coisa pública seríam melhor identificados. Com
todos esses abusos, ainda economizariamos muitos "Diretório R e g i o n a I
milhares de Cr..... ,� Pedece hipoteca solida-

. riedade seu manifesto pt
PROFESSO� "Nesta: Pesso escusas por vós Saudações Pedecistas

encomodar mas como a necessidade me ob'riga a Martinho Callado Junior
vós me.cli�ijo. PeBS� ,aja Publicado no Jornal es- Presidente".
sM' as escn .eontra o Senhor Prefeito e ve- . - x-.

�lt8res deste MUDlclpio. Queria a êles perguntar "Diretório Municipal..o, dito Mucipio há Professôres de borracha?
Pedece saúda eminenteQifllJjj1lBto acham pois Senhores! Um prtessor ganha

4.800 cruzeiros I Já 6ensaram? Que vamos comer? correlegionário e, seu

Qn amos vestir? Sim! êles esquecem o que é esplêndldo '

pronuncia-,..

mento> Nereu do Valemiséria! Porque não estão em nosso lugar um só . . "

semana! º professor do Município de Jaraguá não Pereira Presíâente.
pode comer tr.igo, carne nem pode andar agaza- - X';'
Ihado! Para isso pagar com que? Além do vergase "Escutamos atravésordenado "que rgsonha não recebe? Onde está o Rádio Santa Catarinadocumento deeretado pelo .prefelto? Porque ns seu valoroso -proàuncí aVereadores não aprovam êste dumentp? :mI bonito! mente,
Eõ�äntO'oà vereadores' e Prefeito Ilf:zem políticas Saudações pedecistasfutrIcas 08 professores ap.erta.m 8 CInta, e secam. Rodi Hickel e Nereu Pe
n tripae-8�-e-r-d-adei.pQ&M'rtire�Município.� J.l&i1'&-'"Membr9s-,1}i1'etéJ.!i{)�Nilo digam: que o prolessor só trabalha maio dia I Regional."termina dizendo: "temos Porque o professor tr-ábalha o dia todo entre 4

o indeelinãsel dever de horas de aulas. a cor"reçäo, 8S tarefas o professor
votar nesse homem que, trabalha de � e corpo pois os Senhores que e Prefeito. Deus lhes dê
juntamente com Pedro são pais sabem como é duro educar seus filhos em dobro o que. hoje adoéste do País, na cidade Oolin, libertou o Rio da fassa idéJa da vida do professor! Trabalha por nós fazes! '

de Joaçaba. Luz das tr8ft8 de quasi amor .1's crianças que lhe são confiadas, pela pá- RES P0B<TA: - Pu-
Apresento as

minh8sloinQuenta anos. Viva tria e pai estar dos brasileiroll! blicamos a "Carta, semCordiais Saudações. AIS. Lauro Cal',l1e' L • Esta é,� ompensa que ganhamos 4.800 Crt. pôr, nem tirar.. Satisfeito?Paulo Maoarini", ltle é o OleQsais, e'Íß e8l atrazo. Senhores Vereadores Volte,.querendo.

RECURSOS para as Prefeituras Ainda
.

SENAM iniforma: Cada pesso no sentido da auto- Cemeíro
'Município Brasileiro, in- nomfe efetiva dos Munící ,

cluslve as cepítals, rece- pios. Frizou ser necessário de T oyolaberão no Orçamento de que o Minislério da Fa- .,�
,. 1963, onze mtlhõese seis- zenda evite errezoe de
c�ntos mil cruzeiros em pagemenros, pare Isso
um rolai de 35 bilhões. sugeriu à, divisão .;.dos

Cartas

E s s a informação foi rotals em Ireis pertes,
'presrada à Câmara pelo pagas em Julho, Setembro
Deputado Aniz ßadra, com e Novembro. Por outro

.

base na proposta orça- lado afirmou que é Im
mentária enviada pelo portante que os, Prefeitos
executivo, dizendo, que estabeleçam planos con
está sendo dado mata um eretos e exequivels.

A nossa redação conti
nua reoebendo cartas de
diferentes lugares do Mu
nicípio, dernonstrande a

satisfação do eleitorado
na sua reeleição a depu
tado federal. De Rio da
Luz, por exemplo, uma

PAULO MACARfNI Bodas, de Prata
'd Dia 25 de maio Irans-

agr ece ao correram as bodas de

I prere do estimado casal

C
·

d P João Lúcio da Costa -

elo O OVO Olga R. da Coere. Fami-
1 lia das mais Iradicionais

Da - cr�taria do Ints- em nosso meio, o acon
rior .

1fS�ça de Santa teclmenro teve viva reper
Cata i a,Vrecebemos o cussão entre os membros
se,guí. e ofício: "Floria; da familia, como de seus atenciosa carta fala donöpolís, 3. abril de 1962 amigos, que acompanham reoonhttcim.ento que o
-- Excelen íssimo Senhor: com Interesse e carinho povo deve daquela prõsComunico à Vossa Exce- dequeleä que contam com pera zona do Município,lência que, tendo sido uma grande folha dê bons pelos esforços do ilustre
convidado pelo Senhor serviços prestados à co- homem püblíoo �ID dot.aPresi te da República letlvidade. aquela Ioca l id a dé das

oer, nl Eatado,,,. "vantagens que ofereoe a-
- -

-fún'Q'äo' sfetl-a''''fe'd'eral, ,_ -G�rrem do Pov ,." a... '8Dm-gi'a" elétrica; .. A, ca
solicite' o Senhor Gover- rabeniza-se com o casal
nado elso Ramos a de prata, embora tardia
demissão do cargo de mente.

Secretário de Estado dos
Neg6oios dq Interior e

.Justiça • .Mtradeço a oola
boraoã,Q.,./dà Vossa Exce-
lência e coloco·me a sua

int�ra d' sposição na

S.B.V.E R. Fronteira Su-

Câmara Municipal, com a crise de au-

A tt
.

ade que se esboça no seu seio, caminha COO eceur damente para a decomposiçllo. As palha
çatlas tanto acontecem dentro como fóra do
recinto. Até a assistência já dá palpite no Prefeito para que intercedesse junto das classes
plenário. conservadoras ou S8US órgãos representativos,A "união" dos vereadores que apóiam o alertando as autoridades estaduais responsáveisgovêrno é tal, que o Vitório, com a entrada da necessidade de construir simultâneamentßdo Júlio, sempre abandona o recinto do ple- duas pontes. A pressa, no entanto, impeditfumnárío. Dizem que é questão de olfato. Um não melhor julgamento e a votação- -entrCJU comcheira o outro. B depois acusam a UDN da truncamento e tudo, onde nada disso podia, falta de número para as decisões! h�ver. É que os vereadores do govêrno nãoO vereador S c hm ö c k e 1 viu aprovado olham o que aprovam e o que reprovam. Vão,unanimemente um requerimento seu que manda simplesmente contra ou à favor. Não pergunrealizar urgentes consertos no calçamento e tam porque. .

F.

•

no passeio fronteiro à Casa Paroquial. Até \ O levantamento de uma estatística'" proacidente já deu aquela saliência na calçada. vará que os vereadores que realmente traba·O vereador Júlio Ramos _ aproveitdu a Iham, são os udenistas.
vazada, e emendou um pedido seu; para que O mais grave, entretanto, aconteceu com
se façam consertos no calçamento da Avenida o projéto de lei de autoria do eador Schmö·
Getqlio Vargas. Ficou entendido pelo plenário ekel, 'que se arrasta lias Co issões desde 14
que o Prefeito não pOde cobrar dos moradores de novembro de 1961. Depois de muita recla
as despesas de conserto; mação (e depois dizem que reclamam à toa)O 'vereador MurilIo-, em data de 14/5[62 entrou na ordem. do dia. O projéto tinha por

"

apresentou requerimento de envio de telegra- objetivo alterar a� redações dos arts. 20 e 21,
mas, somente agora (28/5/62) aprovado, aler- da Lei 39, que já é alteração da "',·,;i 79, de'tando o Governador, o Secretário de Obras 1950. Disciplina melijor as relaçi'í entre o
Públicas e o Diretor do Plameg, do perigo que govêrno Municipal e os contribu: notada-
ofel;"ecem as pontes Abdon Batista .� Itapocu- mente agora que novos recQ.' . passam a
zinho. ',0 vereaQor ,Júlio Z. (de zangad�) Ramos, pertencer aos municípios, co' nmenda Consoo
depois de longo estudo (cerca de )4 gjás) tor- titucional n.O 5. Até aí tu" uom. O projétopedeou Oi telegramas, mandando truncar o honesto e bem intenciop 'eio o "Parecer"
final da mensageJIl, desvirtuando completamente

.

relatado pelo vereado' _" Zacarias Ramos
o sentido original da mensagem. Apesar dos com uma monstruosida· 4ue ninguém enten-
protestos daquêles, aos quais acusam de serem deu. Precisou o Relatol úlio Z. Ramos expli·contra a ponte Abdon Ba'ista, a maioria go-' /. car o que nem êle sal' . o que era. Porque?v.ernista aprovou a emenda truncada do tele· I' Porque copiara, pura E' jimplesmente o parecer.grama. Dizem que é ;para evitar um puxão de

/

de um "mestre", ser itar O di', éujo e nem
prelhss do Governador CR'. do Vale!

. í usar as indis�ensávt. ASPAS. Botou o nome,

O requerimento do vere�or !Victor Bauer e�, baixo, junto com h assi".·.. ,na d vereador
(também de 14/5[62) seguiu ,idêntico camjnho,' JQã(!) Mathias Verbin€ Uma pr,�0iosid$de,truncando.se o seu sentido, muito ,embo'ra 0.) djgna de figur -em r .llseu de r,aridades. -'

'aRsunto fôsse completamente outro. Pedia o restante foi "a uel dl,;;.r ". Teve que confesa;3":
.
ilustre p,arlamentar udenista os bons ofioios do .a leviandade que verea(lor, mesjru" nlante

e Consultas

nunca devia impingir aos seus pares. Porque,
antes de tudo, a honestidade de propósitos.
DepollJ vem a avacalhação. A falta de respeito
por um projéto honesto é que faz criar cons
tantes atritos na Câmara. Os murros, a gesti
culação e a expressão congestionada no rosto
do vereador Júlio Ramos, bem demonstrou a

acumulação de raiva por te_r sido descoberto
nos seus "bons propósitos" de reprovar o pro
jéto. Cremos que é desnecessário dizer que o

projéto foi rejeitado. Rejeitado com ou sem
inconstitucionalidade. Com "Relatório" ou "Pa
recer" próprios ou não. Tudo "naquelá base" ...

� Consta que um cupincha, que nas horas
vagas faz as vêzes de jornalista, useiro e ve

zeiro, puxando as cordas em grandeR badala
das, de passado não muito limpo, teria escrito
que o Júlio Z. (de zangado) Ramos "arrasou"
com a defesa do autor do projéto "inconstitu
cional". E que os vereadores lhe tínham mêdo.
Ora, veja!

Cremos piamente na palavra "arrasou".
Só que, certamente, pulou uma linha, ao pôr
em limpo as suas anotações, porque, segundo
vimos na Câmara Municipal, quem se "arrasou"
moralmente perante os seus colegas foi, o ve
reador Júlio Z. (de zangado) Ramos, fazendo
..§\eu ,o que era de um outro, a quem chamou
õe "mestre", Em matéria de legisladores, isso
é muito feio!

.

Mesmo derrotado pela ignorância de mui
tos, dispensando os vereadore.1!J governistas a

'

sua ,colaboração, o vereador SoI'....möckel com
prometeu-se de apresentar um pr.o.jéto, 'unta
mente com o seu coléga de bancáda, vereador
Murillo, que cria o Conselho Municipal de
Contribuintes. Para o sossêgo dos espoliados
contribuintes. Aguardem!

NOTA AOS DESCRENTES: sque duvi
darerp.Jiessas noticias, podem int�lrar-se me
o 8 ' o, S13gU da-feira p õ-ima, 'a 4 de
junho, às 20 horas, na Sala do Forum, no
Edifício da Prefeitura Munic RI.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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residente nesta cidade,
filha d.e Vitório Pedrelli e

de Paula Pedrelll,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filho de Carlos
Mohr e de Prida Mohr.
Ela, 'brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Roberto Wachholz
e Berta Zastrow Wachhol�.

1II1�!IBl!l!!5!E!;!!EJI!l!llll_II!iIE!l!!i!i!!IiI!IF';!!=1 li!iiai!=:=11li
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DR. JORN SO�LTER 1-III I CIRURGlflo [)ENTl5Tfi I
'

,

fi
.. Moderníssimo "A/ROTOR" '�I

,I

I
!li!

OSr.Dr.IrineuPeters, Consultório: Av. Getullo Vargas, 198 IIIresidente em Curitiba; �_ a sra. Irmgard Voigt {Anexo ao Depõsíro da AntarcticaJ
IIIresidente em São Bento ._IIi�"'__I D_il!l••'111'_í_IEllEijl 1lBB1E!El!1II

do Sul;
- o sr. Ney Franco,

residente em P. Alegre;
- a sra. Vva. Lina

Schnêider;
- o sr, Francisco Fis- Edital n. 5,290, de 23-5 62

eher , Ivo Borchardt e
- a garotinha N e I i Ermelinda Konell

Luzia Schmitt, filha do
sr, Edgar Schmitt, resí- E1e, brasileiro, solteiro,
dente em Rio Molha; panificador, domiciliado e

_ o jovem Bernardo residente nesta cidade,
Alperstaedt, filho do sr.

filho de Erico Borcherdr Edital n. 5.294, de 29-5-62
Gustavo Alperstaedt, re-

e de Lílli Borchardt.

sidente em Itapocuzinho; Ela, brasileira, solteira,
_ o sr. Waldemlro industriária, domiciliada e

Dia 4,'
Loewin, nesta cid :d., reside�te n�ste �jstrito, Ele, brasileiro, solteiro,

A srta. Arlete, filha do """
em RIO Cerro, filha, de lavrador, domiciliado e

sr .Daníel Hamann, resí- Albrecht Konell e de Allda

I
residente neste distrito.

dentê em Itoupava-Seca- Registro Civil SeIl Konell.
em Garibaldi, filho de

Blumenau: . Antonio Kiatkoski e de
-:- a sra, Hllda Piazera Anrea Müller Grubba, Oticial Edital n, 5.291, de

24-5-621 Genoveva Tissi Kiatkoski.
Kara�, ,epOS,8 40 sr, do R e gis t r o Civil do José Alcides dos Santos Ela, brasileira, 'Solteira,
MattoêVKaram Filho IP. Distrito da Comarca Ja- e Terezinha Bruch doméstica, domiJUiada e

sidênte em Çuritiofi'; (aguá do Sul, Estado de Ele brasileiro solteiro residente nesre 4�r ,em
- a sra. Waltra anta Catarina, Brasil. funci�nário público do� Garibaldi, filha de vico

Z Df t id Pu .saber que comparece- 'p' d H I h'e e, nes a c a miciliado e residente nesta tnrer e e e ena, Ias
, ' ram no al't' xibindo os p;-_...0;"....

documentos íd ;[ lei cidade, filho de Alcides inter.
\

VE'NDESE Dia 5: t Balbino dos Santos e de
�. - afim de se haBili ar�11J Maria Alzira dos Santos.

. O sr. Inácio Tomaselli, casar-se:
'

Ela, brasileira, solteira,Doís, tratores, sendo 1 de esteira, com r s' d e t e- Guein.. AU ara- Edital n. 5.288, áe 22-5-62 doméstica, domiciliada e7.500 kilos marca Hanamarck, em perfeito mírím: t
,

Claudio Machado e residente nesta cidade,estado, e outro marca Foràson - Major àe - o jovem Mário, Ií- filha de Hari Bru'ch e depneus, com máquina retificada, tudo em bom lho do sr. :yvaldemar Rau, Aurora de Souza e Silva
Edellta Bruch.estado de conservação, por preço de ocasião. resídeate em Estr. Nova;

'Demais informações 'com o sr: WaldoKrutzsch, - Maria Leocardía, fi-
lha do sr. Lindolfo Sch:rrês' Rios, dg N:orte -:- Jaraguá do Sul - SC., mídt,
- a srta. Carla, filha

do sr. Alexandre Haaeke;
- a sra. Lili Harnack

Bartch; r-,

Dia 6:

Fa�em anos amanhã:

O jovem Luiz Carlos,
filho do sr, Faustino

;;====================== Rubini;

VENDE SE
- a srta. Rosemary,-' Clotilde, filha do sr. Al-

fredo Lange;
- a jovem Eduarda,

filha do sr. David Morei
ra, residente em Itapc
cuzin o;
- j;.fa

.

sra. Ingeruth
Mahnke' Baratte, esposa
do sr, Hilário Baratte,
nesta cidade.

BNDBRBÇO:
Caixa Postai, 19

J;1ida Mai. Deodoro, 210
gua do Sui - S. Catarina

IA
=::::::::::::=::::\i

�
::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::=::::::0
Dia 7: Reduz o tempo de traba lho

é aumenta o conforto o CLIENTE.
.

(fundação: ffrlur müller - 1919)

Empresa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

- 1962 -

Diretor:
Eugênio VI!or 5chmöckel

ASSINA'í'URA:
fioual •• Cr$ 350,00
Semestral. . • CrS 180,00
Avulso. . . • CrS 10,00

- a sra. Irene. esposa
do sr. Daniel' Hamann,
residente em Ito upa va
Seca- Blumenau:
- o jovem Vergiliü,

filho do sr. Julio Nicolini,
A sra. Wanda, esposa residente em Itapocuzl-

do sr. Venancio Nícoluz- nho. '.,

zi, nesta cidade;
- o sr, Ingo Klitzke,

nesta cidade;

Aniv�,.sário
I

I
I rFazem, anos hoié-:

A sra. Da. Maria' Mas-I
carenhas, nesta cidade.

Dia 8:
CLíNICA - CIRURGIA.",.. PRÓTESE

RAIOS X'

UMA PROPRIEDADE COM 1.200 MORGOS
CONTENDO AS SEGUINTES BENFEITORIAS:

1 bananal com 10.000 pés produaíveis:
25 morgos de arrozeira plantada;
36 mil metros de valas para arrozeira;
1 estrada no terreno com 2.500 metros:

250 pés de árvores frutíferas enxertadas;,
,

3 casas de moradia;
1 pasto todo cercado (íaclueíee animais);
12 mil pés de aípím ;
1 batedeira n". 3 - com motor;
2 carrcças.

.

Ferramentas, ranchos, muita mata 'Virgem
et(l

..
, loealisada em estrada federal - melhores

jin\ormaQões nas Lojas DOUAT -

� Vitor Zimermann - JARAGUÁ� SUL

Elcio Kiatkoski e

Elfrida Pínter

Arnoldo Kle ann e

Irene Zy ach

Ele, brasileiro, solteiro.
lavrador, domiciliado e

residente neste istrito,
em Rio da Luz, lho de
Ernesto Klema n e de
Berta Klemann.
Ela, brasileira,

doméstica domicl da flJ
residente neste distrito, em

Rio da Luz, filha de Au -

guSlo Zumac& e de Ger
trudes Zumach.

.

,

Dee araçá:o P r a ç.a

J:allPltiH!'fJ.eiro, solteiro,
domiciliado e

res ente nesta cidade.
filhó de Arnoldo Alfredo
Staehelin e de Bertilda
Schmidt Staehelin,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

Edital n. 5.292, de 29-5-62

4
Alfredo Specht, e

�

Luci Bachrnenn'

Ele, braslleíro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

reside!nte Deste distrito, em

Garibaldi, filho d� Gusta
vo Specht e de Margarida
Lombardi Specht.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Garibaldi, filha de
Ricardo Bachmann e de
Mina Bachmann.

,

Edital n, 5,293. de 29-5-62
'Udi Mohr e

Herta Wacbholz

Ele, brasil�iro, solteiro,

E para que chegue al> co·

nhecimento de todos, m ndei
passar o presentf edital que
será publicado p�t imp eo

sa e em cartóriC\'o e será
afixado dUI ante í di" Si
alguem soub�r de m im

peàimento acuse-o

lins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Otieia]

O, abaixo assinado vem de declarar que, tendo
entregue áoJ!ldividuo HEINZ WEHMUTH, importâu·
cia em dinhglro, sacaria e 1 bloco de notas fiscais
de remessa, de n. 01 a 26, utilizado até a nota n. 09
e, não tend'o mais retornado para satisfações. confor·
me queixta regullirmente apresentada à Delegacia
Auxiliar de Polícia de Jaraguá do Sul, pelo presente

,

se responsabilizanào pela utilização que
possam dêle fazer.

Jaraguá do Sul, 11 de maio de 1962

URBANO PRANZNER
Estrada JARAGUÁ ESQUERDO

Município nr.
Orça a Receita e Fixa a Despêsa do Município de Corupá, para o exercício de 1962

�

\.

I
DESIGNAÇÃO DA·· DESPESA

Mutações
TOTALGerai I Efetiva

Patrimoniais
' ..

TRANSPORTE • CR$ J 1-40.000,00 2.450.000,00
a 13 2 Para Calçamento de Logradouros Públicos v 301},ooo.00 440.000,00
a 2 CONSTRUÇÃO E CONSERVAçÃO DE RODOVIAS

(DEPART. MUNICTPAL DE ESTR. DE RODAGEM) I
-..,..r-

a 20 Pessoal Variável -�

a 20 1 2 Motoristas 252.000,00
a 20 2 1 Tratorista r' 126.000,00.....

a 20 3 1 Tratorista-Ajudante • 108.000.00
a 20 4 Operários da Turma Iifetiva 864.000,00
a 23 Material de Consumo

"

a 23 1 Material pr o ,Serviço de Estradas e POl. 400.000,00 ''"''-'';-
8 24 Despesas 'Diversas

.

(

8 24 1
�

Combustíveis e Lubrificantes 600.000,ó'0
8 24 2 Cottsertq e Reforma de Veículos 120.000,00
8 24 3

,"

Aquisição de Pneus 150.000,00� �

8 24 4 Ferramentas e Utensílios 100.000,00
8 24 5 Serviços Con'ratados com Zeladores 400.000.00
8 4: Sertiços Di�ersos \

'\
a 44 Despesas Diversas
8 44 1 Contribuição à Providência
8 44 2 Seguros de Assistência de Trabal�o 3.340.000,00
8 6 .�, ILUMLN..AÇÃ.O ,p B LICA
8 64 Iluminação Pública da Gidade 90,000.00

À TRANSPORTAR 6 320.000,00
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Edital de Cita(i:ãe IdatitUlI RrDíileiro de beourBlia. III! tiel'l. Eäital de Citação' �
r .

o Doutor 'Äyres Gama Ferreira de Mello, juiz •. AGtNCIA MUNICIP'AL OE ESTATfsnCA \ � _Doutor Ayres Gama Ferre!ra de Mello, Juiz
de Direito da Comarca" de Iereguä do Sul, Estado JARAGUA DO SUL

de I Direito da Comarca de Jaragua do Sul, Estado
'de Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.. .

SANTA CATAßINA de Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc ...
':

FAZ �ABEn
' Produção Industrial 1961 � FAZ SABER aos que o presente edital de

ii U K'.aos que o presente edital de citação, citação, com o präzo de trinta (30) dias virem oucom o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conhe-
.

A partir de lode Junho próximo, ésta Agên- dêls conhecimento tiverem, qua por parte de BRUNOcimento tiverem, que por parte de BRUNO ALDRO· CIa procederá a coleta de declarações estatisticas BOBCHARDT,
.

por intermédio de seu bastanteVANDI, por intermédíó de seu bastante procurador, referente ao movimento índustríal de todos os procurador, advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foiadvogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a estabelecimentos fabris e manufatureiro (todos os dirigida '{j. petição do teör seguinte:petição do teôr seguinte: estabelecimentos que fabricam ou industrializam PETIQÃO INICIAL: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz
,

PETIÇÃO INICIAL: _ "Exmo, Sr. Dr. luíz de produtos de qualquer natureza) deste e do muní- de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. BRUNO
Direito da Comarca de Iaragué do Sul. BRUNO cípío de Corupá, com relação- a produção índus- BORCHARDT, brasileiro,lavrador,casado,residente
ALDROVANDI, braslleiro, lavrador, cesado, residente trial do ano de 1961. e domiciliado no local Guaraní-Açú, Município de
atualmente, nesta cidade, vem através de seu bastante Pede-se aos senhores industriais, fabricantes Massaranduba,ex-distrito deMassaranduba,Comarca
procurador, advogado adiante assinado, instrurnento e produtores em geral, fazerem suas declarações de,Jaraguá do Sul, vem através de seu bastante
procuratório anéxo, inscrito na OAB, seção do Estado corrétamente, nos Iormuláríos que serão dístríbuí- procurador, advogado adiante assinado, Instrumente
de Santa Catarina sob n. 915, com' escritório à Av. dos, efetuando � devolução dos mesmos com bre- procuratório anéxo, inscrito na OAB., seção do
Mal. Deodoro 215, nesta cidade, expôr e requerer o vidade, afim de facilitar o serviço. Estado de Santa Catarina sob n. 915, com escritório
seguinte: Que .o suplicànte sempre esteve na posse Qualquer esclarecimento, poderá ser solící- à Av. Mal. Deodoro 215, nesta cidade, expôr e re

mansa e pacífica e ininterrupta, para mais de vinte tado nas-horas de expedíeate na sala da repartição, querer o seguinte: Que o suplicante sempre eilten
(20) anos, entre si e seus antecessores, com o "animus no edifício da Prefeitura Municipal. na pósse mansa, pacífica e ininterrupta, para mais
domlní", sem jamais sofrer qualquer embargo ou AbUlo doa ADjO. Soares _ Agente àe 20 (vinte) anos, entre si e seus antecessores, com
contestação de quem quer que seja, de uma áreé!l de o "animus domini" sem jamais sofrer qualquer
rerra, sôbre a mesma efetuando plentações de arroz, O(t:.....:;···V··
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embargo ou contestação de quem quer que seja,

cana, aipim erc., inclusive pagando todos os anos os
-.

de uma área de terra, sõbre ela construindo ben-
impostos, cobrados sôbre o valor do Iençememo de feitorias e efetuando plantações e eto., inclusive
Cr$ 7.000,00 (sete mil cruzelros), em nome de RU-

�
pagando todos os anos os impostos, cobrados sôbre

DOLFO KUPAS, a quem pertencia primínvemente a
: : o valor do lançamento de Or$ 7.000,00 (sete mil

pcsse. Que é de 106.200 ms2., a áreé:1 ocupada pelo : � cruzeiros), em nome de RUDOLFO KUPAS, a quem
suplicante, com as seguintes divisas, obletívedas no

• V END E D I VE RSOS LO T E S pertencia primitivamente a põsse. Que é de 5!.600ms2.,
croquis anexo: frente ao Norte com o Ribeirão ES = a área ocupada pelo suplicante, com as seguintes
Guaranf-Açú, com 88,50 ms.; fundos ao Sul com

:N TA C I D AD E, E M A I R

'�'::.:
divisas, objetivadas no croquis anéxo: frente ao

Henrique Kupes com igual largura, lado Leste com 1 Casa de Madeira e 1 terreno c/l.250 m8!,'
Norte com o Ribeirão Guaraní-Açú, com 4.3 metros;

1.200 ms., com terras ocupadas por Bruno Borchardt, '( fundos com igual largura em terras de Henrique

���ri�:s�ra��� �����àm:� G�ar�e;[_a;çg,cu�aa���r���
1 �r:r��e�:dt�r�:; cidade com 2 casas e 1

�l �:u��scia�a��r ���\�s C��pal�,20��eg�:te ec�m t�����
duba. �ue à vísta do expôsto, se encontra perfeita- 1.:.=: 1 Casa de Material com 1 IQO�O d terra �.,

.=::l
metros, com terras ocupadas por Bruno Aldrovandi,

mente é;�nfigurado, com todos os requesitos legais, 1 Oasa de Mate.rial com 12 m�rgo p \t � situada em Guaraní-Açú, Massaranduba. Que à vista
e a #li �vor o Usucapião Extraordinário da área

['::."
para comércio: �. "I!: do expôsto, se encontra perfeitamente configurado,

de l:06�OO, msã., tudo de conformidade com o que 292 � �:: com todos os requisitos legais, e a seu favor o

preceit � art. 550 do C. Civil Brasileiro. Que dese- morgos de �rra próp o para banana, usucapião extraordinãrio da ärea de 51.6tlO msã.,4 kl.
.

taate da cidad , sendo mats ,lendo .s\lplicante legalizar o seu direito sôbre o t:.� êJi' .:.=J
tudo de conformidade com o que preceitua o art.

imó el' em.._"questão, com o reconhecimento judicial f 86 de r:ad�i::,a e:l:�b"'l;ecida, à Rua
b50 do C. Civil Brasileiro. Que .desejando o supli-

do 51u domínio sôbre o mesmo, ajuíza a presente

�:::
li" "?

=::.1
cante legalizar o seu direito sôbre o imóvel em

ação �ucapião, requerendo à V. Exa. a designação ova, em Guaramirim;
.

questão, com o reconhecimento jUdicial do seu

de dia e h_.Qra para a justificação prévia, com as tes- sa d.e Materiál, em ótimo €stado de domínio sôbre o mesmo, ajuíza a presente ação de
.emunha:s ffbaixo arroladas que deverão ser citadas ��:. onservaçio, estabelecida à Rua Emilio =J usucapião, requerendo à V. Exa., a dflsignação de
por mandado, inclusive os confrontantes do imóvel, � Stein, nesta cidade; =J dia e hora para a justificação prévia, com as teste-
e por Edital pelo prazo de 30 dias, para conhecimento�.

1 Casa de Material com 3 morgos de terra,

=1
munhas arroladas que deverão ser citad'as por

de in ressados incertos, na forma que dispõe o drt. � estabelecida à Rua Rudolfo Hufenuessler; � manda�o, inclusive os conf�ontantes do im?vel e

455 § .e 2.° do CPC., contestarem o pedido, se

f:
1 Casa de Material com 2 morgos de terra, : por. EdItal pelo p�zo de 30 d-las, para conhe�Im�nto

quizerem no "razo legal, sob pena de revelia. Que = estabelecida à Rua Rio Branco = e mterressados mcertos, na forma que dlspoe o

requer a otificaçãö do ÓRGÃO- DO MINISTÉRIO =
.

= art. 455 § 1.° e 2.° do CPO. contestarem o pedido,
PÚBLl " para intervir em -'ôdas as fazes do pro- e- ,�::��� -.)..._ _ ,�� se quizerem, no prazo legal, sob p'ena de revelia.
cesso o interesse da Fnzenda Federal e Estadual. tr- -.----.--- _._. ... ._______ ..-!!'! Que requeúr a notificação do ORGÃO DO MINIS-
Que não sendo contestada a ação, espera, desde já, ,r---------·

..

-----------·-=-, T:ttRIO p. BLICO, para intervir em tôdas as fazes
seja a mesma julgada procedente com a declaração II 11\ r

�
lUl n° Allfl\ tr � � jt.1kl II do processo no interêsse da Fazenda Federal e

do seu domfnio sôbre o imóvel usúcapiendo, valendo ii 1lJJ o \ln � 'UI \lI[ (Ql � \.\" llil � I! Estadu.al. Q�e não sendo. contestada a,ação, espera
a sentençji c'omo título hábil para a franscrição no i! II desde lã, Bela a mesma Julgada procedenle com a

Cartprkr*'de Registro de Imóveis desta Comarcd. Que III �io _ DeJltista II declaração do seu domínio sôbre o imóvel usuca-
COlW a certidão do talão n. 24.3039 inclusa, da Cole- I. ii piendo, valendo a sentença como título hábil para
tori; Estaliual do antigo distrito de Massaranduba, II PRöTES II a transcrição no Cartório de Registro de Imóveis
faz a e�ssária prova do pagamento do Imposto II li desta Comarca. Que com a certidão do talão n.O
Territo l do imóvel usucapiendo, pelo valor do lan-I ii A M h r �

24.3039- inclusa. da Coletorial Estadual do antigo
çamento ue é de Cr$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros).. il

V. arecrI f oroI, 58� -MIAR Á DO s� I distrito de Massaranduba, faz a necessária prova
Assim, quer à V. Exa. que se digne determinar o l

e ront a greJa I: do pagamento do imposlo Terrilorial do imóvel
que P.rJ eifua o art. 18 § 2. da Lei Estadual n. 1.631 .-====:::::::::======._: .. ::'"_- �:::!J usucapiendo, pelo �alor d� lançame.nto que é d�
de 201 /56. Protesta-se por todo o gênero'de provas Cr$ 7000,00 (sete mIl cruzeIros). ASSIm, requer a

.

em direito permitidas, principalmente o depoimento V. Exa., Que se digne determinar o que preceitua
pessoal de qualquer contestante, testemunhas, perícias, Dr. Waldemir o art. 18 § 2.° da Lei Estadual n. 1.631 de 20-12-56.
vislorias etc. Dá-se para efeitos fiscais, o valor de Protesta-se por todo gênero de provas em direito
Cr$ 7.000,00. Nestes Têrmos P. deferimento. (sôbre

�ASA E permitidas, principalmente o d13poimento pessoal
estampilhas estaduais no valor de Cr$ 4,00 devida- Rua Presidente Epitácio essôa N&. 'lCM Ö� qualquer contestante, testemunhas, perícias,

,
mente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do Sul, 27 (antiga residência de Emanuel Ehlers) vistorias, etc. Dä-se para ,efeitos fiscais, o valor da
de dezembro de 1961. pp. (a) Re i n o I doM u ra rll. Clímca geral médico _ cirurgia de adultos e crianças ação de Cr$ 7.000,00. Nestes têrmos P. deferimento.
TESTEMUNHAS - 1) Carlos Kupas, bra8í1�i_ro, _ Parto!' . Diathermi" Ondas curtas e Ultra-curtas (sôbre estampilhas estaduais no valor de Cr$ 4,00,
lavrador, casado, residente e domiciliado em Guararn� lndutotermi_ Bisruri-eletrico _ Flectro-cauterização devidamente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do Sul,
Açú. 2) José Safanelli, brasileiro, lavrador, casado, IntrMermelhos e azuis. 27 de dezembro de 196!. pp. (a) Reinoldo Murara .

.residente e domiCiliado em Guaraní-Açú. 3) Dário TESTEMUNHAS - 1) Carlos Kupas, brasileiro,
. Zapelini, brasileiro, lavrador, casado, residente e do- laVrador, casado, res. e domiciliado em Guaraní-Açú.
miciliado em Guaranf-Açú. 2) José Safanelli, brasileiro, lavrador, casado, resi-
o SENTE�ÇA: Vistos, etc ... J�!go, por senttnça,

on'
dente, � domi�il�ado em Guaraní-Açú. 3). Dario

ã justificação de' fls., em que é requerente Bruno j r. rer ndo • eprl"ngmann �

Zap�I��I, braSIleIro, layrad_?r, casado, reSIdente e

Aldrovandi; para Que surta seus jurídicos e legais .) domICIlIado em G.ua�aDl-Açu.
efeitos. Citem-se, por mandado, 05 -C"önfrontantes . ��NT�NQA. VI.stOS, etc ... Julgo, por sentença,
certos residentes riesla Comarca, bem assim ao dr. a lustlflCaçao re.qu�r!da por Br�no �orchar�t, para
Promotor Público. Por edital, a ser publicado uma

CIRURGIA DO ESTÖMAGO que surta seus lundlcos e legaIS .efe!tos. CI�em-se,
(1) vez no Diário da justiça e duas (2) vêzes no

VIAS BILIABES, ·INTESTINOS. por mandado, os confrtm�antes do Imovel, reSl?e�tes
jornal local, com o prazo de trin a (30) dias, os inte- OIRURGIÃ DE SENHORAS. nesta C�marca, bem assIm ao d.r. promoto.r PublIco.
ressados incertos. Custa& a final. P.R.1. jguá do Sul, Diagnóstico Precoce do Cucer nl)s senhoras

Por
.

edItal, pelo prazo �,e. trIp ta (30) �Ia�, a ser

2/5/62. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello _ juiz de pubh!lado um� (1) vez no Dlá.rIO d.a JustIça e duas

Direito. (2) veZtlS, no Jornal local, os Imer�ssados incettos.
.' I

Consultório· - Rua Preso Epitácio Pessoa Custas a final. P.R.I. Jguá do Sul, 12/5/62. (a) Ayres
.

,Em vlrtud� do q�e �lla e chama, a�todos q�a�tos
_

Das 9·12 e das 15-18 hora�. F'one, 384. Gama Fer'räira de. Mello - Juiz de·\Direito.
Interes.sar po�sa e direito tenham so�re o Im�vel Em vidude. do que cita e c})ama, a todos
requerido, a vlre!ll no prazo legal de trm a .(30) dIas,

_--

quantos interessar possa e direito tenham sôbre o

dle�ar�m o que Julgarem é! bem de seus !nteresses

-I
imóvel requerido, a virem, no prazo '-�egal

de trinta
e direitos

.. E" para que �hegu: a.o conheCImento d.e Dr. Francisco Antonio Piccione (30) dias, alegarem o que julgarem a e de seustodos e mngu.em ale�e Iffoo�ancla, manda expedir , interesses e direitos. E, para que ehe ue�,conhe-o presente edJfaJ, que sera afIxado no local de cos-' JM[�.D I Co cimento de ',od 'e nI'nglle#m aleg'"
.

�A .•,

t· d F� bl' d
.

.

ç'
.

G 1 d d It
. "",e Igno anCla,

tu�e, as. p�� as O. ",.um, pu Ica o na Imprensa Irur�la era e a u os e crlanç�s - C11- manda ex.pedir presente edital, que será afixadolocal e. Dd' Iéldrlod daj JustIÇ�"ddO �sltado. Da�to e dP.assdddo mcMa IGéert�:1 -d PSartohs - Op�açoes - no local 'de 'costume, às portas do -Forum, publicado
ne�sta CI a � e ara�ua � uU, aos OI o las

.

o o S 18S e en or�8 e J.lOmens. pela imprensa local e Diário <:Ja Justiça do Estado.
mes de maIo de m�1 noye�entos e sessenta e dOIS. Es"-cialis,a em doen

.

i ,Dado e passado nesta cidat.j .1 J á d S I
, Eu, Amadeu Mahfud,' Escrlvélo, 'o subscrevi. (a) Ayres : ,.,- ça e CI' anças .. A •

e e. �ragu ou,

G F" d M II _ j' d D' 't A ende no HOSPITAL RÖVIARIOS aos oito dIas _do mes de maiO de mIl novecentos e
ama errelra e e o UIZ e Irei o. ... (sessenta e dOIS. Eu Amad!· M hf dE'

-

A pres�nte cópia, confére com o original; ou 'fé. (Clara Hr�s.ch. a, as....9:..as 12 hs HO FITAL ubscre í. �a) Ayres Garn F. �� �{ie�lo,uJ�iz :�����it:
Jp'raguá do Sul, 8 de maio de 1962. JESÚS DE NA�ARÉ d 8 15 aB 18 hs. A prese#nte cópia confér€ com o original; dou fé.

.

O E
; - AMADEÚ MAHFUD Jaragua (_io Sul, � ,!Oab de 1962. .

scrlvao, O EscrIvao, J MADEU MAHFUD
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ações Preferenciais da Petrobrás I
Pagamento dos dividendos relativos ao ,

exercício de 1961

PETRÓLEO jBRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS,
avisa que, a partir de 15 maio de 1962 e até 30
de junho vindouro, efetuará, aos acionistas resí-
.ríentes nessa cidade, por ínrerrnédlo do Banco
Indúslrio e Comrécio de Sanlo ColariDo S/I. (liCO), o' pa
gamento dos dividendos do exercício de 1961,
relatlvos às' ações preferenciais, na base de 15%
sôbre o valor nominal das mesmas.

GUSTAVO WEBER JOR .• e família, por
intermédio deste jornal, vem de público agra
decer a tôdas as pessôas que lhes auxiliaram,
por ocasião do sinistro que lhes atingiu, des
truindo a casa comercial, o salão e a moradia,
cabe,pdo neste agradecimento uma referência
tôda especial à firma Bebidas Max Wilhelm S. A.,
pela maneira carinhosa com que foram tratados
os problemas de mútuo íuteresse. À Iodos o

imorredouro agradecimento.
Corupá, maio de 1962.

II GUSTAVO WEBER JOR. e Família
��!!!!!!!!!!!!!!!��I

--------------------�----------

Agradecimento

WH I Jaraguá do Sul, sc, 14 de meto-de 1962.

1l.potheke "Sobulz"
�

JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

('
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