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O Presido da República
acaba de assinar decre
to, mbdiante\<yquaJ o' Ser
viço Militar para o cor

rente exercício foi redu
zido para 8 mêses. A me
dida' objetiva duas razões;
ta.) - economia orça
mentária e 2a,) - permi
tir que 01 convocado re

torne às suas atividades,
aU!Dentando a produção.

,

J'I

/.I'
p�netraçã6 rio interior nordeste catarinense

Fundaçêo :,' :
Artu'_ Müller

. /. Diretor:
I ",

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

I
lmpjeeso na:

Sode'cJ"de GráficlJ AvenldlJ LtcllJ.

Req�erimeDto\ 'Proibido Altino "auin . Eslalulod�--C��tas e Consultas
Conunua repercurlndo i�tensamenle "entre ti po- I',.' ,. Traba!Jta�or Rural 'LEITOR SE�I-DECEPCION.ö.DO, Nesta:

pulação local, êI estranha rnaneira pela' qual a Câ- Pelo Díärío O.Ileíal to- P
, ônr, Redator - Foi grande meu prazer quando f

I ',.... h t d ela Lei Federal n�. d f- I P dmera Muníctpel dê Ja�aguá do Sul, negou direito ao mamos con ecimen o o
4214, de 2363, publica-

o veree or em quem votei ora e eíro resí ente doI -I

requertmenro do vereador Victor Bauer de ser infor- áto, que apo�E;'�tou o sr.
do no Diário Oficial de

Legislativo, veio isso dar/rne a impressão de ter
mado sôbre as' compras que a Prefeitura Municipal Altíno Pereira; C?letor acertado na escolha, entretanto, observador que sou

fez e '1?Z ne 00. de Cimento Portland, em lteieí. 'das Rendas Federals em 18 3,63, ficou criado o renho notado que sua conduta na presidencia não

.l\lguns dos vereadores, os que são do governo Jaraguá do �ul. .

Estatuto do 'I'rabalhador condiz com minha esperenva, pois o tinha córno
' -.'

Municipal, que votarem.conrre es1sa medida disciplinar O sr. Altmo Pereira, Rural, medida legal que homem iydependente, pautando por justiça a exern-

I' d
' I

id d I durante longos anos entrará em vigôr 90 días plo de seu saudoso pai, acontece que, J'a no casoe rnora !za ora, egosa com a cocoruto ar en o pe as
1 após a sua publicaçãocriticas amargas oue o povo lhes lança na cara exerceu o e evado cargo O E t t

.

/ de uma infortpação de vossa autoria dirigida ao

alegam, a título 'de 'desculpa que votaram cODtr� �úblico em Jarag?á �o 'trabal�:d��o �8sse��:�t�� executivo par" saber quais as concurenclas feitas �

porque o 'documento eslava redigido em termos des- Sul, onde soube se Impor d 't b Ih d b
ele. tendo o mesmo sido íníuetemenre rejeitado pelos

.

.

'r' 1 líd d dera a a or ur ano d d id f J.
.

d d drespeitosos e que feria o decoro (tmegínem l ) Dar. pe as suas qua I a es e
. íd 'á' verea ores e meu parti o, OI aIO a esempera o

lamentar.. , Para êsses acoberredores da verdade, ho.mdemdPonderadode cum- �i�meau:,��:gsPr��lneef��I,los- pelo presidente e lamemavelmenre também pela re-
. ti iä dur: d

,.

desoí
A pnuor e seus everes lelção, ôeré 'soro Redator que .rembern esse homema men Ira Ja urou emers, pois, vamos espir esses .', até então inexistentesvereadores de meia pataca com a publicação integral Iuneíonaís. Amígo de tô O' . á' que eu julguei' honesto temeu essa publicidade? a

d
,.

h d V dos sempre encontrava s pequenos proprrer - minha opinião é de que as coisas publicas devemo requerlm�nto\ encamín a:, pelo vereador Vtctor '

t id d rios colonos lavradoresBauer que e do seguinte teor" ,I I uma opor UOI a e para ' ,',
d

se 'rornarem publicas/ e não abafadas, doa a quem,
,
\. r

" .,

t ou pecuaristas e os e· d
'

I t h d' d«Senhor Pi'esidente: - O vereador abaixo es- servir o proximo, rans-: ,

tá' d roer. igue men e me surpre en eu e ISSO em ema-

sinedo. na" fórma disposta em R gimento Interno formando em realidade a �adls proprie noa ed I sia si bem que não estive presente a sessão fui
. , ,

1 "'f' d . OI os como emprega o- b d d '(hvem de requerer a VS ouvido o plenário se digne sua c assi icação e ser-
täo sui

.
sa e or e que o mesmo presidente, omem que

de- EXPEDIR OFICIO À COMPANHIA' CATARI- vidor público, res es o sujettos ao pa- parece querer desepcionar algumas centenas de elei-
NENSE DE CIMENTO PORTLAND

.

I Atendendo a ínteressea gamento da a,pos,entado- rores que nele confiaram) na ultima sessão desern-
135 no Municipio de Hajaí ...Santa Ca'ta���xa n�o:��J: seus, já ha alguns mêses ria cOImAPp�lsórla, fIxanddo, patou negando.se a consultar a Cia. de Cimento;
tid�1 de ser .esta Oasa e o signatário iqfor�ados .do encontra-se o sr. Altino �e � ", �)mo,:e_n o o quanto cimento a Prefeitura compra e comprou. Esse
seguinte' 1 ) _ .\ partir de que data. a' refeitur.a Pereira na Oapital do Es- r� °tPrdevl encII rIO que requerimenlo apresentado por um vereador ão de.

" " .. t d d
.

1 val a en er a c asse ruo .

h
.

I' h
.

t dde jaragua, do Sul, esta adqUirindo Cimento, cal, etc, a?, on e ,p�sslye men-
ral

mm a slmpa Ia, ac el-o opor uno, mesm porque
desta Oompanhia; 2,) Em caso afirmativo, quanlos te fixará resld�ncla, Além Dentro de 120 dias será

vêjo constanlemente e piincipalmente a noite passar
sacos' adquiriu até a data de 31 de Dezembro de das suas funçoes de pro- b' d 1 t

com cimenlo caminhões e mais caminhões da Pre-
A?

. ,
.

A vecto Coletor d R alxa o regu amen o pa- fel'tur'" sem' que stel'a os b
'

'

1�6z. 3.) - Qual. o valor em Cr$, (cruzeiros) ven.
.
-

as en-
ra a execu ão da lei.

.. em, em o ras mUDlClpalS que
dldos a esta Prefeitura no ano de 1962? 4.) _ Quan- das FederaiS em Jaraguá ç isso se justifique e fiquei pensando porque o meu

tos ·sacos de ciment�" cal, etc. foram adqulridos a do Sul, acumulava egual- LORENO vai votar no sentido de ser negado ao

partir'de 1-1-1963 até 282-1963? 5.) - Qual o valôr mente o cargo de lnspe· Depo�sl'to de LI·x· povo Jaraguaense saber oDde fica seu dinheiro e

em Cr$. (cruzeiros) da "ve'nda do corren'te exercício, tor,FedMal nos �stabe· O • como ele é empre�ado, será mesmo que está ele
ou seia, l/I até 28/2/ de 1963 ?', 6.) _ Se o carrega- leClme�tos de ensmo se- A Rua José Bonifácio compartilhando de algo? Tinha esperança em Janio
mento na Combanhia é feif diretamente nos cami- cundárlO, através do que em que votei e sofri' desepção. .

.

nhões da Prefeitura. 7) _ �e qualquer fl'rma de I tornou se útil ao ensino A população Jaragua, Confiei cegamente em meu colega de iDfancia e
.,J� J ense volta a reclamar o I L

.

bjaraguá çio Sul, 'poderá recener c i me nt o Dessa araguaense: esco a, oreno, e sera que tarn em esse vai' me

. Companhia, 8) _ Em caso' negativo, quais as flr. A comuDldade jara- descaso da administração decepcionar?
Municipal, que não atende D G ã t t d R 1 d

.

'mas que recebem cime.nlo nessa Companhia. Sala guaanse, com a aposen- ,ou raças n o e,r vo a o�em o an o, pOlS
d

.

d Al
.

P convenientemente a co- h' t d ó 't Ldas Sessões, 18 de Março de t963 Viclor Bauer ta orla o sr, tmo e- aVia no a o seus maus prop 810S e agora 0-
.

d d leta de lixo no centro b f 1 d
_

_ Vereador, jus ificação verbal em plenário.• ' relra, per e um e seus
urbano.

reno a a a ar suas ma an ragens, essa nao pres-
Eis, Senhores Leitores, os têrmos em que se elementos representati- tou. Res.ta·me apelar para uma opinião <ie V, S.

d Quem mais sofre os t- t'd'
-

t h d d"F.equereu à Companhia Catarinense de Cimento vos que, contu o se com-
efeitos desse desleixo é

a quemtpor ques oss p,ar I álrlas �a? end o

d' 'fa o

Po. rlland, Nada dem�is existe, a não ser a bôa, in. pensa com o fáto de que meu vo o, mas o aprecIo pe o esplrlto _
e e eza

.J t d
.

é a Rua JOrlé Bonifacio, d "d b t d h' ttenção do vereador udenis.ta ,dt botar o's pingos a sua aposen a orla o os oprImI os e com a e aos es ones os.

ê
.

d I bem no coração da cida· RESPOSTA A d f
_.

Ónos «i/i S», principalínente quand há quem proclame pr mIO e on.gos anos : gra ecemos as re erenCias pr
t d à úbl' de, com montouros, de t· t à

"_

t'Por aqui, em 10m de desafio, que não tem rabo, pl1es a os causa. p I e con ra, quan o oplOIao, con muamos na mesma

d t d detritos que ficam dias e dI'
,

á
'

dA tque. é honesto e cumpriddr de seus deveres funcionais, ca a que se evo ou e esposa a em p enarlo e nas p gmas es e sema-

I dias expostos ao público. á 'oPorque negar um 'direito que' assiste a qualquer corp� e � ma.
E o que é pior é que

n rI .

um, para sqber dos neg,ó.cios, que por .si só, 5ão Ao saudarmos o Hus,
o monte de lixo pernía-

--------'--�--'----...;,_�---�

publicos e devem ser do conhecimento de Iodos? tre aposentado, quere- nece bem em frente onde Reu'nl·"'o' FI·séal' É quê' existe muita marmelada, misturado com' mos alimentar ,segur,as se localiza a Escola Ja- a
o cimento, Não foi�om oulra intensão 'que o Pre esperanças de que o po- raguá, o que obriga aos
feito Municipal e sua capangada, agora respondendo vo, em reconhecimento pequeninos escolares, Constituiu-se em au· com respeito ao Impôsto
processos saneadores, e outros com as barbas de de seus serviços, lhe

nos recreios,' aspirar a tentico sucesso a'reunião de Renda, traôsfo'rman-I
môlho, que quiseram fazer calar a voz do bom senso prestará significativa ho- fedentina que a Munici- promovida pela Associa- do.se a reunião, pela
� da moralidade de Jaraguá do Sul. menagem,. testemunhan· l'd d t'

_ ção Comercial e Indus· singelesa dos assuntos
Por isso é de es.ranhar se a atitude do, vereador do-lhe imorredoura gra· g�:r.a e elma em nao

trial de Joinville, por su- tratados, em ponto de
Loreno MarcatJo, atual Presidente da Câmara Muni· tidão.

Qulquer dia o Posto de gestão da congenere Ja- ap,roximação e de con-
cipal de jaraguá do Sul, em dar o seu voto de Saúde será cúnvocado raguaense, fiança entre aquela en-
minerv.a para at:cbertar tai� irregularidades. r.

-

n' n I d para que estabeleça o Dia 2 do corrente, pe- tidade da apministraçãoDo contrário, teríamosjá a es Ia ôltura uma leve uonuencao· aCID 8t o sistema d'e vacina contra las 15 hor.as, as depeno púb_lica, entre os contri;.' ,

idéia' do mar d,e lama que corre debaixo dos pilares, os eleitos dos lixos que dencias. da ASlmciação buintes e entre oe profi-
da Prefeitura Municipal. Tivesse sido concedido o P D C óontiriuam permacendo de Joinville foram pe- lesionais ligados àquela
requeriqlento, a estas horas já saberiamos' ,avaliar o naquela via publica, quenas para conter um Repartição Federal.
grau de parncipação do Prefeito Muni,cipal nessas Dia 28 de ,março últi· tão grande numero de
negociatas, co:p. o beneplácido da Prefeitura. Houves- m.o,' instalou-se em Águas Baepe.ndi tem navo pr..esid.

interessados, o que obri Além, de pruveitosa,
se q�em dos verea,dores do govêrn,o, se ('mostrasse <ia, Prata a Convenção gou ao sr, Hans Peter foi de' molde a lembrar
cappz de uma independência, que at� agora não Napional do PDC, de cu-: Dia 30 realizaraijl se Stein a solicitar' as de- que novas reuniões po
mostraram possuir e' estatiatDos já com os nomes jos.' trabalhos participa ?eleições no tradicional pendências do Sindicato derão reali�8r se, como
dos /dem1ais partiCipantes. '\ ('a lista :para apurar raQl, tambem, os pedécis- clube jaraguaense, tendo dos 'Madeireiros de Santa ponto de· partido para! responsabilidades,

�.

tas. catarinénses, o Conselho' Deliberati.vo, Catarina, no Edificio Pe UD;l aperfeiçoamento sen-
I Pena que o vere.ador Loreno Marcallo tenha De passagem por Ja- sob a presideI,lcia do con' dr? S,aHes, na' Rua, do ISiV�1 nas relaçõe� e�tr�,volado com ',o govêrno para esconder, a misérja qu� raguá, do Sul, deram·nos selheiro Eugênio' Vitor PrlDClpe, \ �.

o fIsco e o cQntrlbumte.,
vai, na) 'pref\eit�ra e mostrar ae (povo 1CW2, em tôdos o prazer -de rima visita, Schin,öckel, eleito. a se- Além da diretoria da� I '

'\
os tempos estivemos com a, verdade,(-quando denuD- os srs. Martinho CaIlado guinte dir�toTia, ,c0!D Associação. Comercial e Nossos cumprim-antos
ciarnos irregularidpdes e avan.ços· na' coisa ,púbUca_: Júr;tior, ß o� deputados mandato para o bleOIo Industrial de Joinv.ille, ao sr. Gerhard Arthur

� e bem posslyel que a lellura qes1e ,artigo, de ILUIZ Blanchl e, Dr. Mário 1965.,- 1965,:' ,Pr\lsidente diguamente repre�ent�da Marquardt, pela feliz.
aos- atingidos a infdispensável' coragem para promo Tavares da Cunha Mello Loreqo Marcatto; 1. Vice p�lo sr. Hans Peter Stein, lembrança e ,sugestão
ver, em; p.ú�lico, a prova em con·lr.ário po que afiro que tiveram parÜcipaQã� Presidente:·Haroldo Ris· en'contI:av,am-se as \ con. dessa. \déia, projetando
mamoso nestas linhas. ," (..� '.

\ àtivll nos trabalhos ple- tow e 2, Vice Presidente: gl"neres de Ja·raguá ·do a nossa !Associação Comercial
j S,6, depoiS de,ssa aliiud� corái,o_sa e.., que o povo nári,qs, coih aprovação Arnaldo Otto Schulz. 08 Sul e São Francisco (1'0 e Industria e os cum:t>�imentos

d I
.

S l f'"
ao sr. Hans Peter Stein, da �

po era JU gar, com quem esl'a a rClzao., ,,4
.

de Inúmeras proposições demais cargos serão no- u e pro IssIonais, 'con- Associação Comercial e m-. .

EVI 'SINSVAL de grande alcance 'social, meado� pelo Rres�dente, tadores . e' tecnicos, d'e dustrial de Joinville,) que não
J

' Os' Hust�es visitantes . O qonselho Fiscal é ,o cerca de seis municipios. envidou esforcos .para que a

JU.scelino cipio' através seu jornal, lião esconderam o seu seguinte: " Waldemiro A reunião compareceu reunião num �u�esso.
( ,muito e�tima,ria' recebe entusi!l�mb e satÍl�fação Schmitz" Otto Hiendlma () Delegado Regional do '

Rec,ebemos do eX-PI:e lo,· regolarmente� m e'u pelo sucesso da Conven- yer. Pedro Rangel e os Imposto de, .Renda, o' sr.
. Seja tambem:' de se

sidente da Repú.'blica', te- escritól'io, 'Rua da Lapa,l. ção e, em meio de cor- suple�te's Alexanäre (Ha \'Hen,rique 'Abreu de Santa cumprimentár a\ autori
legrama do seguinte teôr: 180 9�, �(ndar, 'Rio' de �a, dia1 palestra, foi o noss'o àke e Alfonso Buhr, ,Ri,tta ,e;.q Agente Fiscal dades pl'�sent-e,s, especi
Diretor Correio do Povo I neir�. Ant,�cipados ·ilgra ,diretor convidado pelo "Col're'io do Povo"'cum- Dr. lIlirry Krahse. ) almen;e ao Dr. Harry
"Desejando manter per- decimentos e Cordial A·' sr, Martinho Callado,. a primenta'''o 1,l0VO orgãu ,Por mais de treis ho Erich Krause, pela br�
manente con�acto lab� I braç,o. Senad�� Juscelino ingressar nas fileiras do direcio,nal do C\ube A. ras

I foràm ventilados os Iha�e I:'xposição da ma
rioso povo desse MUDl- KUbltsch6'ck" < • PDC. /

., ,Baependi.
' mais variados' ,as,sumos �eria iiscal a' seu, ca,rgo.

'\,�. '\

,

Joinville -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO, DO POVO, SABiDO, DIA 6·4·1963
. -.......-- )--�I

�Q;& q

\ \ ,.':'
"

t

1;�!_��:)lr�I:,"�:�,··\�'���-,;\�A:�·m7IAZ�s·····'A�·.·�l:.ll.,�I·��·�,�-:�M-P-R�E�G�O-'-,--v V � v As �OJAS DOVAT, desejando ampliar
• Emprêsa Jo-nalistica •

! , -: !;luas atividades' promocionais, de vendas, tem
"Correio do Povo" Uda. o���� , , �.::c.".!'"",,�·c.......;'W"''''�9 vagas para mais/dois vendedores especializa

• 1963/· "
' '

1

I
_ O S1'.' Verediano 'Reg.'str'O . C' I' Je_I' I, dos, pagando ordenado e cemíssao.

Diretor AniverSá,:,i�s 1

Borges �os Reís; resí- " I Base ,.aproximada de renda mensal" de
Eugên(o Vitor Schmõckei C • 50 000 00dente em Corupá; ,

Anrea Müller Grubba, Oficial r... ",' .' I

,
_ Raul Carlos, filho do R e gis t r o Civil r do

É necesaäríé que os candldãtos sejam
"'" Fazem anos boie: do sr., Augusto Gesser, r(l. 'Distrito da Coma�ca' J�' motorista, Ialein o alémão.rbôa caligrafia e que

" A sra, Ana, espôsa dç em Concórdia; (aguá do Sul, Estado de tenham bom conhecimento de artigos eletro

sr. Hilário Bona, nesta! ,Edson Carlos, filho do Santa Catarina.rBrasil.
domêstlcos:

, '. '

cidade' .
\ sr. Dr., Haroldo Schulz, faz saber que comparece.

É inutil apresentar-se não PreenChendjo,

nl cidade." ram no cartório exibindo 05
'os requisitos acima. '.

I- a sra. Isaura Motta, ) /

doe
,

M
'

'{
Fazem anos amanhã: ocumentos exigidos pela lei

' elhores informações nas LOJAS DOUAT
espôsa do sr, 'I'arctsío

, afim de se habilitarem para com o sénbor Victor Zimmermann.
de O. Motha, nesta cidade; Ilca, filha do sr. .Gus- ' casar-se:

>

tavo Henschel. I

, Edital N.5472, de 30-5-1963

ASSINA.l'URA' :
"nual . . : . Cr$ 500,00
Semesh:.al. . _ crs 300,00
Avulso. . . . trI ,15',00

, I

BNDEREÇO:
Caixa Postal, I!)

"venida Mal. Deodoro, 210 '

Jarag.ua do Sul - S. Catarina

Dia 8:
José Mareio Marques
Vieira e Luzia Tavares

da Cunha Mello

(f:::::�::::::=:::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::==::;:,-::::::::=::::::::::"

II Jl)r. QiUlln�o G21sclnw II
:1 II

li Cirurgião � Dentista ii
ii iiII CLíNICA _ fRÓTESE CIRURGIA ii
II '

' I ii
ii II

ii A'9. Marechal Deodoro, 587 I JARAGUÁ bo SUL II

ii Defronte a Igreja Matriz. n
�:::f:===:::·:=:::::::::::::�:'"âZ==::::::::.-==:::==::::::===:::==:::=di

)

o sr. Miguel Schwartz,
nesta cidade;Novaruente domingo passado a mocidade jaraguaense N hfez concentração no já tamoso "Jussara", procurando, dar
- aír, fil a do sr.

E
I

di 1 E t d d 1 Eugênio Soares, em Co- le, brasileiro, solteiro,
prazer ao a aser. m o os os . Ia os a egres blocos-a
conversar, alegremenie. Môças bonitas e -rapasea epfóricos e rupä; .

solicitador, domiciliado e

contentes com um só objetivo: aproveitar bem .o domingo _' o sr. Alfredo Müller; residente em Blumen,u,
, e a mocidade que Deus lhes deu. ,

_ Elfi, filha do sr,
filho de José Marques

� Ruth Hoíímann, alegre brotinho joinvillense eonhe- Leopoldo Seidel, em Co. Vieira e de Juracy Ma-
�ia Jaraguá mas nãoloonhecía o Jussara. Lá estevedomingo rupä. ria Vieira. '

e adorou milhões. Não taltou alegria e brincadeiras na mêsa I r Ela, brasileira, soltel
'-', I do broto da "Manchester", nem bebidas também pois Milton, Dia 9: ra, farmacêutica, domi-

Flávio, Saute, Anita .e ZéHi eram os seus compauheiros... �. ciliada e residente nJSta
. \ - Duleeléa Ball e suas colegas também lá estiveram O sr. Ewaldo Bernardo cidade, filha de Mario

� �f:a���:��ef:�ai��a':u::!:�as para maior alegria e entu-
Schmöckel, em Curitiba; Tavares da Cunha Mello

1
_ .Neusa S, e Aparecida B. sempre juntas. Colegas

- Julio, filho do srl e de Diva Sabino Tava
'Inseparáveis Estiverem também I domingo à tarde no Jussara José Miguel Scheuer, res.

, para alegrar o ambiente e príncípaímente "alguém". em Jaraguá 84.
\_ Formando um blóquinho: Chica (que tem um blö

quinho de notas onde está e8critc� Sou Fulana de Tal, moro- Dia 1 (t;
em Jaraguá do Sul, terra que eu gosto; quem me encontrar
lavor entregar à domicilio com muito cuidado), Lucia, Miri·
-nha (toreedora da AABB), Olinda e Yvete, freguesas de
'laranjinhas todos os domingos à tarde.

,

_ Na mêsa perto do balcão, com um litro (legitimo)
.de "White Label", o Miro Mohr, o Haroldo e Sociedade Ano
nima procuravam eonsolar-ae das penas sofridas durante a

semanac-Não adianta, minha gente, as mágoas sabem nadar,
nadam bem mesplo e de preferência em "whisky" estrangeiro.

....:. Aidil, Terezinha B, Zilca, Evanir e Valdete outra
vez çom aqueles segredos contados em vóz alta, rindo, pra
senteiramente. Dizem que o domingo que elas não aparecem
no Jussara coisa grave aconteCEm. Ma,8 alegre mesmo estava
a Valdete ... isto porque havia parado d� chover. O sr. Edgar Schmidt;
_ IvO' Hasse, de�idamente vacinado com agulha de P d Z 11

vitrola, conversou tanto que aquele brôto de São Paulo até -Iolhsr'd eF. ro .ape a,
\ I

o confundiu com 8 radiola.· em a a 19uelfa;
_ Douglas e o' "multipl1cation" consolando·se na base _

- os jovens Marinho
d'o samba. 8ôsinb,os. Que penli. pois môça bonita não faltava. e Maria Myriam, filhos
_ O Aldo S. que há tempos atrás com muitos ami- do sr. Arthur Bortolini;

guinhos quasi traßl(lformou o "Jussa" em créche, agora - O sr. Hilário Baratto .
.

dança espetacularmente acompanhado.
_ Gito, muito bem acompanhado, esteve quieto, mul,o Dia 12:

Erwino Steinert e Ana

compenetrado. Pinta de autoridade e gente importante. Em I
Alma Jung

compensação, no dia seguinte, - 1,° de Abril -; foi até o A sra� Alona, espôsa EI bRio Cêrro co.qt ;um bilhete (só que por telefone) toque o do sr. Leopoldo Bosham, e, rasileiro, solteiro,
b •.. para frente. 'Essa não, , . E t d J lavrador, do�iciliado e

,

"

_ Mudando, de assunto, Loreno 'Marcatto é o nôvo mer, em s ra a ara-. residente neste distrito
pr.esidente do C. A. Baependi" eleito, sábado"em Assembléia guá 84; em Rio da Luz, filho d�
do Conselho Deliberatiyo. Haroldo Ristow o 1.° vice, encaro o '!Ir. A.dolar Henn, em Henrique ,Steinert e de
regado do futeból' e Dr. �rnaldo Otto Schulz o 2.° vice Jaraguàzmho
encarregado da ·parte social. Vamos ver, hein "seu Schulz",

. 'Anna Krüger Steinert.
pois, por enquanto a parte socIal está muito ... mal. Se com Ela, brasileira, solteira,
o sephor auxiliando o presidente na parte social esta não Ch,arles doméstica, domiciliada e
melhorar então, vamos' transferir a sede sociltl para o' residente neste distrito,
Jussara, não seria melhor? I. .

.

_ E, como o nosso >amigo Osmar Duarte "delega" Dia 28 de março, pelas em Rio da Luz, filha de

jaraguaense achou que nem na cadeia eu deixaria quieta a 10 horas, no Hospital São Reinoldo Jung e de Al·
:vida alheia, aqui eB�á mais uma "coluna" e domingo que vem José, 'O estimado casal ma Fischer ,Jung.
oqtra e assim por diante: E antes de esquecer, soube que a Horst, Verch - Rosemeri
venda de alianças na última semana foi realmente ,coisa Garcia Verch, viu nascer

Edital N. 5475, pe 2-4·1963.
enorme. Aguardemos. . . .......-

'

DR. ,GA.-LEGO um robusto menino, que Rudolfo Konell e Geor-

,_, \', � os,r pais darão o galante gina Glatz -

ff=:::':::::::::::=::::::==::::::====::::::;::::::::::===':::::�"'\ nome de Charles. Ele, brasileiro, selteiro,

Iliill: .1

V E"N D.,E' _SE· ii Euloricos ficaram os lavrQ,dor, domiciliadö e
_ i! avós Leopoldo Verch-

" . " ii D. �aria Verch residen- residente, neste distrito, :MI: �D I C� ,

iI'! '
(/ II, tes em Rio Negro e o sr.

em Rio da Luz,.filho de Cirurgia Geral 'de adult@se crianças � CU-
Um terr,eno 'é respeotiv;a' casa residencial I' l' H 1 G

Albano Konell e de Pau· n.ica Geral - Partos _::. Operat>ões _

li I,
,\ li ' te., ugo Aves arcia -

la Konell. I
Y

li' na- prinCipal iua da prpça. li, D, Lindoinar Cardoso Gar· Elà, brasileira,. solteira
< �oléstias de ISenh?r8�8 e Homens.

!i Residênoia e Ponto Comercial ,li cla; que vem as suas Ia d é' d
.

'1' d EspecialislIJ em doenças de crianças
li' .

.

�
, I

•
,

-n milias crescerem dia a
om stlCa, omlCl Ia a e

II Infdrmaçóes com ,o 'sr.1 Victor Zimme'rmann II dia/ " residente neste distrito, Atende 'no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

II'
�

(nesta cidade)
•

i: , C
. em Rio da Luz, filha de (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITA'L

II!" .11 ,'orrew do Povo", ao Alfonso Glatz e de Frie-
fi

'i.... ;_,_,J' ��'_.:..__'..:....__'_'_.:.. :__.__ .," ..)i e,l;lsejo do feliz aconteci. da Mu"ller Glat'z.'

'

JE�ÚS DE NAZARÉ das' 15 às 18 hs.
'

,

"=-:::---:-=-.-,'-----,--.----;-- --:-
--

-:- 'mento apresenta aos pa- COR.UPA - ,SA,NrA CATARINA

'tF:;:::::::;::::::::::::::==--.c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::�:::;:;:;::::::;:::�
. pãÍs e aos avÓs Os seus Edital N: 5476,de 2-4 1963. ;___-�,�..

-_-_--- --_--"";

li lThlD>' lEID>lU�18I· lIr'i\ iTTf'lMT i\ W�T ii mais si!lceros cumpri Alviml Wendorff e Tecla
'

} ,�, .', '\ ,

.'

ii '

" 1lJI�o . Jl'\.1l\U : 1l\\ßlIU' !Vll.8.\!�J.� 11 ,mentos 'e um abraço no Krueger (, residente eml Garibaldi Henrique Gruetzmacher

I]; /
.

,I !'., \ I! Charles. Alto, neste distrito,� filho e de Adele Gruetzmacher.
ti J MÉDIVO CIRURGIAO .11

' Ele, QrasHeiro,'solteiro, .de Francisco Holler e de Ela, 'brasileira, solteira,
ii ./ (, '

'

, .. , . . li �c:;:::.c::::::::a......c:::::;:::.c:::".
c:::> lavrador, domiciliado e Ana Holler. �

do é t' d" '1' d
ii FOIimado pelas Faculdades de MedtClOa das I Umver- li resid�nte neste distrfto, "m s lca, omWl la a \e

U, / sidades' de Colónia '(Ale�anliaf t; /Pôrto Alegre ',I! M lJ.,O IA S em Rio dai Luz, filho 'de EI�, t5rasilei:r.a; solteira, ���it�en��s�rfto,Rif�l�aêr�o�
/.11, CIRURGIA � SBNHOR�S _ PAJRTO� _ CRIÀ�ÇAS' B II

'

- ,-, Otto Wendorff e de Ma- doméstica, (io��cHiada e Erico Borchardt e de
,iI, Ir Frutileras e Ornamentais�' ria LindemanIÍ� residente " e.m, "Garibaldi H d i B h dt
ii " CLINICA OERAL j

II
-

.

' , 'I -Ela, b�aàileira, solteira, Alto, neste\dis�rito, 'filha
e w g ore ar ;,

�

u
'

'

,/
"

,
'

. ,I Laranjeiras, Pecegueiros, doméstica, domiciliada e ,de Emilio Briese e de'
,

ij Louga :prátiea em Hospitais Ihirop"u8 II Kakiseiros, ,Macieir,as, J'a- �
E para que chegue ao co-

ii ,i :!
' ,,- ! '

II! b,'oticlibeiras, etc, Roseiras
residente neste distrito, FrH!.da op,echt .Briese� > ohecimento de {todos, mandei

II !
• Consliltório J

e .residência:.. I
1, ,em RIo! da Luz, !ilha de

"

p"ssar o pre,seIlte edl'tal' que
-

_

'

"I
'

I II; Dahlias, Camélias,' Ooni' t ' "� ,

jlll" Tfil.',244 � Rua 'p,rts. Epitácio Pessôa, 405' II feras,! 'Palmeiras:'etc., etc. Erich 'Krueger'é-pe Hil Edital.N.5478. d:�.3.4-1965. ser� publip�9 'pela" impren·
'

II
(

,

! ;

II "I ' da Krueger. "
. '''' "a e' em' 'cart6rt'0 onde era'

"

,.. CONSULTAS: r - !
'

Werner Gru�tzmaGh�r e:; '. ' .8

i! y 1 II . ,PEÇAM rCATALOGO· Ed't 1 N 5 77 d 5 1965 í Gisela' Borclíardt
' àtix�do 'dU! ànte r � dias. Si

iI '� Pela maóhã: da� 8 1/2 ás 11 horas, 'I! ' -ILUSTRADO
'

.

,I a
..

4 , e, '4-,
..

I alguem ;ouber ae algum hIl-
I! . Pela tarde:' das 14\1/2 ás 17 1/2' hora's II .

' ,AntoDlo Hol.ler e Dau��a EI�, brasileiro" 'solteiro; pedi'mento acuse-o ,pa,ra os

, ii, t .

b
,,' I! Leopoldo Seide' ';,' BrIese ." lavrador; dopiiciliado Ie lins légais ... ,

.'

U 'Atand, chamados tam em a Noite II ': ',_.;., CORUPA' __ 'I. Ele, 9rasile'iro', solteiro; residente neste distrito, AUREA MULLeR GRUBBA
li 1 �. í' ';;.ll ' '.

l' d
"

d
.

'1' d \ R' Cê f'lh a '01'
.

1
�:::=:.":::::::?=:::::::::::::::=:=::::::::::::::::::--==:::::::::::::::_�=:::=:::::::::� r:::::::::.c:::::::ac:::::::*......c::::::::a<:::=<::> avra or, O�lCl la o e em ,10 � rro, 1 o e 'lQ� .

,/ 1'"

Edital N. 5473, de 1-4-1965.

({::::::::::::::!:::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::�::::::::::::::::::====::..::� ,

" DR. WALDEMIRO MAZURECHEN ii
II � MÉDICO II

11 Rua Presidente Epiiácio Pessôa N°. '704 1111'
!I (antiga residência de Emanuel Ehlers) II
!I

.

II.
I' Clínlce geral médico . Cirurgia de adultos e II

II crianças. Parlos '_ Dlathermla - Ondas curtas e ii
H Ullrd cu rres • Indutotermia Blsturl-elérrtco Elec- II
II Iro ceuterizeção » Raios Infra vermelhos e azuis. ii
ii

.. �_. ......lJ�...... ... ...._ ••••_ ...._ ... ••• :::::íI
\

Osnír Schiocbet e 'Jure-
O, sr. Lauro Voltolini,

- ma Maria Rubíní
nl cidade;
- Lina Prestini Tome

Iín, espösa do sr, Au
gusto Tomelín ;
- a sra. Mathilde. es

pôsa do sr, Luiz Pava
neUo.

Ele, brasileiro, solteiro,
alfaiate, domiciliado e re

sidente neste distrito, em
Nereu Ramos, filho de
Guilherme Schiochet e .d):r. :::::::::=::;=:::-....::::::==--=:::�::::::=::::::...-==:::::::::=::-�
de Hildegard Moser ii I. It.ae.. u, e R U II" I!Schiochet. !I ' ::

I
. I:Ela, brasileira, solteira, !!

� JARAGUÁ DO SUL, -- li
doméstica, domiciliada e 'I II
residente, neste distrito, " Médicamentos e Perfumarias II

na Barra do Rio Cêrro, I !! Simbolo d e Honestidade II
filha de Horacio Benedi- II ConfianQa e Presteza !l
to Rubini e de Paulina ii A que melhor lhe atende

-

IIStahl Rubini. ii ' I

ti e pelos menores preQos ii
Edital N. 5474, de 2-4-1963. �====--====-.=-::--=:___:_:::=::::::=rF

;i=!!!!!I!!S!�:�i-n_��·__r-S=!l!'E!Eli.;E-!illlEii:
öl DR. JORN SGELTER m
I tiCIRURf5lfio DENTlSTIi I I
I Moderníssimo "A/ROTOR" m
1- Reduz o tempo de traba lho I-e aume.,nla o confor!o do CLIENTE. '

•

I CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE I
II

.

RAIOS X I
C o n su I tóri o: Av. Getulio Vargas, 19E! I

I '(Anexo ao Depósito da Antarctica') .1::" .

E '

iiUEEi ii-l=--i=i '!!!!II; !!IIEr. t alEi!i!! -ii

Dia 11:

Dr. Francisco Antonio Piccione

" \

"

I ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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p.oRREIO ,D'O POVO v SABADO, DIA" 6-4·1963
������������������������������������������

,
'

•

' I

I

�dital de \ ,Citaçqo \
I Iod. de 'Calçados" G05ch ,Irmãos � �A.

�,poutor Ayres G�ma ...F,erreira deMello, Juiz 'Relatório da Di�etorlade: Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado, ''" "

de Santa Catarina, Brasil, na forma. 'da. Lei, etc... Senhores Acionistas:
, I

�'AZ SABER aos. que /0' presente- edital de
I Atendendo às determlnações estatuárias e pres-,

, criçõe� legais, cumpre
'ê

esta .dtretorta 'apresentfr vos,<ita'ção,' eom :o prazo de tri'nta (30)' diaS virem ou os documentos referentes ao exercício encerrado em

dele conhecimento tiverem, que por part� de JOSÉ 31 ge I?ezembr!) �e 1962, a de'monstraçã� do Ativo

LEO�ARDO D ·'S
'

e PaSSIVO, dernoústração de conta de Luc r o.s e
II

....., X) ILVA, por intermédio de seu
P e r d a si e o parecer do Conselho Fiscal. :,bast t d'

..

,

d ddR' Id' M
. ocorrido dia 21 de março, pelas 13,S/'IrilOras,an e procura o,r, .a voga o r. eino o urara, Pelo estudo. dêstes documentos, podeís verificar I Y V

com .a idade de 32 anos, ,1 mês e 17 días,lhe foi dirigida a 'petiQão in, ieial \no teôr seguinte: a: sltuação desta Sociedade, que ee apresenta sólida, ,
,

'"
d -.. I d d í

. .

f Ó· d � A família enlutada vem externar por .

PE,"',10ÁO' INICIAL'. _ "Exmo. Sr. Dr. J UI'Z
sen o o resu tfl o o exerc CIO serre er tiO, permitin o ê te-mel

. I •

1.1. a dísmburção de dividendo compensador:
' s .meio O'S, seus SInceros agradecímentos :

de Direito da -Oomar ca de Jaraguä do Sul. JO�� Este, senhores actontstes, é o relatório com que
a todas as pessõas amigas e vizinhos que

LEON�RDO DA SILVA, brasíleiro,casado, lavrador, vos apresentamos 6S documentos' do exercício. de no� auxiliaram no duro transe. Agradece-'
residente e, domiciliado em Putanga, à Estrada que 1962, Os quais serão submelidos à vossa apreciação mos egualmente ao Dr. Francisco' Piccione,
liga Guaramit-im a Rio .Bra?co: município de Gua- na próxima assembléia ordinária. pelos cuidados médicos, ao Rev. Vigário Vi·
ramirim, nesta Comarca. vem através de seu bastante cente Schmidt pelas 'palavras de Fé Cristã
procurador, advogado inscrito', na O.A.R, seção do Ieraguä do Sul, 13 de Janeiro de 1963' proferídas em casa e perante o túmulo, à
Estádo de Santa Cata:rina, sob, n.? 915, com escrt- Walter j. F:' Gosch, Dir. Comercial Prof. Laurita Lenerdt, pela formatura e ho-
tório à Av, Mal. Deodoro 215.' nesta cidade. �xpôr Balanço Geral _ encerrado em 31 de Dezemb menagem dos alunes da Escola Rio Paulo e

,e requerer a V. Exa., o seguínte: Que o suplicante ..' ro os professorado e alunes da .Escola Reuni-
sem�re esteve na pO,sse mansa. pacífica e irrinter- ,de 19�� .

e tra�scnto às päginas 179 e 180 do da- Francisco Mees, ao Prefeito Municipal e

rupta, para mais de 20 anos. entre si e seus ante' Diário Copiador n. 1. os funcionários pela bela corôa de flôres e

cessores, com q "animus dpmin(, sem jama,i,s sofrer A T IVOa inscrição .de homenagem da Prefeitura.
qualquer embargo ou contestação .de quem quer Imobilizado

' Agradecemos, finalmente. a tôdas 8S'
que .s�j�, detuma á'I\ell: �e tsrra, situada em �utanga, Imóveis e Benfeitorias 16,37.667,60

"
( pessôas que acompanharam o féretro' até li

.x :

munterpro de Guáramirim, neste Estado sobre ela r sua última morada. ,

conetruindo benfeitorias- e efetuando plantações.
Im. e Benf. cl Reavaliação 1.036.842,00' 1.674.609,60 E por maís êste ato de Fé' Cristã,

Que é mais ou menos de 257000 ms2.,.a área 'ocu- Estalei
.

convídamos parentes e amigos para a mís-
pada pelo suplicante, com as seguintes divisas Móveis e Utensflios 605698,40 sa de 7. día, que 'serä celebrada na Igreja
objetivadas no oroquís anexo : frente a Oeste com M?ve�s e Utensílios f'.i1iaI1 55.428.30 Matriz de Oorupá, no dia 3! de Março, Do-
535 metros em terras do requerente, ao Norte com lYlaqUl�as e .Acessórlos 3.412.126,70 mingo, às 9,30 horas da manhã. I
428 mstres em terras de Eugênio Bachmann, ao' Lltensfttos Diversos 1.157.569,00 A falecida deixa o viuvo Artur Ges-
Sul com 530 metr,os em terras de Domingo.Chiodini Veículos e Semoventes 1.100,00 ser e os filhos Adernar, e! 11 anos; Edila,
Walmor Zonta e a Leste com o Rio Putanga. Que Marcas e Patentes 6.400,00 6.238.322,40 cl ·10 anos, Arildo, c/8 anos; Elli, cl 6 anos;
à' vista .do exposto, se encontra perfeitamente oon- Participações Alvaro, cl 2 anos e um recem-nascido.
.ftguradó, com todós _os requisitos legais, e a seu Pernclpeções (Banco Catarinense)

\

6.000,00 Corupá, Marco de 1963.
favor, o USUCAPIAO 'EXTRAORDINÁRIO, da- Realizarei )..

Y

área de 257,000 ms2., mais 01:1 menos, tudo de con- Invenlários 8.101.068,10 A Família enlutada
formidade' corq o que p_receitua o art. 550 do C. Civil. Inventários Filial 1 I

2.752.831,00
Que para legitimar sua situação de fato, na forma Conlascorrenles(SaldodeledO') 500.276,00
dos �rts 454 e seguintes do C.P.C. requer à V. Exa. Empréstimo Lei 1474/õ1 342.948,70 {(:::=::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::".::=:::::::�=--:-::::::=::::::=..:�a designaQão de dia, f:' hora, para que, com as Depósitos Fiscais 2.000;00

,llil E M P R E G O !'!Ii:.testemunhas abaixo arroladas, se proceda a justi- Reaparelhamento Economico 4.000,00
I'ficação do alegado, ap6s' o que deverão ser pes- Deledores por Jilulos

II IIsoalmente citados es atuais confrontantes e inte- Titulos em Carteira (21) 1.013:105,00 II As Lojas DO�AT têm vaga: II

ressados certos, bem como suas mulheres. se casa- Titulos em cobrança (4) 193.16600 I. ii
���i!��:i�'PÜ�TI�o, d�ar�eSr��ue�:rdOo °qU�rgf�� �� Tt��:�r�s;:ß���í�:o (t2�) 7.163.639,00 20.063.033,80 II Infor!��í!i::m doe s���it��Sz�::���õnn II _

Direito, nQ interêsse da Fazenda Estadual e Federal, Seguros - �remios Suspensos 11.413,30 II
.

(nesta. cidade) li
e ainda com o prazo de 30 dias, por EdItal, os Disponl,el

. I II

interessados desconhecidos, para dentro do prazo Caixa Matriz 740.087,70 �::=:::=:::::::::==::::::=:::' __=========::::9
legal, contes,tarem a aQão, querendo, sob pena de Banco Brasil cl D�pósito 25.719,30 765.807,00 ".:::===;::::::::::::::::::::::::::

.

::::::::::::::.:::=::::::==�::::::' �,
revelia: Qu�, não !!end� coutestada a ação, espera I Contas d'e Compensação li. li
desde lá sela a mesma Julgada procedente, com a Ações em Caução 38.000,00" nr GUI' �O rornan�o' [I'QchOr H
��:!�r;'Q:�le��9 s:use����;�� ����e t�t��6�:�i�s;�:�' 27 796 086. t0!l U I U r tl /.li r o Iitl II
a trans.criçâo no Cart6rio de Registro de Imóveis, PASSIVO ii Cirurgião Dentista Ir'
desta Comarca. Pr€ltesta-se por todo o gênero de Ião Eligivel I li ii'
provas em Direito permitidas, principalmente o Capital Matriz 6.560.000,00 ii Comuilica a seus clientes que se acha iidepoimento pessoal de qualquer contestante, teste Capital Filial 1 50.000,00 II estabelecido em sua8 novas instalações li
munhas, perícias, vistorias, etc. Dá-se para fins Fundo de Reserva Legal. 342.200,20 ii à Av. Getúlio Vargas, 170, - li
fiscais, o valor da Ação, de Cr$ 5000,00. Nestes Fundo de Reserva EspeCial 1.340.710,10 li (ao lado da Sapataria Freibei'ger) ii
Têrmas P. Deferimento. (sôbre estampilhas estaàuais Fundo pl Depre.:iações 2.0Z3.352,90' It· . .' iI

,. DO \talor de Cr$ 22,00, devidamente inutilizadas, o Fundo pl Deved. Duvidosos 835991,00 10,142.264,201"'::::::::::::::::=--====:::--=:::::::::::::::-_-==:::=:::-:--=&o segu'inte): JaragJá dÓ Sul, 19 de julho de 1962. EI!givel. '.--

cpp. (as) Reinoldo Mura·ra. TESTEMUNHAS: 1) Bancos cl Gara.lidas A h k "8 h 1 "
Stefan�'Kemhérgw�ki, 2) Manoel AQipio Fagundes, Banco lnco 707776,3Q pot e e c u z

,

'3) José Fagun.des, todos Ibrasileiros, casados,lavra- ßanco Nacional do Comércio 956.626,10 JARAGUA' DO 'SULdores, retiidentes e domiciliados pr6ximo à ponte Baqco do' ßrasil.S/A 301.163,20
�sôbre o Rio Putanga, município de Guaramirim". CIC Direlores

SENTENÇA:. � ViSIO�, etc ... A justificaç�o Walter j. F. Gosch

procedida não' cónvence tenha o R�querente possuído, Walter E. W. Gosch
_

com lOS requisitos· eXJ'gidos para o usucapião extra·

I
CIC �epresentantes

ordinário, o imóvel descrito na injcial. Segundo se Clf D.lv�rs?s.(saldo credo�)
depreende dos· diversos depojmentos� a posse do I TransltOrtas. ,

Requeretlle não fOi,nem mansa, nem pacífica, nem Forne,c�dores . t 4.122.741,70
ininterruptamept-e, razpo: porque deixO de homologar o.p�rarlOs 645.310,20

._

a referida jusdncaç.ão,· dev�'nd'o, em consequência, �.I�lldendosp a Pagar 560.000,00 .!' . ç r é d i t o �

seguir; o processo., o rilo ordinário, ex-vi do parágrafo 1,1 u os a agar. 2.526.903,20 116t5831,90 Fundo para Devedores Duvidosos, Jur,os Auferidos, �

únic9 do art. 456 do' Códigol de \Processo CiviL conl�s de compensaçao ' Descontos' Auferidosl Outros Resultados, Vendas,.
Citem-se pessoalmenfe, para contestar o pedido, o Ca� da Diretoria

I 20.000,00 V(>ndas Filial 1, Mercadorias Trdnsferidas p�.ra
dr. represen,tanle ,do Ministério Públ!,co e os confron- Clau�ao' dos Representanles t 8000,00 .' 38.000,00 Filiais, Inventários FH iall

tante� do terre(lo e, com o prazo de· trinta (30) dias, ,

27 796'i>86.1 O Cr$ 62.823.326·70
os interessadps inc,ertos, po� "ed'il�li a ,�e� afixado no .�' I Jaragui 'do'" Sul, 31 de' Dez�m�ro de 1962
!ocal .d� costume' e public�do uma-··�l) vez na ',?iário Demonstração

.

da conta d� Lucros e Perdas, Eugênio oV. SchI,Iloockel - Conta$ior CßC
da Justiça . e. duas, (�) . ve�e,s ,no" Jornal 'C?rr�IQ do

em 31 de Dezembro de 1962. , sc 1.6,05 - DEC 51.083 Escritório SO 0048
i/. Povo, local. Custas a fmal. P. R. I. Jaragua do. Sul, Ind. de Calçados Gosch l�mãos S.A.
28/2/1963.. (a�) Ayres Gama, Ferreira de Mello, juiz D ébit o W�lter J. f. Gosch - Dir. Comerci�
He Direit,o. ,

.

.; ,
-" Compras, Compras ,Filial), MeréadoriH,s Transferidas Parecer do Conselho Fiscal

.

..

Em viriude do. q�'el cnam?l e ç,ila,," .�:�odos �u�n- �a Matriz, Imp. Consumo, Imp. Mercantil', Freies é Caro .

.

'" ' .

I·
. • retos, Força e ·Luz. Salários' e Ol1denados, Seguros Os ,abaixO assinado's,' membros efetivos d'o

·tos interessar· possa e, díreito tenham sôbre o imóve.1 Acidentes de Trabalho, Oulras Despesas Fabricação, Conselho F,iscal da SOCiedade AnÔóima «INDU$�
requerido/a virem" no ,prazo leg<:)1 de trinta (30) dias, Comissõ,es Disp�ndidas,' Impôsio MerçantiJ' Filial !, TRIA DE CALÇADOS nOSCH IRMÃOS S.A.»
alegarem ,o· que julg.arem 'a be,m. de.s'eus interêsses Ordenados Filial. 1, Alugueis Filial 1; Luz e T�I�fone, tendo examinado detidamente o Balanço. Geral, de- I

'1 direitos .. E" Pd!a que_ �heguAe a,o co�hecimento d.e Olmas D�spesas Filial 1, PrevidênciéJ Social Filia� 1, monstraçãa da conta '. de Lucros e, Perdas, relatório .\
-todos e Dlngu.�m alegue 1��or.a�<;la, mand.a ex�edl� l.mpos.tos Filial 1, 'Honorários Administração, Hono- da D'iretori�a ,e, demais �óntas referentos ao exercício

_

,

o p�es�nte edmll, qu� sera afixado ,n� I�cal. de: cos , rários -Conselho Fiscal, Ordenados Funcionári@s, de 1962, encoqtrandO' .Iudo em perfeila ordem, mani�
tume, as !'?�tas do lf'�rum", publ!,cado pela Imprensa, PreVidência Social, Seguros, Publicidade, Material festam favoravelmente ao critéria adaladê, por! en-_�'

'

10c�1 e plariOI d,a )USflÇ�' do Estado. Dado e p.assado de Expediênte, Conservação e Limpeza. Substituições tenâerem que o mesmo consulla os i'nteressés �ociais. ,.

neAst� cldade.'de J:r�i�aÓ��e��I;'osal�sse��:nt�l�s'r:� e Consertos, Cömbutíveis, Impo�t05\efaxas, Tel�fQne :' E, consequentemente, êste cón�elho é- �e,'parecer" .,

,�es t:;"�arçNt hftid Escrivão o subs revi. (aji/Ayres Sel9s Ie Telegramas, 9.e�pesa� Banc.çlrlas,' Donatlv��, que as conlas e' doc�l11entas al?r�ela�os' seJiim apro-
. '\

. GU' � eu. ad M 1'1 " juiz 'd D' ':to'. Oulras Despesas Admmlslraç.ao, Velculos cl CusteiO" vados pela assembl�la. gera� ordll1arla�dos 'senhores
;- _ .�mq� errelra "e, ..

e .�, e Irei " '., .Juros 'Dispendidos, Descontos. Dispendidos, Fundo Acioni�ta�. I ,'.
r

_"
,

.

�,
"

. A presente cópia; confere'com o origiqaf; qou' fé. para Deve�ores DuvidoSQs, Furido de Depreciações, . jara'guã do Sul, 13 de Janeiro de 19,6�
, ( I

• S· I 7 d' .

ti '19'6' '4 F�n,do .;de lleserva Legal, ,Fundo de Reser�a Especial, .' .
\'

> ,.' logo Splitterjaragua do u, e março � u. DIVidendos a Pagar,
.

,,' -.
'

.

'l.1d d' Q I.tt'

-, ,
• , '.' • • • '

i;,"t .D muo o �p I er·
o. Escrivão, AMADEU MAHFUD)' ,

.. Cr$ 62.623.326.70 '

Mariá ';}ocstiog
\: I,

; ,

• I

I ,O"

. ": '

('
'Agradecimenld

..

Y 'I
'

Profundamente consternados eömu-
nicamos a todos 08 parentes, amigos e .eo-

nhecídos, 10 falecimento de nossa querida
. mãe e espôsa,

. ,

. w

< ,WALLY G�SSER,l Nase. Filz,

{

r

1.774.154,60
460.427,80
116.866,60'

6.453�873,30

Das Symbol der -Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gerin'gsten Preisen bedient.
\

_

·1·
MEDIKAMeNTE UND 'PARFÜMERIEN
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,
�dital de ç:itaç�o '

, C9 Doutor Ay�es Gama B'erreira de Mello, Juiz \
de Direito da Comarca de '3arirguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei,

.

ete . ..
'

7

,. _FAZ SA BER aos que o presente edital de ---,...--------,_".----�--�...;;.�------�--..:...---�;;....:.!""-.....--..;;.
CI ta9ao, com Q p. ra zo d e trin tá. (30) d ias tri rem ou \_o\!!!!!N!!!!!O!!!!!!!!!!X!!!!!LTIV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!A!!!!!RA!!!!!O!!!!!U!!!!!o\!!!!!'!!!!!Ji)!!!O!!!!!!!!!!S!!!!!U�L!!!!!!I!(!!!!!S!!!!!A!!!!!NT!!!!!A!!!!!!!!!!!.!!Çi!!!AT!!!!!A!!!�!!!!!I���A!!!!!)__!!!!!-�.��SA!!!!!'8!!!!!A!!bP!!!!!0�,�6�D�(B�I�A�8!!!!!R!!!!!IL�D!!!!B!!!!!!!!!!,'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!!!.0!!!!!!!!!!2!!!!!,2!!!!!2!!!!!2dele c,omheciment6 tiverem; que por parte de EGON "

, BROTZ'KI. por intermédio de seu bastante proou- .-�----�-----------�-------.
r�dor, advogado dr. Reinoldq Murara, lhe foi, diri- S' UO B S I O 1;0 S' .H IST Ó' R I 'C O Sgida .à petição inicial do teqq\seguinte ,:

'

,

, PETIQÃO INICIAL: - "Exmo. Sr. Dr." Juiz'
,

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul.' EGON m,.-'_'.{I. �
•

BROTZKI, braeileiro, lavr�dor, casado, residente e o
.&a r!J •••,. - •••1

domiciliado 'em Ribeirão Gustavo, município de
Massaranduba, nesta Comarca, trem atratrés- de seu

bastanta procurador, advogado adiante assiuado,
lDstrumento procuratõrio anéxo, inseoito na A.O.B.,
seção do Estado de Santa Oatarina, sob n " 915.
com� escri,t6rio à Av Mal. D?odo�O 2"'5, nestà cidade,
.expor e requerer o, seguíute e

, Que o suplicant?sempre esteve na pósse manaa,' pacífica eininter·
rupta, para mais de 20 (vint�) anos, entre si e seus
antecessores, COIl) o "animus, domini", sem jamais
sofrer qualquer, embargo ou contéstação de quem
quer que seja de uma área de terra situada em

Ribeirão Gustavo, _
município .ds Massaranduba,'

sôbre ela construindo benfeitorias, efetuando plan
tações, etc. Quê o Sr. Paulo Brotski adquiriu do
Sr. Olímpio Uardoso, a posas do terreno em aprêço,
confor�e doc., 1, firmado por Da. Lina Cardoso, o

qual está atualmente em poder do filho Egon
Brorzki, ora requerente, sôbre cujo terreno sempre
pagaram regularmente os impostos, em nome do
primitivo dono, desde e ano de 1927, segundo talões
anéxos. Quel é de 252000 ms2., mais ou menos, a

'área ocupada pelo suplicante, com as seguintes
divisas objetivadas no eroquis anéxo: frente com
210 metros em terras de Hermann Roloff; fundos
com igual metragem em ditas de Henrique Meyer
& Oia. Ltda.; ,extremando de um lado com 1.200

.

metros em terras de Alfredo Kulling e Robert
, Krutzsch; e de outro lado com igual metragem em

'terras de João Andrejwski. Qué a v'ista do expôsto,
se encontra perfeitamente configurado, com todos
os requisitos legais e a seu favor, o USUCAPIÃO
EXTRAORDINARIO, da área de 252000 msã., mais
ou menos, tudo de conformidade com o que preceitua
o art. 550 do .'C6digo Civil. Que para legitimar sua

situação de fato, na forma dos arts. 45. 'e seguintes
do C,P.C" requer, a V. Exa., a designação de dia
e hora, para que, com as testemunhas abaixo arro-

-

ladas,. se proceda a justificação do alegado, após
o que deverão ser pessoalmente Citados os atuais
confrontantes e interessados certos, bem como suas

mulheres, ss casados lorem, como do mesmo modo
o Órgão do. .Ministério Público, para requerer o

que fôr de Direito, no interêsse da Fazenda Esta·
�ual e Federal, e ainda com o prazo de 30 dias,
por Edital, o's interessado,s desconhecidofõ!, para
dentro do prázo legal, contestarem a presente aQão,
querendo, Bob pena de revelía. Que não sendo
conteEjtada a ação, especa desd� já, seja a mesma

julgada p,rocedente, com a declaração de seu domí
nio sôbre, o im6�el usucapiendo, valendo a sentença
como título hábil, para a 'transcrição lIO Cart6rio C

-

dde Registro de Im6veis, aesta Comarca. Protesta'-se
\
Om em O ra çO e s n Ov e e m a r ç O em '/J O i n v i I. I epor todo gênero de provas eql Direito permitidas,

'pripcipalment\e o depbimento pessoal de qualquer Revestiram-se de muiro ro maleável), foi inaugu'jlaçÕeS iDdustriarias. À da Guanabara, Sr. Carlos
contestanfe, testemunhas, perícias, vistopas e etc. brilho as comemorações rada nova e importante tarde, foi realizadQ ban· Lacerda" disse que o povoDá-se para fins fiscais, o v. a 1 o r da A Q ã o em realizadas em Joinville no unidade de fundição, que quete de mais de 450 ta- brasileiro se prepara para .

Cr$ 5.�00,OO. Ne'Btes.,Têrmos P. Deferimento. (sôbr.e dia 9 de março, referentes é a mais moderna insta Iheres na Sociedade Har- fazer 'hão uma revolução
estampilhas estadualf!! no 'Valor de Cr$ 22,00, devl- \ ao t t 20 aniversário da ci· la<;la na América do Sul. monia Lyra. sangrenta, mas uma revo-
damente i�utilizadas, o seguinte): J.araguá, do Sul, dade e igualmente ao 25° O Governador da Gua LACERDÂ: lução pela técni,ca, pela

, 26, de abrIl de 1962). pp. (as) RemoIdo Murar�. aniversário de fundação nabara, Sr. Carlos Lacer·
çÄO PELA

REVOLU· inteligência e pela educa-
T�STEMUNHAS: 1 Ei:;lg.elhardt Krue���,o brasl- da Fundição Tupy S. A., da, presente às comemo- TÉCNICA ção. "A �gran'de revoluçiio
leI�o, c�sadP,.la�ra.d?r! reSidente e.�omlClhado em Distrito de ßoa' Vista, no rações, acionou o dispo- No discurso que pro· que \(OU pregar pelo Bra-
C�lxa d Ág�a,.muDlClPlo de Guarammm: 2) Geraldo conjunto industrial daquela sirivo' que pôs em funcio· cunciou na cidade de jo· sil é a 'revolução da 'téC:
VC_lI�e.s, brasIleir?, �a_sa,d�, la-vrador, ,r�sld.ente e do- emprêsà ,(pioneira do fer-I namento as novas insta- inville. por ocasião das nica e da int�ligência, pa
mlcl.hado em Rlhel�ao u-U'stavo, mUDl,cf�)Io de Mas cpmemorações de seu 112° ra, através delas, libertar
,sar;anduba. 3� Alvm K�ue��r!. braSIleiro,

�aS�d_O'I---vv.--E-""""""N---D--"-E'- -_
....

,-S--E--��.
aniversário, a 9 de março, o trabalhador de sua igno·

lavrador, res!d:�te e �omlClhado em RlbeIr�o e igualmente ,pe10 trans, rância e dar a êle o direi-
Gustavo, mU:fllClpiO de Massaranduba. curso do 25° aniversário to de Niver em liberdade".

SEN T E N Q A: <
- Visto,s, etc... Julgo, por � da Fundição Tupi S. A.j afirmou o chefe do execu�

sentença, a justificação de fls., em que é requereme Uma propriedade com ,1.200 morgos - terras � o Governador do Estado tivo guanabarino.
EGON BROTZKI, para 9-ue surta os seus jurí«:iicos � apropriadas para o�plantio do, arroz - conte'ndo I

' (

e legais efeitos. qitem-sel, pessoalmente, para,ic,on' � o seguinte: • . ....

test��� o pedido! o dr. repres�ntante do Minis1tério
I I Clrurglao sovl·e'tl·co substl·t.UI·UPúbhco e, os lDtere�sados certos, bem como, por
Um bananal "com 10.000 pés próduzíveis. ,

edital, com o prazo de trinta (30) dias, .os iliteres- 30 morgos de arrozeira plantada., N, '

I
,N ,

sádos içce�tos; edi. tais êsses !que deyerãoJ ser publi- � 10, mil metros de valas para arrozeiras. I � coraçao e .pu mao num macaco
cados por' duas, (2) vêzes no jornal "Correio' do � Uma estrada construidél dentro do te'rr�no (2.500 mts) � "

\
,

Povó", dest.a 'cid,jlde, e uma (1) vez no, "Diário da

�
250 pés de árvores frutíferas enxertad'as.1

!
MOSCOU, (UPl) - O mista no tocante à possi-

Justiça". Custas a f.nal.. P. R. L Jaraguá do Sul: 3 easas, de madeirô. cirurgião soviético· Yladi- bilidade de substituir o,

28/2/1963. (as) Ayres Gama' Ferreira de Mello, 1 pa�to �ercado. c.om arame. mir Demijov acaba de da� o coração ou os pulmões
Juiz"de Direito.

� � 12 mil p�s de alp1m. '
'

. ,� um novo passo para a dQ homem. Nos detalhes

,Em 'irtude do qUß c�a�a e cit�, a
A

todos �,1 Batedeira n.O 3 - com motor - ótimo estado., � �ub�muição de diferentes fO�.liec.jdos à imJ)rensa, .0,-
quantos interessar possa � dIreIto tenham s(i)bre o � 1 GjJrroç,a -, �tc. etc. etc. 'J

I
orgaos ao, efetuar uma 0- mlJov declarou que delxa-

im6gel'requerido" a virem, ,DO prazo ,legal dei trinta � Melhores infórmações co� VitorZ.,
I ,- peração �e' transp,lantação va o,s 6rgãos estranhos

(30). dias, alegarE3m o que i,ulgal'em a bem de s�us
I

'

'."
. . . Im�ermaDD., do coraçao e de um pul .. dentro do t�rax do maca

interêsses e ,direitos. �,:paI'� que chegu� ao c?n�e
nas LOJAS DOUAT - FIlial Jaragua do Sul � mão num �acaco; � co !lt� sua comple.ta adap-

,cimento (le' todos, e mnguem' alegue Ignoranma, .....__. ..;;....._ �__�� A, operaçao realizou-se taçao, e, em seg�lda, pra-
manda e�p'edír o �re�elile edital, que. será afl.xadp i. .

.... I,. co� êxi,to na .cidé!de ca� ti'C��á. a .e�tirJ�açãd dos

nq ,locat 'dei costume, ,as 'po�tas d,<?Fo�l,lm, pubhcad'o ! . I ��",
'"

c�s�êlna ,d.e ,UJum,us", pro �rgaos
I

OrJ�lOals. A,cres-
pela ,imprensa 'local e D�árlO I d� Justiça do Estado. '.,'

' "

x,lma a_o Mar Negrce e em ce�tou, ser_ este () meto�o
Dado e passado ne'sta cidade Ide Jaraguá do Sul,' Dp. Rel'noldo Mupara ,data nao revelada. que de\Jera ser empregado
aos sete dias d,o mês de março de mil -no'Vecentos

II
;") t Estas informaçõe� fo quandq fôr praticada a o'

ß sessenta 'e três. Eu, ':A:rriadeu ,Mahfud-/�scrivão, , ADVOGADO ,II 1 -

" ra!" fQr�e�idas pelo, p.r6. perôção em, s,êres huma-,
o subac.revi. (as) Ayres uGa·ma Ferreira, j;leMello,. ..

J�
prlO. m�dlcQ �um. _ art�gp I noS,

'

Juiz de ,Dir�ito., '

,

" I'
•

I \0 ri'
" pubhcado no Jornal dos IJA'preseptec6pi�, cQ�,fere cotrl o origipa!; doufé: �scrit6rio ao lado ,(ja Prefeitura. °pion�ir05' �� .Part��o Co',

J ráguã -no Sul 7 de mar",'oode 1963.
o

, ,"", JÀRAGUÁ Dd, SUL ,\ mUOlsta, p\lonerSkayal11 ,'f ' ,'ti '\, ". Pravda".'
O Escrivão, AMADEU MAHFUD 'Demijov mostra-se oti-

,
'

').
,x .

"

Schluss lo/gt•.
I

JARAGUÁ DO sUL SANTA CATARINA
�

,

j I '

MOVIMENTO DA FESTA DE Id�3-63
I '

,

Ein weiterer Abschnitt berichtet über "Theater
und Vergnügen" Da hetsst es; Am vergangenen
Sonntag fand in dem Tanzsaale, des Hotel August
Mielke ein öffentlicher Ball statt "gegenüber der
heutigen Reisschälerei des Herrn Leopoldo João
Grubbe". Als wir spät den Saal betraten, werden
wir, beinahe geblendet durch den Reichtum der

, Roben äer jungen Damen, die an den Armen der
Kavaliere den Saal durchschwebten. H e i ier'e '

Stimmung lagerte über allen Anwesenden und
ist dies wohl heupsächltch den gewählten Manie-

,

ren des Meitre de plaisir Herrn von zuzuschreiben,
der alles nur Mögliche aufbot den Damen und
Herren, die Stunden angenehm zu machen. Schon
oft haben wir uns mit Recht beklagt, dass diese

1,50 unschuldigen Vergnügungen so lange hier
unterbrochen waren. Hoffentlich erhalten wir bald
wieder eine Eínledung, der wir, sicherlich mit

, Freuden Folge leisten werden.
Unter sei ben Rubrik kann die Z e it u n g

weiter melden: ,

Wie aus authentischer Quelle mit geteil wird,
ist Herr August augenblicklich dabei, den Ziegel
platz zu einem Cirkus herzurichten, um ihn an
eine Kunstreitergesel�haft zu vermieten.

Wenn nur diese Geselschaft nicht aus lauter
Enten bestehr.

( Despesa
Despesas totale

' f

RENDA LíQUIDA
TOTAL

e-s 425.878,00
Cr$ 1.305.254.00
Cr$ 1 761. 132,00

r. Jornal, (manuscrito) que apareceu no ano
de 1901, e dele tendo-se' notícia de que teve
interrupção \inal na expedição do 4..número.

lOontínuação dó N. 2216)
" ,I I

,

ó RECEITA
R end a b riu t a I

T'ô rÍt � o I a
TO\fAt

e-s t .506.632,00
Crr$ 224.500.00
e-s �.7Õ1.132,OO

Joio Budal da' Silva
Rolando Juhnke
Edmundo lIosowski

, I

.' Resultado' j da Tômbola

�

Ein weiteres Vergnügen wird mit folgenden
Worten gemeldet: An einem der nächsten Sonntage,
soll auf dem Irapocú ein Wenrennen zwischen
"Canôas" stattfinden. Der Unternehmer hat schon
mit dem Besitzer der Fähre rückspreche über die
verrnierung derselben genommen, um darauf ein
fliegendes Büffelt einzurichten, und die berühmte
Kapelle Langer oder Synfrônio Rosa waehrend
der Regalia darauf spielen zu lassen selbsve
ständlich nicht auf der Fähre {CaD ), unter

führung des lahmen Antônio Alves de Siqueira,
Onkel zu dem, dessen Schreiben herausgesucht
habe zwischen den Rarifäten des bekanhten
Sammlers jataguás.

'

t. Prêmio - n. 14486, Bíciclete, Willi Schaad,
Brusque .• 2. Prêmio n, 1713, Tapêre, Carlos A.

Voigt - Jaraguá do SuL: �.' Prêmio n. 2854, Rádio,
- Geraldo Cernpestrtnt' - Jaraguá do Sul. 4, Prê
mio n. 2154, Bomba de pressão, João E. Dias
Nereu Ramos. 5: Prêmio n. 2732, Leitão Duroc, Ir
mão Aurélio - São Bento. 6 Prêmio n. 1903, Pol
trena, Vitor Zimmermann - leragué do Sul. 7. Prê·
mio n. 2760, Caneta, João 'L. da Costa - lrapocu
zlnho.: 8. Prêmio n. 3296, Pulseira, José Gonçal
ves, Fo. - Ieregué do öul. 9. Prêmio n. 2529, Bola
de futeb61, 'Irmão Aurélio - São Bento. 10. Prêmio
o. 1105, Prêmio consolação, Angeljna Tecilla - Ja-
raguá do Sul. '

'

Acertadora da Lista de Palpites: AlVTOlVILDA
lVICOLUZZl, Livro de Ouro' - Ganhador da
Geladeira: ALVARO RERTOLI.

Ao apresentarmos o resuttado da festa de 9 e
10 de março, desejamos, uma vez meis, externar o
nosso profundo agradecimento aos senhores membros
da comissão organizadora dos festejos, às Irmãs da
Divina Providência. aos senhores pais, às damas de
caridade, às damas da comunidade evangélica, às

mas s socieda�..
a

r ilfMlQ§, epfim que de-
uma forma ou de o'utra contribu{tmn para o feliz
êxito de nossa festa. .

A todos, pois, sem ,distinç�o <> nosso muito
obrigado.

Jaraguá do Sul, abril de 1963
Ir.ão Lufz, Diretor

o Paulo_Morelli, Secretárió

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


