
,

Falee'imento'
'

I lfi�rez8 finuoer, Hru�cfik8
'

Repercutiu dolorosamente,
Da Banra do Rio Cerro, o pas
same,nto da Senhora Thereza
Eingner Hrusehka, viúva do
sr. Francisco Hruschka, um dos
pioneiros da colonização ja-

'

raguaeQse. '

A, Ilustre extinta contava 80
anos de idade; chegando ao

Á
'

I Brasíl, em companhia de seusJARAGU ,pO SUL (Santa Oatarina), Sábado, 11 de Agôsto de 1962 N°. 2.192 I pais no longínquo ano de 1892,
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!''!!:!!!!!!!!!�!!!!!!'!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!�!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� e casando-se com Francisco'
, .

Mar,· io fav'ares da Cunha Mello �1���>
\ I o seu dignificante mister de

! '

, ",
'

) ',,'
"

pioneiros, sabendo-se que o

Sera 0, DEPUl'�DO ESTADUAL, de Jarc;tgua do Sul i�tiii;A��X�;ri�����:�
hoje em dia ainda, existem

Lançada oficialmente pelo d!:�����se�af::�:!���:ç��
P

.

d D'
,

C'"
ram utilizadas para os prí-arb O emocrata ristao a meiros abrigos dos desbrava-
dores de nossa terra.

ccndídetur« do' grande aml·go A veneranda falecida deixou
15 fllhos, à saber: Pedro, ca-

dos iaraguaenses. ����Ci�C�� (�l��:> c�:::3J
com Frida Wackerhage ; CarA conven,.ão, do P�D.C. em los, (falecido) casado com

V. Thereza Wolf; Veroníca, ea-

Floriano'pOII·S. sada com 'João 8traub (fale
cido) e em 2.a núpcias com

, João Gressinger; Estefano,P r'e sen t e o M a r e c h 'a, I casado com Anita Mello; Ana,
" casada com Severino Murara;

J U a r e z, Távor a. Elisabeth, casada com Miguel
Peng; Adélia, casada, com Luis
Gomes (falecido); Maria Tere
za (falecida); Tereza Maria (fa-
lecida); Maria, casada com
Constantino Rubíní; Afonso,
casado com Bostna Zoller; Gui
lherme, casado com Martha
Wirth; Ema, casada com Al
berto Vasel e Ricardo, casado
com Wandalina Buzarello. Dei
xa ainda 43 netos e 18 bisnetos.
"Correio do Povo" apresen

ta à familia enlutada os seus
sentidos pêsames.

'

maior no irrtertor do catarinensE?

, Fundação:
Artur Müller

Diretor:

BUGÊNIO VITOR SCHMö'CKBL'

, \.
Impresso na:

Socieelaele Gráfica A venlt/a Ltela.
, ,

XLIII

Realizou-se nos días 4 e 5 do corrente na

capital do Estado a convenção do Partido'Democrata
'Cristão 'para a escolha dos candidatos Iederaís e
estadoaís -às proxímas eleições de 7 de Outubro,
Presentes quasi todos 08 diretórios do Estado contou
ainda a convenção com, o comparecimento do ilustre
Marechal Juarez Távora - Presidente Nacional do
Partido que se fez acompanhar de luzida comítíva.

De Jaraguá do Sul, representando o'Diretório
Municipal, estiveram presentes os Srs. Dr. M á r i o
Tavares da Cunha Mello, Sr. Henrique Wolf e Sr. Pedro
Fagundes.

'

"

A convenção o t í

c
í

a l i s.o u a candidatura do A V i s O
JornaJista Martinho Calado Junior para Candidato a •

Senador. Para Deputados Federais os Drs. Roberto ImpO r tan te
Mattar e Bia"Se Faraco ; e para deputado' estadöal}
entre outros o nome do Dr. Mário Tavares da Cunha De acôrdo com 'a lei,
Mello que correrá �elos' Municipios de Jaraguá do Sul, para alSluem proteger-se
Corupá, Guaramirim, Massaranduba, Luiz Alves, São conrra o uso - de marcas

Bento e Campo Alegre. .

-de indústria e comércio,
A sessão de encerramento da Convenção que nornecornerciel, titulo de

se realizou na sala da Assembléia Legislativa do estabelecimento, insignia,
Estado compareceu enorme público que lotou total- expressão ou sinal de pro
mente as dependeneias daquêle edificio e àplaudíu pageuda, armas, brazões,
entusiasticamente os oradores, que, usaram da palavra ÔU dístíntívos públicos'
na seguinte ordem: saudando os convencionais o nacíonets ou estrangeiros,
Dr. Fernando Ferreira Basto� em nome dos candída- precisam tais reproduções'
tos escolhidos o Dr. Mário

_
Tavares da Cunha Mello, achar-sé devidamente re

em nome do Diretório Regional o jornalista Martinho g+stredae no Departamento
Calado Junior e encerrando a 'sessão o Marechal Nacional da Propriedade
Juarez Távora, que pronunciou notável 'Conferência, ludusmal.
abordando os principais problemas do pais e se con- Assim sendo, alguns
gratulando com os pedecístas de Santa Catarina pelo escritórios de fóra do Mu

entusiasmo, pela harmonia e pela .decísäo com que nicíplö e, mesmo de fóra
levaram a cabo os trabalhos da convenção. do Estado de Santa' Ca.

tarina, utilizando-se de

EDg;;. Vitor Schmoeckel filho CA�ARA MUNICIPAL fgi{:�n���Ê�l���:�
A Sessão de 30 de julho foi movimentada gê;nio VItOI' Schmöckel, unaní- pretendem assustar os

Está em 'fe'sta o lar Ieliz 'do DOSSO diretor S d
.

d eali
memente aprovado, vem de menos avisados, exigindo-, essão do dia 6 do corrente elXOU � r izar- apelar essa autoridade sentidoEugenio Vitpr Schmoeckel, e, de sua dignissima

se. "por falta de número" _ Defesa à lavoura sejam' mobilizados amplos re- lhes vulruoses importân-,

espôsa douaBrunílde.Mahnke Schmoeckel, com cursos em defesa cultura eles pera serviços releclo-
o nascimento, ocorrido día 8 último, de. um 10- da banana - Solidariedade ao vereador .Rai- banana municípios Corupá, nados com, a proteção
busto garoto que na pia batismal receberá o �undo Emm�ndoerfer - Prestação de �ontas ;ar':;�:U��í,S��jO�u�ra�r:�: legal de marcas ou sinais
nonie de. Eugenio Vitor"

I
sobre os 3°. Jogos abertos de Santa Catanna - estão sendo, atacados pela de propaganda.

O orgulhoso papàí, está radiante de feli,' Irregularidades nos balancetes de novembro e broca da banana, prejudican- Comércio e' lndustrla
cídade .e a_Ieg'ria, com 0\ advento do herdeiro, d b d 1961 I

\ do tanto a planta como a locais já tem tido emergss
-e , ezem ro e .

.

'

fruta. Inúmeros ,caS08 tem decepções, neste, setor,há muito esperado, "

',.(, '.' -

'. 'demonstrado que manííesta-
A. Câ!mara Munic�pal reuniu- s�a autoría, de um projeto de ção broca poderä ser conse- com os «Agentes Oficiais»

" DonaBrunllde a 'jovem mamãe apezar da se no dia 30 de [ulho, onde Ieí, que mandava destacar' quencías catastióficas eeono- que se apresentam às elas-
'grande, alegria, ainda não conseguíu convencer Ioram apreoíadoavärtos aasün- 150.000,00 de recursos para os 'mia 'caterínenae da banana ses conservadoras,. co-.

as jovens irmãzinllas do Eugenio Vitor, que �08, entr8 êles? requerimento'do !1tletas, dos q_?als, por motiv�s que já experimentou efeitos bram os serviços e aban-
AI

'

é r{ r á t
-

d vereador, .Vlctor Bauer, que 19no�,ados nao s,e consegulU, priqleiras geadas. Auxilio come e agora 'iu,e monopo Izar as a eDçoes ,e pede [�. subida dos dqcum�n- <J,?aSI, nem comprar os maca- materiais' e técnicos se impõe donam, depois os tramites
todos. I t'

t�s origmais ou cópias auteu-' coes respectivos. para zonas atingida!! terrível legais do depósito.
Ivone' Alice' e Rosana BeatrÍz,' 'estão en-

ticas do 'balancete de dezem- O vereador Eugênio Vitor mal, principalmente nos mu- ÉI.de se avisar, pois,
t

' s' co).'" o n'ovo l'rm50z' h�
-. , bro, de lQ61, para serem exa- Schmöckel, substituindo o ve- nicípios citados e em especial ao comércio e à ind.uslria,can aOa lli ... m u, e !:&uirfaüa- minad�s, visto que �pre�entam reador Valeriano Zanghelini, visinho munioípio Corupá ex

-

mente já di.sput�m 'o previlégio de carregá-lo ,ve��gIos de grossEllras lrregu- atendendo, o extraordlnár�o distrito Jaraguá, onde cultura que, para o registro de
no colo, e Já tem grandes planos para os fu- larldades e que pO�!3rão re- alastramento da broca da banana atinge 80% economia qualquer assu'nto na Pro-
turos folguedos.

' suitar em responsabilidade. banana, l'equ811eu e, obteve daquela comunidade, Câmara prledade Industrial, devem
,

' O vereador Murillo Barreto aprovação da expedição de l�mbra por oportuno que procurar um escritórioVem, �ssim Eugenio Vitor Filho, pr,eencher de Azevedo, para nossa satis- telegl!amas ao Governador d� broca da banana po(,l.erá ser loca!' onàe, além de seremuma ,lacuna e trazer maior felicidade, é' novas fação eleito um dos quatro Estado, ao Secretário da Agri. combatida, desde que autori-
emoções aos jubilosos paes. 'membros para integrarem o culturl,!., ao Diretor do Fomen· ,dades empenhadas batalha bem atendidos, têm a cer·

Conselho Técnico'dos 4. Jogos to Vegetal e ao Exmo. Minis- produçäo o,fereçam ,recursos tes_a e qqe,o re,gistroAbertos pe SaJlta (jatarina, a tro da Agricultura, visto que, indispensáveis, debelação do val prdcessar-se sem maisse realizarem. no próximo empora reclamn.do por vários mal, com outras providências embaraço.
,

I

ano, e� Joinville, éomo o Prefeitos, até entllo não ha- que evitem o chamado "Mal '

,

único professor de Edncação viam recebido qualquer auxi- do Panamá" que se manifes- �

Fisica formado pela Uruver- lio que pudessf3 fazer face à tou em Tijucas, venha tam- "Correl'o 'do Povo,,·sidade do BrasD, dentre t:1S terrivel moléstia dos nossos bem dizimar uma das mais
municípios catarinenses, fez

'I
bananais. \ Os , telegramas em florescentes alturas' do 'norte um J'ornaI aúm relato completo sôbre os causa tiveram o seguiilte teôr: catarinense, que, àbastece .

3. jogos abertos, em Blumà- "Câmara Municipal, aprecian- grande parte' mercado do Sul do .povo
n,au, cpmo c,onsequência de do ponderações vereado,r Eu- \ (Cant. no últIma Póolna) --:

� I

. Nós, aqui do clCorreio do Pov�" sentimo·
nos muito a vontade, para abraçar calorosamen
te o nossb amigo e, caro ,Diretor pois sabemos
da sua ,grande alegria com 'o nascimento do
varão, e cumprimentar ,cordialmente Dona Bru
nilde, 'desejándo a todos uma eX'ÍRtêncja muito
feliz e muita saúde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



./

, " .

, ����rl�!üII�O_U�'::' : r=\=�=s=0===G�'fA�i=s==:=�11 So�i��a���!f{ �E���!��l�!�peraDça
"c���f:s�jp�::�t���da. , ,l\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::: I' ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::�::::::::::::» Pelo ��::::bl��aa:e�:�v�::!!!r�s srs. sócios.

'" • 1962 •

I I
a 'srla. Laura Hafe- - a, sra. (Erica Ruth

desta sociedade, para a Assembléia Geral Ordinária
'. Diretor

' .

A,'niver.sários .

A d H B A

H
a raaliaar-se . dia 19 de Agosto do corrente, ás 9Eugênio Vitor Schmõcke!: mann, espesa e sr. en- eyer, esposa do sr. einz horas, em sua sêde social à Rua Pres. Epitácio. - rique Hafemann. Helmuth Bayer, residente Pessôa, para deliberarem 8 o b. r e 8 seguinteASSINATU,RA,:.� , TRANSOORRER AM'. r '", _. em União da Vitória. J, 1 I • • .

..o. \ Dia 7: (
, ORDEM DO 'DIA: ""',ilnual .'; • • Cr$· 50,00

DSemestral .•• "CrS 180,00 ,Dia 4:' ia 13: a) - Eleição' da Nova Diretoria; , /

. �vulso, .

_." Cr� ,.10,00.
-' Maria Moreira, filha -b) - Prestacão de Contas', .

, . cio sr. David Moreira, - Edwiges, filha do 't

.- \0 sr. Vitório Lazza·
resido em Itapócusinho ; sr, Carlos Heínz.le ; c), - ;As,suntos de interesse social. (ris, IljEista cidade ;
_ o .sr,' José Steilen -. Gerda R� Ma,}Ífud. Nota: �ão/havendo número legal de sócios em a

- 8 sra. I r 8 c e in a, ri
. -

f â
•

h
espôsa do sr. José Isidoro Neto, residente erb Jara- espôsa do sr.' M ä r i o p meira convocaçao ar-sé- a mesma mela or\

guãainho ;
t

'

Mahfud, nesta cidade. após co/m qualquer número de sócios.
.

.

f

',Oopi, nesta cidade; ,

_ Mércia Dörfng: filha '

Ass.' B�UNG BESEKE· Pres,'dente,
. ,- o sr. Wiegand Voigt, Dia 14.:

c:::::::::o�c:::::>--:c::::;:.c;:::::c::::::a nesta cidade' ,
do sr. Bertoldo M. Döring, '

M' U' 'D 's
'\'" comerciante em Estrada "- O sr: Estefano Meier",

, 'Ä .

.:
-, o sr.: H.ilário .

Schioj Itapocú",'. res.: em 'Estrada Itapocü:, ,� ,. "."
"

, ,chet, nesta -oidade ; J I
_ a srla. Waltrand,"F' ... ,'"". -,: - o sr. José Moctestino Dlia" 8' .

..... rut;�er�s ,e Orn�me�t��f .

Junkes, .nesta cidade]
�'. filha do' sr. Gerhard Her-

•

M marin, resido em Oorupä;Isaranjeiraa, Pecegueiros; - a sra. Jalli.le Tobias .:..". Maria adalena,filha
Kakiseiros, Mâciej,ras,)"J,à- .Amódio, nesta cidade;:' do" sr. AUredo Vasal;' " 'Dia 15: ,

boticabeíras, etc.1Roseiras' ....:. o garotinho Pa\lIQ -, o sr. Walter Bartel. .

Dahlias, 'Camélias, ,Coni:," Fernandq, filho.. do casal nesta cidade. - Assumpla Zapalla
f P I'

.'

tc t Y a r a e' Dr Fernando "

..

'Pavanello, eapôsa do ,sr,'er�s;' a melras, e c.; e c. • . . .

"
., Er�es .KucheDbecker Jpsé Pavanello.. em Ilha

�P'EOAM" dÁTAL'QGÓ" �pringmann. ,

Defluiu dia � do"cor. da-Figueira ; ,
.

1.'
• Il;.P.STRA'DO .

,_
.. _l?ia 5:

,� .

,", reute .mais "uma data na- I;_ a sraf•· Ma,..ia,. espôsâ, i.--------.---....---...- ...--...--...----......- __ ... ..

U· d disti
. do sr Al redo Vasel n rr·-----------·----

..·---------------...:\,J·'?eLe.opo/do Seide/ ': � .;: Nif8'Ido, filho ,do sr. Eta remlae SO K�cthIJletnOb)eOcvkee!Dr cidade'; ,,"
"
'J

ii. Jl}) r ''0
illl n° � G' 1l1l iiDi' . ,', .... ,

"

"·Bonifácio· Petr] . :" ,

'li""..... Itfb cl] � � tfl\ I
.: ':"� ,CQRUPA, -;-

,

_. Alvarozio'ho,' filho tuncíçnärío do Escritório -, �1ari�, filha �o sr. ii o 'ui. 'Ú1 <aL � \& 1lJI'
.

ii
���c:::::;::oc::::;::=a do 'sr: Alvaro Stinghen; A Comercial:,.. . Fra��sc? ��y, �esld,ente ii ' ii

Ao distinto anit>ersa- em .... lbe/lrao CaCllda; . ii _
. Ii���� n,

l.. .a, sra. ,O!i��in:, Lyra riante, em b o r a tardia-'. - o sr. Q-eralrto Vieira, !I Cirurgiao - Dentista li
Cure seus �,Ies e poupe seu ,�arCla, . �e S1 e n e

mente, cumprimentamos fll�o da sr,a.. Vv�. Elsa I ii CLíNICA PRÓTESE CIRURGIA, . !!':bom dinbeiro. comprando 'na Guaramlrlm. M d - II, '.. com ,\'otos de' perenes eierte re�1 en.e ,em II
' , ,

iiF'ARMA'('IA NOVA' D' 6'" , felicidades. Jaraguá 84, i! liU ,; It.,
-

.. 'l.a , •

'_, a senhorita Leon} ii Av, Marechal Deodoro, 687 - JARAOUÁ DO SUL !i, ·lIe ROBERTO II. HORST ,
•

Dia 9: Giese,
i
filha do casal li. Defronte a Igreja Matriz I :.i..

. - .

t
- A sra. Terezinha

.
a que dlspoe de maIOr sor imen. Z II S A Al

'

EI G'
. .. ::

to lia praça e 'oferece_ se,lrs arti' ape" a oares, esposa. do _ O sr. Ernesto' Czer.
va ro- sa lese, resl- ,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:'..:=::::::=::::::=::::::::::::::::::::-_-====:::7

, "goê, à,p.reçps vanya.io!!os·, ';- sr. Dagoberto ASoar�s, "
dente nesta cidade; 1�'IISI!iI'IiiII! �

��=W� e.spôs: ;��r�����::��:�:; niewi��r��S!:p��:dde� sr. Oli�eir� ��tt:.a�/i�:�adde� (!SIiI88_;O�;�O�i--I(jA8Iiil�ZE�R:!;B�CiDIr<__ ,

Paulá Neitzel.
- o sr. João Lauro .ft.

Joenck; DBPRONTE Á PRBPBITURA - JARAOU,Á Ou. SUL.
J 1r,1\

,

Ullilll� Ai! cl] Ai!
'

� ár' ii';'111\] t]j 1
Dia 10:

-'- A sra. Da. Elena fOi..""...m O."' - folo<op''''o 00_..1.. -

I'�'U'mtU1 Jl�<aL�e �� ll�llJIlltOL - A sra. Josef�, eSl?ôs� Borges, espôsa do sr. João filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios
, , do sr� InocenClo Silva, V. Borges, em Corupá;

,

A pedido. atende a domicilio • tcmíbeJD
'. �., �

"

.
,

' i nesta,cidad'e: ;_ a sr,a. Maria dos em,lo.;:alidade8 vizinhas',

sJMmha amIga dolla de casa: - Arthur Wilson. filho Santos Zapella, espôsa do
_ .. _/

P 1i)@1!!I8Iõ!1!ft!B!fii1lilE!1I!I8I!1I!I8I! !AJI'l!M(j, ai E iF ali! iII!I!r
I Todo individuo necessita de uma recreação do sr. Albano Stinghen; sr., edro Zapella; resi·

sadia,. para gozar d,e,uma vida equilibrada e nor-
- Pedro Pery Masca- dente ein Ilha da Figueira.

mal. Isto-:' é necessário ,tanto para as crianças, renhas, residente em São
como para os adultos. Paulo .

.

�, As pessoas q�e vivem no campo, ,têm bastan· Fazem anos hofe: - ,Osnihio, filho do sr.

,tê preocupações e 'poucos divertimentos. Passam I
Adolfo Bartel ;

.�' vida naquela rotina.:..... Lavoura - criações, cria. -. Adanor P�ulo Wun· - Iracema Peters, filha
çõés - lavoura. Assim passam os dias de semana dedlCh, nesta Cidade;

.

do sr. José Peters, resi·
e passam os domingos. ,

- a s�a, Clara Haoemano, dente em Curitiba;
.

D' t ' A

.

. b'I
.

- Wlgando Baumann, - Flávio, filho do sr.
, Iv�r em·s.e as ve�es em aI es, .mas, para filho, do sr. B e r t O I d o Giardini .L. Lenzi, nestá
fecr��r O espirltc?, é mUIto. pouco. Nota·se que. nas Baumann, residente em CIdade;
reunIOes promOVIdas pel,a �CARESC os agrlCu.l· Três Rios do Norte; - os gemeos. Ingo 'e
tores e donas de cas,;" recreIam-se um pouco, pOlS 'Merli Gaedke, filija do Guido Köpp, filhos do sr.onde há um gr�po·de .pe�soas, há sempre uma ou

sr., Hainz Gaedke; Clemente Köpp, residenteout,ra que solte suas pladInh�s. _ Romeu, filho do sr. em Rio Cerro;
, O id�al ,seria que após as reuniões, ,houves- Arno Junge, residente em - o sr. Wendelim 'Joa-

se uma espécie de recreação,. cqm9 ,� obrigat9.rio, 'Joinfille; quim Schmldt, residente
nas reu.niões com o Glube. �S; porém, como nosso - o garotinho Sávio em Jaraguàzinho;
tem.po é curto, com 08 aqul�qs não será' possivel, Nlurillo, filho do casal - E r m i n i o Nieolini,
a'farte' recreativa.' _.

.

I Ad.alzÍ'ra e Dr.' Murillo filho do sr. Julio Nicolini;
I"

.

Pensandp nis'so e também na introauçãó dá- �8rreto de Azevedo, nesta - a sra. Elfrida, espôsa
novos conhecimet:ttQs é que a ACARESC promove Cidade. .. do sr. Egon Hoffmann,
pelo menos, úma vê_i- po.1'-- ano, uma excursão a: F'

.

h
residente em Rio da Luz. '

9��1 ,er.á portan�<?'" fiD;EJ '�rd,�C!lt�l0s:,�-::-., s��� d;� ,re· '-. �2em a��s a,man .ã: _

l)ia 17: '
Consultór{o - Ruà' Bres. Epitácio�Pesso.a::'i

CTear, se a de InstrUIr.",. , ,. " _

-

. I,' _ 'Getulio, filho do sr Dás 9·12 e das 15-18 horas. _,_,!_ _Fone, 384. .

Foi en.t(o ':re8'uza�a, :ü.ma· exçUI:são 1 domingo G.iilrgini L: Lenzi, nesta - A sra. 'Tecla, 'esl)ôsa -
-----

retrazado" com os, grupos de senhoras e moças CIdade;' .

.
'.

do sr: Gerorlimo Trentini; ,,;::; '''' .__ ._'. �'_ _ ....__

'

..' ,

de 3·Riôs �o No�te, 3' Rios dó' 8111. 'N'ereu! Ra'mos � I ....! Era,ei, filho do B�. -': o jovem E.no filho 'fr--
..

·---------..;-·---=::::;;;;::::::::::::=::::!"�
Bátra do RIO Cerro, uma,frepresßntante do G8MNO Bertoldo Baumaqn, reSI- jo "sr. Ger.m'� ri � dOS.!i .a It • a e Ia UI e _ "t 1--

-

iI .de Rio da Luz, Grupo de agricultores,'da Barra do dente em Três Rios do Santos, r e s 1(! e n t e em ii
'

li
Rio Cerro é' ainda 'sócias do, Clube 18 ::Nosso Eu'" Norte; Joinville·...·!i' JARAGUÃ DO SUL ,li
furo". A excursão dirigiu:!se' a -Jllraguàzinho� l' .,. 7 �.. • ii t l!-I

, As doóas de "caaa, foram à casa da monitor� !! Mfldicamen,tós e Perfumarias ' ii
CatariIia Wilma WeiHer é 'de Qon!l, Adélia Scl,tw?-rtz, .' ·M.I N I,ST .....RI·O DA'· 'G' UERRA!1 Simbolo de Honestidade ". ·i.:!o'nde viram mÓveis de 'quarto e sala. Os agricul- . t:.

II Confiança e Presteza\
�

_ ii
tores vi�itara�, o: Sr. Leopol�o S'chwa�tz quê pos:' V

"

,i5:a. Delegacia de' Recr�tamento
"

I,),' ,
.

. 4 que melhor lhe atende. ',i·,isue bomta ,crlaçao d.e ,porcos Duroc.' .
I L )

_

Á
.

Apesar, do mau tem.po rein�nte, a excursão JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR DE �ARAGU DO SUL I!. e pelos menores preços
, ii

transcorreu muito divertida. O Sr. Conrado Erdmann ' . \k:::::::::::::==:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::==::::::=�o::-_-=&
'foi quem.mais gostou. ..", N�Tt�IA'S, Ml�ITA,RES ;'Iml=!!�!!=i:__:_ll-!!=mle!i!!=!;-!!_!'--"�:-'lla

9u�remos a�rad�c�r. mUlti�slmo a_ to�os que. Afim de tratare� de seus iiIterêsses, solicito ,'ii '-_.-:-_f cyntrlbUlram par� o eXltp desta eXCUfsao. �m par-, o comparecimento urgente dos Reservistas de 1 a. ,� D 11. J <:> R N SO E L T E R __

tICular ao Sr.' Rol�nd Dornbusch q.,ue gentllmente� Categoria, abaixo relacionàdós; ,residentes nest�: 1"'1'
.

.

I qRURGlflq DENT/5Tfi I mnos cedeu' con?uçao:.Ta.mbé� ao Sr
.. Clemenceau, MUnIcipio. ...

-

dO" Amaral e Sll�a, pelomteresse dedICado emcon:,' , \ -

"

.

r l.r Moderníssimo "A/ROTOR" 15,115seguir a mesma ..
Ao Sr. Humberto (>atsch, motorista' I Wa�ter' Hanemann, ,La�ro Borges, Wiga!l�o IIIque' nos conduzlU�'" j •

• ,I 1 QO,ltz, Sllberto Kassner, Wlgando .BeJ;ndt, AbclO "'. Reduz o tempo de tra,ba lho iii'Agr�d�cem,os�tambémQàs cooperadoraa:' visi< José ,venanciQ Severino,' Waldemar: �oegler, Vic- I� e aumenfa o conforto do CLIENTE.

Imtadas; pela amabibdade demonstrada. '! Itor Deq:aarchi, Rudiber!o Drews, Reinaldo Krutsch, ,,.
. ,

Assim, pudemos passar uma tarde de domingQ Wmried P�ulo ,Alberto Schroeder. RUQen� Nicolu�i, I CLÍNICA :;_ OIRURGIA ..... PRÓTESEagradával e .,Ieliz, � qUI;\I,: perII\a"'�Qerá •.
com' cer;: Rotnualdo Mflrcola, .pion!sio /l{or?,' :. I

.

,
I iP'

, '

" RAIOS X
"

teza Por mUlto tempo em nossa memórIa. . I.
J t dAI' t M'l't d J ádi., ,,'. .

,

.

�'un a elstamen (} I I ar e aragu o::: '" , -
" ,_

.

<
.,.

'.
. �CA.E§�

,

em 31 tie'Julho de 1'962: I· 'Consultório: Av. Getulió Varga's,:·198. m.
S�.RVl�? DE E.�TEN�Ã(� , RU�:�t.;'1 fr:; �.. ,ÀDEMAR.�., �A,SILVA III'

"

.(Anexo '�QO ,De�'óSiro "da :Antarc,tica J _.

�.

','1'::' /'BSCRITORIO, LOCAL D�. ,ARAOUA DO SUL SecretárIO da JAM
, I iiii!!!!ll!!ilI!;E!li-!!!!El!!EI!!l!ll!lI=!!=!i=;=ii!!i!!iil�l! ,iii!

BNDBRBÇO:' }
.

,

Caixa Postal, 19
f\venida Mal. Deodoro; 210

_Ja��gua 'do Sul • S. Catarina

Apqtheke, �'Scb ulz"
I

II
JARAfilUA DO' SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und, der Dienstbarkeit, die ôle" ,

.. am ',besten zu den geringsten Preisen bedient.

.Dia 16:

Dr. fernand.o H.' �pringm,ann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTIN0S.
CIRURGIA PE SENHORAS,-� .

Diagnóstico Precoce do Cancer nas siuihoras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,I O Doutor Ayres Gema Ferreira de Mello, Iulz ]:' O Doutor Ayres Gama F'err�irlil de Mello; Iulz
de Direito da Comeres de J�raguá do ôul, Estado, de Direito da Comarca 'de Ieragué do Sul, 'Estado
de Santa Catarina, na forma da lei, erc, de Santa Catarina" Brasil, na forma da lei, etc .. :

\" , ,�FAZ SABER a, todos que o presente edital, FAZ SABER aos que o presente edital virem'

'RELATORIO DA DIRETORI,}\. d 30 d ..lAI h' d J h• ... . , " \ " '"
,

...
/
'"'

com o prazo e ias, virem ou ue e con ecímento ou e e con ecimento tiverem,' que por perte de L1DIAc
Senhores Acio{Vsta�,: ,'" " ' ( tiverem, passado a requerimento derCOMÉRCIO DE SCHALDACH, por intermédio de seu bastante pro-
.Em cumprimento as. disposições, legals e esta- �UTOMOVBIS «�IO DO, SU�». S,A., pelo mesmo curador advogado dr. ReinQldo Murara, 'lhe foi diri

turértas.. vimos epresentar a vossa apreciação o ba- c�ta a, jO�É DA .3ILVA! brasileiro, casado. comer- gida a petição iniclel do reôr segutnre: - Exmo. Sr.
lanço geral e a demonstração da conta de lucros e �Iante, resl�ente, �e8ta Cidade, atualmente em lugar Dr, jui'z de Diteito da Comarca -de Ieragué do Sul.

perdas, referentes �o exercic,io sociallJin,c;lo em 30 de- incerto e '�ÇJo sabido, para no prazo legal de vinte LIDIA SCHALDACH', alemã, com permanência legal
Junho de 1962 acompanhados de;> parecer.do conselho ie quatro (�4�íhoras, �ue se contara após 0A d�curs? no país, casada, enfermeira, residente e domiciliada'
fiscal.

'
\ ' ". do prazo ecrma referido, pagar a trnportancte de na cidade de Corupä nesta Comarca, por seu advo-

, Embora' os 'dados ö�a apreseniados, demonstrem Cr$ 700,OOO,OQ (setecen!os mil cruzetros), ou não<> gódo e bastante procurador, que esta subscreve, ins
a fiel situação etonômica e financeira' da so'''ciedade' fazendo, nomear

\
bens a penhora, ,sob pe�a de lhe crito ne O.A.B" seção do Estado de Santa Catarina

colocamo-nos aQ..' inteiro dfspôr dos i'�enhor�s;'� cio! serem penhorados rentos ,bens, qU,al}tPs cheguem e sob n.. 915, Com, escritório "à Av., MaL Deodoro 216,'
Distas, pare qualquer esclérecrmeúro' que

' jlIlgarem �,astem .para ,� pagamento?o prlnctpel, acrescldo �e nesta cidade, vem' na íorrna do fArl. 1316 inciso ,I do
necessärio.,.. "J) )

, J�ros, -,honorarlo� ad,:ocaHc!,?s e custas processuaiS, C.C.B.� expõr e requerer a IV. Exa. o seguinte. Que a
,

.Iareguä do ISul 30 de julho de 1962.
' flcanclo_: <;>utrosslm, clla'!_o 'pare �ontestar, que�endo, suplicante em 12 de Agôst?, de 19M, outorgou a/prQ-

-' I' no decênio legal, a açao executiva que lhe Ioí pro- curaçâo inclusa, lavrada (no -Iívro de proc�rácõesElsa Yolanda Wilhelm Driessen - Dir. Presidente posta, cuja pettção é do reôr sezutnre: _ PETIÇÃO: n. 40,- às fls. 306 do 2. Tabelião Vítaltcío e Oficihl deNelson Leopoldo Dríessen - Dir. Comercial e>

Eduardo Francisco Wilhelm _ Dir. Técnico
- Exmo. ônr, Dr. Juiz de 'Direito de Comarca de Protestos de Títulos, de Carlos Fagundes, da cidade
Iaragué do Sul. Comércio de Automoveis «Rio do de União da Vitória, Estado do Paraná, a .seu marido
ôul» S.A.,' estabelecida à Avenida 1 de Setembro 61, Oscar Bernardo Augusto ôchaldach, brasileiro, ca
na cldede de Rio do Sul, por seu advogado abaixo sado, lavrador, 'atualmente residente e dorniciltédo na

assinado, inscrlto na O.A.B., Seção de 'Santa Cata cidade de Corupé, pera o fim especial de assinar
rina, sob n. 932, com escritório no endereço lcons- escritura de venda de terras-total ou parcelada, de
tente do tlrnbre supra" onde recebe avlsos e notlfl- nropríedede do casal,' situadas nó município de Co
càç6�s, credora que é do sr. JOSÉ D� SILyA, bra- rupé, podendo dito procurador contratar, ajustar pre
sileiro, cesado, comerciante, residente nesta cidade, ços e condições, dar .quíração, transmitir posse, dó-

207983860 da importância de Setecentos mil .cruzelros mínio fazer boa firme e valiosa venda, tudo de con
,

.

: ' (Cr$ 700,000,09), proveniente das Duplicatas anéxes for-midade com a certídão anexa. Que por razões vá
de números '13.689,A e 13,689-B, devidamente aceilas�1 nas, não convem male à suplicante manter em vigor
'vencidas, protestadas e não pagas; conforme faz fé� a referida procuração, motivo pelo quar é a. presente
os tftulos que se exibe (doc. ns. 2 e 3), e, como não para revogá-Ia; com fundamento no Código e artigo
lhe tenha, sído possivel receber amigàvelmente a 're- acima cilados" pelo que, requer a V. Exa, de confor
ferida importância, vem propor a presente ação exe- midade co� o art. 724 do c.P.c., se digne mandar
cutiva cambiária, Rara cobrança.de :seu crédito. ISTO notificar o suplicado, de que ficam, para todos os
POSTO: Pede e requerer a Suplicaute à V. Exa., efeitos, revogados os poderes da' mencionada procu
com fundamento no art, 298, n. XIV, do c.P.C., a ração de que lhe foi 'outorgada. Que requer aindd q

, 30000,00 citação do devedor para que pague, r.o prazo de expediçãÓ de Carta Precatória ao juizo da Comarca de
vinté e quatro (24) horas, o valor integral de 'Sua UnIão da' Vitória, Estado do Paraná, para, mandar

53,117.046,80 dívida acrescida de juros d�ra, custas' e honorá- averbar essa revogaç'ão no livro competente, do 2.
ri'os, ê,s:es na base de vlDt� por cento (20%), ou Tab�lionato de Carlos Fagundes", e a não mais for·
apresente bens à I'enhora, sob pena de, não o fazendo, necer certidões da referida procur.ação ou, se a fizer,
independente 'de novo mandado, ser efetivada a pe nelas constem a averbação da revogação. Que para
nhpra de bens qpe lhe pertençam, existente n'esta conhecimento de terceiros, publique·se pela imprensa,39,036.640,30 Comarca, digo, nesta ou em oulras Comarcas. Se após o que ,lhe sejam os aulos entregues, indepen
requer ainda seja expedida precatória requisitória ao dentemente de traslado. Para efeil�s fiscais -dá-se o

juizo de Direito da Comarca de São Francisco do Sul, valor da, ação de Cr$ 1.000,00. Nestes Têrmos P.
neste Estódo, [lO sentido de

�

ser alí procedida a pe- Deferimento. (sôbre estampilhas estadué'!is' no välor
nqora dos bens pertence'ntes ao �xecutado e cons" de Ç;r$, 22,00, devidamente inutilizadas, o seguinte):
tantes das Certidões anexas, para solução da dívida Jaraguá do Sul; 8 de junho de 1962. pp, (a) Reinoldo
e acessorios, ficando o devedor desde logo citado Murara. _ A'" petição acima transcrita, levou f) se-14.060.406,50 p.ara todos os 'têrmos dd ação até final, pena de guinte despacho: ..,- DESPACHO: - Defiro o'reque
revelia. Outrossim, requer seja a mesmó citação ex- rido na inicial, Dotificando-se. do seu conteúdoJ o

__3_0_,000,00 tensiva à mulher do executado, para os fins de direilQ. Sr. Oscar Bernardo Augusto Schaldach. Outrossim,53,117,046,80 Caso a citação não possa ser efetivada de imediato para conhecimento de terceiros, publique se edital na
na pessoa do devedor se pede seja esta procedida Imprensa local e Diário da justiça,' do Estado. Expe:Importa' o pres,ent� Balanço Geral em cinquentéÍ d I f P f

'

CdU d Ve' treis milhões, cento e dezeseIe mil e qU,é2renta, e
por e ita na orma da lei. ede inalmente, como ça-se Prec?,ltória a omarCja e nião a ilória - P�-
medida de economia processual, seja procedida na raná, para os fins requeridos. (Em atrazo por acu-seis cruzeIros ,e oiienta centavos, que assinamos:
comarcêl deprecada, .desde logo, a competente ava- mulo de serviço), (a) Ayr,es Gama· Ferreira de Mello _

jaraguó do Sul, '30 de junho de 1962. liação dos bens que vierem a ser penhorados. Pro· Juiz de Direi,to. Pelo que se passol! o pre5enfe edital,
Elsa Yolanda Wilhelm Driessen - Dir. Presidente testa, desde já, por todos os meios de prova, inclu- para ciência de terceiros iDteressados, e que será
Nelson Leopoldo Driessen _ Dir. Comercial 'A sive depoimento ,pessoal do devedor, perícias leste· afIxado no local de costume, às portas do Forum,Eduardo Francisco Wilhelm - Dir. Técnico -'

h 'I' d J
'

Sérgi9 Thoms�n '_ Contador reg. CRC.SC. reg. n,
mun a8. Para efeitos 'fiscais dá-se' a presente o va or públicado no piario a ustiça Oe! tornaI local «CorreiQ

. 0301 e DEO. reg n. 50.781. de Cr$ 70.000,00. Expressões em que, P. E. Deferi- do Povo». Dado e passado Desta cidade�de jaraguâ.
mento. De BlumeDõu para Jaraguá do Sul, ,24 de do Sul, aos dezesseis diàs do mês de julho de'mi!

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas maio de 1962. (a) Nelcio R. Fausto. (c()ladas estam- novecentos e séssenta e dois. _:_ Eu Amadeu Manfua,
encerrada em 30 de junho de 1962 pilhas estaduais no völor de Cr$ 22,OÖ, devidamente, Escrivão, o subscrevi. - (a) Ayres Gama Ferreira

CRÉDI'fO inutilisadas). ANEXO: Inslrumento procuratório, Duas de Mello :_ 'Juiz de Direito. - A presente cóp,ia,
____� Duplicatas devidamente' protestadas; Duas Certidões 'confére com o original; dou fé, '.

Despêsas Gerai's; Adminis- / de Registro d� Imóveis;, e Um conhecimento fiscal jaraguá do Sul, 16 de julho de 1962.-
tração, T,axas"lmpostos, ju- (Taxa judi�iária), DESPAC�O:. "Cile'se, por edital, :

O Escrivão AMADEU MAHFUD
ros, Comissões, Honorários, I f a ser publicado' na forma da' Le'I,' o Executado, tudo "

Consêrtos, ':::)êlos, Seguros;
.' �

conforme requerido. Prazo - '30 dias., Ern, 4-7-62, �

Frétes, Carretos,Ordenados, (a)., Ayres G.ama Ferreira- de Mello. 'Juiz de Direito". Dr... FrâDcisco, Antonio Piccione
Aluguéis, Salários, Férias, Em virtude do que foi expedido o' presente edital, '(:MI:�.D I'Co

" i
Gratificações, Postais e Te- que l!Ierá afixado no lugar de costume e publicado ' .. /;

,

,I�gráficas, Combustíveis, "na forma da lei. Dado e passado nesta 'cidade de Cirurgia Geral de adultos e crianças CI1-' •

'Luz e Força, Vi,agens e Jaraguá do Sul, aos cinco dias do mês d� julho do nica Geral _ Partos - Operações -

Propagani:las '" 46.762.487,4Q alIO de mil'novecentos e sessenta e do'is. Eu, Amadeu Moléstias de Senhoras e Hômens.
Fundo de 'Depreciação, \ Mahfud" escrivão, o subscrevi. (a) Ayres Gama Fer- Espéçiallsaa em' dóenças de crianças
t Reservas e Provisão 5,665.615,10 ' reirä de Mello. ,juiz de Direito". A presenle cópia Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIo.SGralificação Diretoria ,à Pa· confere' com Q- original; dou fé.

-

"
-

gar e Dividendos à Pagar ,2.900.000,00 jaraguá do Sul, 5, de julho de 1962.
'

\
(Clara Hruschka)" das 9 as, }2 ·hs. HOSfITAL

Mercadorias
'

61.512.656,90 O Escrivão, AMADEU MAHFUD JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18, hs. '

Mercadorias Filial
'-

_
2,610.522,60 i c o� 'Q[J JPA - SAN�.A C.A�.AH.m:NA

Rendas Bebidas Irajaí Ltda. 79.409,20 .1-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::;:::,-;:::;;;;:�::::::::::::� �

Rendas Divérsiils., "
,

1551380 j! . , : _ II :p::::::::;::;::::::�;:::=1:::::==;:::::;;;;;::;:;===:::::::::::'==::::::::�

54.218,102,5054.218102,50: II Dr. �uiU� r�rnanu�' rl�Gn�r li' ii ID)Jl��o IElllCIHI KA1UflWANN. ii
Importa Ja p'resente conla de Lucros e Perdas i! .. -

I
!! !lI -

MÉ:DI�O �IBU.RGIAO !I
em ,cinquenta � q9atro milhões, duzentos e dezoito mil, II .Clrurgloo Dentista li ii ' \

'

,

. i!,cento e dois cruze.iros e cinquenta centavo�, que ;1 ' II ii Formado' pelas Faculdades de Medicina das Univer- I:

assinamos: ii ComuLljca a seus clientes' que. se acha
li :1 "d d C 16' (AI h ') P ii

, II'" estabelecido em suas novas instalações li li
:Haa es e .o n�a eman a ,e ôrt� AI�gre I!

Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1962, :.i. 1.1. III ii
à Av. Gétúlio" Vargas,' 170 _'. CIRURGIA SBNHOR�'" PART

;:

Elsa Yolanda Wilhelm Driessen - Dir. Presidente 'li!" . _' '(ao lado da SaÍiataria Freiberger) H n ..

-

" ... ..,
- os - CRIANÇAS B iiNelson Leopoldo Driessen ,-'Dir. Comercial. ,: '

,
' ,\ , ií II CLINICA OERAL !·i.·:Z�����::!��c������:oDrECr��rC5ä67�8:��on. 0301 ' \t::::::::::::::::::::::::=,=:::;:::::::::::::'==:r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--:=::::::::::9 II __ \,' L;nga pr�tiea em Hospitais Enrf)p"os

.�'

1,1.'

e reg. . p: O. 1. '
,

\. I' lioutubro de 1962" não" somente por terem encontrado ii ,Consultório e residência: li
'

\ ..

tôda a cbntabilidade em perfeita ordem, mas prinri· ai' Tel. 244 - Rua 'Pres. Epitácio, Pessôa, 405 II
palmente' pelos excelentes resultados optidos' neste' ',II ( CONS''ULTAS: .

,!

exercicio' social' findo. ' •

'

.
' li

,

� I . II
Jaraguá dp Sul, 30 de Julho �e 1962. II' ,Pda 'manh�: das 8 1/2, ás 11 horas li

O s'W A L D O H E U 05 I
' �!I Pela tar,de: das 14 1/2 �,s ,17 1/2 horas II

D I E TRÚ:: li ri,U F ��N U ES 05 'LER til' ,

l\t�Dd� chamadC?s' tambem à Noite' ·11
, W A L DEM A R G R'U B B A �::::::�:::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::�::=:::::::::=::::::::::::�_..:.:::::::::::::J1",' �,... � .

.

Edital-' de iCitação E01T"AL
J '

SANTA CATARINA

Balanço Geral encerrado em 30�6·1962
'.' .A T.I V O

Imobiiizado:, '

"

IlTJóveis,iConstrqções, Máquinas, Móveis," Ô),

Lltensílibs, V�fculos, -Acessórlos, Instale- ,

çöes e Embalagens' 3�,352,001,40
Dlsponivel :

Caixa' e Caixa' Filial
. Realizável a curto e' longo prazo:

,Mercadorias, Mercadorias
Filial, Matérias Primas, Pe-
ças para veículos' 5,342,996,50
Contas Correntes Filial,
Caução, .e_articipações,
Depósito para, Recursos,
Fun'do' Lei n°. 1.474/51

"

6.3�2,210,30 11.655,206,80
Compensado:

'

)
Ações em Caução

, Não exigível:
Capital, Reservas, p:rovisão e Funqo

,

' Depreciação
Exigivel a curto e longo prazo:

Vazilhames Movimento
Brahm�, 'Contas Correntes,
Tílulos Descontados, Obri, ,

�ações "ã Pagdr ' �.' , 11150.406,60
Gràtificação Diretoria à
Pagar é Divrdenffos à Pagar 2,900.000,00

Compensado:
Gaução da Direloria, /

PASSIVO

DÉBITO

PARECER DO CONSELHO FISCAL'
, Desincumbindo-se de seu encargo, os infra-as

sinados, comPO'nenleS do conselho fiscal" da Bebidas
Max Wilhel'm S. A., teodo examinado em seus de ta

'

lhes, as cifras do balanço e a conta de lucros e per
(Ias, referentes ao exercicio ;social encerr.ado em 30�de junho de 1962, têm a satisfação de recomendar' a:
sua aprovação à assem'bléi� geral ordinária de 31 de,

�
I

, \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

D o V o lUll�lfn(n S.�.,��!!I!!�z!J!��rC,il de Bebi�1I
,I�',/', '

A�sembléia Géral de- Consbtuição
, Con;v1dl1mo� os &'IJ!bs,ß.ritores de ações da LUIZ KIENEN---....;,-..;....;...--:....------------:--.-.;-------�----._:':':"'-:':"-:---_::__::' 8.A. - INDUSTRIA E CO,MERCIO, em organização, para a as-11 OB AOÔSTO PB 1962 NO., 2.192 sembléia geral a ser rel!-J��ada no dia 16 (dezesseis) de agôs-to de 1962, pelas 14 (quatorze) horas, no prédio da Av. Mal,�Deodoro da Fonseca, 657, nesta' cidade de .Jaraguá do Sul,aãm de deliberarem söbre o laudo a ser apresentado 'pelosperitos nomeados na assembléia antenío» e sõbre a constituição definitiva da sociedade,

,

AVISO AOS SUBSCRITORES
, Convidamos os subscritores de aeões da LUIZ KIENENSoA, - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS, em organização, para a assembléia geral preparatória, a ser realizadano día 16 (dezesseis) de agôsto de 1962; pelas S(oUo)' horas,no prédio da Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657, na cidadede Jaraguá do Sul, afim de nomearem' os três peritos queprocederão a avaliação e vérificac;ão da exatidão dos bense direitos com que alguns subscritores pretendem integralizar ações que subscreveram.

Jaraguá do Sul, 2' de julho de 1962,
Vva, Gertrud Lutse Maria Link KienenHelmuth Kienen
Ruth Airoso Kienen
Luiz Kienen Jor.
.Lute Alves Pereíra Kienen
Gertrudes Kienen Behling
'Wigando Behling
Erica Kienen Pereira
Manuel da Silva Pereira
Irmgard Kienen Lessmann
Gerh'ardt ,Alfredo Erwin Leesmann
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€I::::::::::::::::C::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::: :::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::."::::::::::� I Aefi istro C iv i j 'do�:�'fi���Si���;ç�?��e� ra�1!1,\ \S:Q. ,� IA IS' iii:, Áurea Müller Grubba, Oficial restdenre nesre distrito,� do R e g'is t r o Civil do á Estra,da' Jarag�á, filha!! \.
J :! 'I(l. Distrito da Comarca Ja- de Jose Lezzaris e de�:::;::::�=:::::::::::: :::::::::::::::::::::,;::.:�

(aguá do Sul, Estado de ,Margarida Lazzarls.
NOIY,ADO N.ASCIMEN!OS \

Santa Catarina, Brasil. Edital n. 5357, de 7-8,62
I faz saber que comparece- '

/·Janete.
.

e .Moacir, ,11I!llm' I·r Roher,to UOI'Ut. ram no cartório exibindo os Willy Diske e
Wu U Jocumenfos exigidos pela lei Milda Erdmann,

\ A sociedade jaraguaen- I '. afim de , se habilitarem par a Elé, brasileiro, solteiro,
.

se foi, surpeendida no dia Em data de 1
.

do' cor-
casar-se: lavrador, domlcílteao e29 de julho -p. p. com a reute, no HO,spltal São

•

'

, residente " neste distrito, ,noticia do contrato de m�- José, desta CIdade nas- Edital D. 5,331 d� 24-7-62
em Rio da Luz, filho de i

�
sarnento de [ovana inte- ceu para o ca.sal Iv?ne I Osmar Gasehe e Augusto Ptske e de' Ida,grantes do' alto mundo Metzger - MárIO. V<Jlgt,. Dulcía Kuenenn Wild Diske.social do Estado de San' um robusto memno, que Ele, brasíleíro.. solteiro, Ela, brasileira, solteira,ta CatarÍna, repr�genta� na pia batismal �ece)?erá lavrador, domiciliado e domésilce, domiciliada e

.

dos pela encan��dora ��� o nom� de
..Walm�r Rober- residente neste distrito, residente neste distriro,nhorita Janete, filha dilé- to yOlgt. Oorreío do.po- em Jaraguäzínho, filho em Rio da Luz, filha deta do estimado casal:',Dr.' vo' que tem nos felizes

de . João Gasehe e de Leopoldo Erdmann e deAl1oldo Sohuls, �x:Miss pais um constante leitor, Catarina Henn Gasehe Anna Kath Erdmaàn.Simpatia de nossa CIdade recebe com satisfação a Ela brasileira solteira Ie, pelo acadê.mico, de m� �viçareira noticia e a- domé�tica, domiciliada � ". li par a que Ln't:gue ao codieina MpaClr,. fIlho. do presenta ao recem nas-I residente neste distrito, nhecimento de todos" mandeíca.sal Leandro B�rtoh, de
I
cido, ao estimado casal em Jaraguäzínho, filha passar () presente edital queRIO do Oeste.' t e 'aos avós as' suas con- de Artur Kuenenn e de será publicado pela impren-A noticia do noi�ado gratulações. '.

.Tereza Erschíng Kue- sa e em cartório onde seráfoi reeebida pela socieda- 'nenn. afixado dui ante I S dias. S;dee pelos amigos do ca- alguem souber de algum im-sal, com a melhor sú:ripa- Eugênio Vitor Schmückel Edital n. 5,532 de 27-7·62 oedirnento acuse-o pura ():tia. A recepçãq_. oférecida Filho Ivo S,tinghen e fins legai�.
aos amigos mais, chega-' Elzira Chiodini AUREA MÜLLER GRUBBAdos fOI' noncorridissimo, o ,Ainda em data de 1°, • Oticial'"

Ele, brasileiro, solteiro,que prova a
-

!;ls\ima da do corrente, às 4,10 da marcineiro, domiciliadosociedade local pelos, jo- manhã, no Hospital São e residente neste distrito"vens noivos.
.

J áE"Correio do Povo" ao José, nasceu para o' eti, áEstrada aragu squer-
,

sal Brunhilde Mahnke - do, filho de Honoratoensejo' do feliz ac�nteCl-
Stinghen e de Maria Fi-mento, associa-se prazei, Eugênio Vitor Schmö, lomena Stinghen.rosamente às manifesta- ,ekel, um menino que vai Ela, brasileira, solteira,ções' de simpatia,_ para receber o nome do pai, doméstica, !iomiciliada eapre��ntar os se�s, V?tos em votação familiar unâ- residente neste distrito,de, ventur�s, ex.�nslvos á Estrada Jaraguá Esql1er-aos resI?�ctlvos paIS. nime.
do, filha de Luiz Chiodi.
ni e de Altrude Chiodini.

L

t Agradecimento'
A Família da

Vva. Thereza Eingner Hruschka
comunica o 'seu passamento, ocorrido as 12
horas do dia 4 de Agosto de 1962, na Barra
do' Rio Cerro e, por intermédio deste, apresedta os seus agradecimentos aos amigos,
pareDtfls e conhecidos q'!1e confortaram a f�.milia com palavras de fé e acompanharam
a extinta até' a sua última morada, que en.·
,viBram flores, coroaEl, cartas, cartões e
telegramas.

.

•

Em í:!special desejam a.gradecer ao magnifico côro
N. S, de Fátima e ao Rev 'padre Luisio Boeing.

J��aguá do Sul, agosto de 1962,
A FAMILIA ENLUTADA

Invento
revolucionário
de um brasileiro

G���"'" "!' ..::_,������O

t�· Soe.: Atr�adqres' Progress� �I�� .

A. ]E'" H. JE �!!iLEN �A ����. Dili 18 Je A�ôJto Je 1962 às IJ /tor.s J" n.oite ��
I� DO salão Doerin9 " peça Teetr.1 em 3 "tos ��INTITULADA

aII SEINE(f.\-;E�T.�.!AHRT. q
� .•p J. pe/., , p.� J: so,. liRIe. II J"..�. !!
t� Âpós, um gr"nJioso I Bal�e "I",//t"nt"do pelo ��� , Juz Contin�nhl Je Joinville ��••

�"""...............� ...........

""t..,"'�e�:...u�������� .

S. PAULO - O Coro-
nel Hermogenes Peixoto ..
- presidenre da Ordem 1!I _ II!IIIiII _ �dos inventores do BrasilEdital n. 5,333,_ de 4-8 62 - de passagem por esta

Aloisio Antonio capital, registrou ,no/ SerKruchinski e Jovita Dana viço Estadual de Assisten-
Elé, brasileiro, solteiro, cia aos Inventores, um mo

la'Vrador,' domiciliado e lor de explosão verdadei
résidente neste distrito, ramente revolucioIl'ário,
em Nereu Ramos, filho Sem bombas, nem. manl'
de Julio Kruchinski e de velas, nem valvulas, nem

Rosa Zoz Kruchinski. pislão, representa o ideal
Ela, brasileira, solteira, procurado pelos técnicos

do mundo inteiro,doméstica, domiciliada e

resideDte neste distrito, O moror em questãQi
em Ribeirão Grande do segundo seu inventor. !
Norte, filha de Severino como uma transição' enrre
D dE" d D os atuais molores Je ex·ana e e rmlD a ana.

plosão e os motores a rur.
Edital n. 5.334, de ,6·8·62 'bina, aproveitando as van.

Rudolfo Ernesto tagens dos dois e elimi
Guilherme Kopmaun e nando os seus inconv,enien-

Maurilia Roters les. Pode ser' empregado
ranlo em automóveis como
em aviões e, mesmo, em
outras qti vidades e setores,

Todesanzeige
Gott, dem Allmä<Jhtigen, h'lt es

gefallan, UDS e r e liebe Schwester,.
Schwägerin und Tante

'
.

., Paulà Ponath, geborene Ehlert
am 25. Juli im Alterlvon 43 Jahreo_von ihrem
schwer'en Leiden :lU erlösen und sie in die
Ewigkeit abzurufen. Nachdem am 29. August
1960 ihr Mann, Rudolf Ponath, durch einen
plötzlichen' Tod von ihrer Seite genommen
wurde, fand sie, blind und in immer grösserwerdender körperlicher Schwachheit, in un�e·
rem Hause Unterkunft 'und Pflege bis sie
nun ihrem Mann in die Ewigkeit folgen durfte.

Wir danken Gou für seine gnädige Dur�
chhilfe, Herrn und Frau Pastor für die vi
elen Betluche und trostreichen Worte 11m
KrAnkenlager und am Grabe, allen Nachbarn
und Bekannten, die �ns. bai der schweren
J;>flege hilfreich zur Seite standen, sowie auch,
allen, dis dE\r Heimgegangauen das letzte
Geleit gabEln. . '"

·Rio da Luz, im Juli 1962.

, Im Namen der Hinterbliebenen: Familie
AUred Ehled.

VENDE-SE diversosl
Terrenos, com pu sem Casa'

. à Rua, J-orge Czerniewicz.
Tratar o,a IMO.'DE CALÇADOS GOSÇH IRMIDS S/Ä.

.,.
,

-

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado'
e residente. nesta cidade,
filho de Henrique Kop
mann e de Eva Bendhack'

K:oll�,ag��sileira', soltei,ra, C â.m a r aBeb',das 'Max 'WiJ_liel�. S. A,. industriária, domiciliada M u n I·'C I· P a IAssembléia' Geral Ordinária.
.

e residente neste distrito.
•

'
,I ,

") á Estrada Nova, filha de
(Cont. da la. página) iI �.---_-IIIÍI-IIÍII-IÍIII...

.

CO",voc8ç:ão Hermes ,Roters e de Te-.

� , "
reza Watzko Roters. do Brasil essa saudável, fruta _-------------......�--- --_-_

Ficam' convocapos os senhores' acionis,tas,\ desta nacional. Comunidade jara-sociedade, a se reunirem em assembléia geral or- Edital n. 5.335, de 6·8�62 guaense através Í!�us repre-dinária, em sua séde socia.I, à rua Beujamin Cons- . André Rosa e sentantes, faz dramático ap,êlo. .

d' 'J -

d S 1 em nome povo zona catari-tant, -594, Desta cid,af:ie. e arag,ua ou, 110
. Maria ,Camilo. nense, sentido não sejam es-dia :31 de outú·bro de 1962, ás 9 (nov�) hOras, para Ele, brasileiro, solteiro, quecidos bravos' colonos em-,deliberarem' sôbre"a seguinte ORDEM DO DIA:

lavrador, domiciliado e penhados crescente aumentoI
' ' ,

produção. colaborando patrió· Tratar na Firma Indúslria de Calçados Gosch{o) - Exame, discus�ã� e avrovação do ba-· residItente,\ �,es�e �.il�ri�O, ticamente Da, meritória cam- Irmãos S/A, _ Rua Jorge' Czerniewicz n, 1237la�ço g'�ral, conta de lucros e perdas, J'varecer I'do eumb ,apoRcuslD o, di, GO eqp��ain��,��.:�,��s� n'N!�.��� \ Fone 214' - Cxa. PoslaI 'n. ti - JARAGU4 DO SUL - S.C.-conselho fiscal e dem,ais documentos referen, tes ao
t
r danoA osa, e

R e_j er-
I, . '

1 d 30 d
.

h d 1962· ru es DDaDlr OS8. Saudações, Albl'lecht Gumz L.exérclclo sOCla -encerra o em e lUD o e
'EI b '1' It' Presidente Câmara. ,

:�---""""""""=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��'''''''''�'''''''''''''''''''''''l'i
"

' _
J

,
• a, rasl eIra, so eira"

:c-
, 20.) - Elelçao do Conselho Fiscal"

doméstica domiciliàda e A Sessão da última segunda.

30.)' -, Assuntos de interêsse social. resl'dente 'nes.e. distrito, feira não realizou-se, por•
"falta de nlim:ero"; quan�o,

.' �, " _ em Itapocusinho, filha de nas imediaçõe� se achavamAVIso: Acham-se a dlsposlçao õos senhor�s, Ricardo Camilo e de Ve- presentes sete vereadores.
-

acionistas desta socie'dade, na séde social, 'à rua 1;'0niCa JageJ ,Camilo. Na Seção de 30-7-62" tendo.

C 594 t 'd d d' el}
, l' ,

em vista o grande acidente,Benjamin onstaot, , nes � Cl � e
.. os :oc�m

-

Edital n,.0,5556, de 7 8 62 de que foi ?:itima o vereadortos a 'que se, refere o art.99, do decreto leI 11 2627{, Eufrasio ßalsanelli e Raimundo '._Emmendoerfer, ode 26 de setembro de 1940, referentes ao exércic o Maria Lazzaris' . vde�elador.tVlCt9r B�uter!\ alétm
.

.' ,
. �

e amen ar o acon emmen o,encerrado em 30 de junho de 1962.
. EI,e, brasileiro, soJreiro, l'equereu a designação deI' '. operário,' c.omiciliado -

e uma comissão de ver�ad,ore� .Jaraguá do Sul, e� 30 de ,lulho ele 1962, residente nesle dia/riw á para l,I:presentar a� edIl Jara-'-,
.

, "
. h' guaen'se. os sentimentos deE1sa Yolanda Wilhelm DriesseIi .....: Dir. Presidente Es!rada Jarag�a, ,filo. de seus pal;'es' COl,Il,' ,assento naNelson Leopoldo Driessen - Dir, Comercial LUIZ Bals'anelh e de Rosd Càmarà Municipal' de Jara-Eduardo FrancisCO WilheÍm - Dir. Técnico. Orellà ßalsap,�IIi. gu�, do ,�u)'.

, ':� .�
"

,�.,: !!...__;;;;;======__==��5iõi----�=iiiõõ;ii__=�

VoE N D·E - S"E
Completa linha de Máquinas e Acessórios

para Fabricação de Chinelos e Tamancos

•

Dr.' f8rnan�o II. �pringmann

, \ .

\ .

CIRURGIA DO ESTÖMAGO','

VIAS BILIAiu�-;s, INTESTINOS.
CIRURGIA DE 8ENHORÁS ..

{

DIagnóstico llrecoce ao Cancer nas senhoras
�

\ 'ConsuJí6�io _' �Rha Pl'es,'Epitãcio Pe!'soa
Das 9-12 e das 15-t8 horas", - Fone, 384..

\
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


