
Greve dos trabalhadores

nas salinas no Cabo Frio

I J

CABO fRIO - O de
legado de Cabo frio, do
Estado do Rio, pediu re-

forços ao Secrerério de
Segurança por cause do

I Fundação: Diretor: Impresso na : movimento grevista írrom-

Artur Müller EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL I Sociedade Grillíca Avenida Ltda. pido entre os trabalhado-

I
res das salinas.
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Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

, I

João Lúcio obtem' aprovação
, No dia )0. de abril. O manítestações de símpa
vereador João Lúcio da tia ao regime de Cuba,
Costa, expendendo [udí
ciosas razões, com rbs-1obteve aprovação unãní
peito ao movimento dos me do telegrama abaixo
comunistas. nas suas transcrito:

'

Carlos Lacerda - Governador Estado Gua-
nabara Rio de Janeiro,

.

Câmara Municipal Jaraguâ do Sul vg tendo
em vísta requerimento apresentado vereador ban-

,

cada udenísta João Lúcio da Costa vg unânime
mente aprovado vg vem de encaminhar moção
congratulatória pela maneira brava e esclarecida
com que impediu que traidores nossa P á t r i a
viessem em, solo brasileiro realizar Congresso
simpatia regime cubano pt Povo Jaraguaense vg
por seus representantes condena essa fórma ma

nífestação Oastrista vg por isso que vg seguindo
exemplo demaís irmãos patríctos vg apresenta
Vossencía as efusivas congratulações para que
continuemos na estrada larga da verdadeira de
mocracia vg de que Vossencía é paladino das
Américas pt ,

Saudações Loreno Marcatto - Presidente Câmara
-------------------------------------

Quadrigêmios já têm nome e estão
passando bem: Vão para casa 10'Uo
Os quadrigêmeos já têm

nome: Patricia Maria, Sil
vana Maria, Mau Icio Jo
sé e Marerho José. fican
do superado o primeiro
problema para os pais.
que faziam suas pre-visões
na base de mais dois re

bentos, nem de leve pen
sando que êsse número
poderia ser duplicado.

A 'euforia do pai não é
menor, man:IeS'tada por
largos sorri'sos de eviden
te satisfação. com o re

corde estabelecido. Mais

alguns dias e os quatro
estarão fazendo compa
nhia a seus quatro irmãos.

Em seguida dois meninos
(2.180 e 2510 g.) e por
ultimo uma menina a me

nor de todos com 1 790 g
A mãe é formada em

filosofta, e o pai repre
sentante do laboratorio
E. R. Squibb '& Sons, na
cidade de Curitiba.

Mais um esforço empreendedor do
deputado Lauro Carneiro de Loyola

Médicos
soviéticos
ressuscitam

•

criança

Desenvolvendo trabalho
ativo na

I

Câmara federal
em favor das rodovias

cererinenses, o depurado

Lauro Carneiro de Loyola,
cuja preocupeçãe é treba
lhar pela cause do nosso

Estado, acaba de, conse

Dom . Gregorio

o asfaltamento da BR-59,
trecho Irelaí-Iotnvtlle, rran
site em regime de urgência.

PLANOS
O casal pretende criar

Baseavam-se. evidente- os quadrigêmeos nos mes-

mente, nas experiências mos moldes que os filhos Vereadores Câmara
anteriores, quando foram anteriores, dando atenção Jaraguá vg mesmo com

aquinhoados duas vêzes equivalente e nunca ves- órgão legislativo em re- nel. A medrda seré obser

com gêmeos. O casal Ma- t i'n d o e o s com roupas C6SS0'Vg vem de apre- vada alé a elaboração do

'ria Aparecida Virmond iguais, o que consic:teram sentar Excia. Revma. seu nôvo regulamenlo, que
Portela-Milton G. Portela des�conselhável. O sr. cumprimentos pelo trans venha a di�ciplinar a São Paulo - Estã o

tencionava ter muitos fi Milton G. Portela aceita curso, data nataUcia vg matéria. governador Adhemar de

lhos, mas ebperava )parar
o auxilio financeiro qUE> <, Barros alarmado com a

em seis e agora ja têm o Govêrno por lei, con

r-N----
...............

d-----A------;--
...............

d
--:---'-......,_....� queda de arrecadação no, _ I

_

oito, em apenas três par' :�i� adceas��iiuZI���had� � O ta e gra eClmento � estado, d�vido � re�ração c!,�dito, resu!taute _

da po-

tos e quatro anos de ma-

� I
de negóCIos e miClo de htlCa de deslDflaçao que

trimônio. '

uma v�z" ,/
, A COMISSÃO DO NATAL DA CRIANÇA crise no setor da indús- estã sendo 'feita pelo. Mi-

I
O medICO que realIzou t

.

t
-

d "t d F d

I
POBRE, agradece penhoradamente à tôdas as

I
na, com,

_

a coo ensao o nl", ro a azen a.

. Os 'pequenos passam a operação cesariana, sr.

bem no Hospital São Lu- Jorge Wachelke o que Entidades, firmas ou pessoas que,. de qualquer

Icas, e a mãe declara que tratou a parturiente no modo, colaboraram para o êxito da Campanha

I M A R O 1. A-8(não p_oderia ser maior o periodo pré'natal sr. Né- � do Natal da Criança Pobre realizada em
'

dezembro de 1962. • • •

meu orgulho). préparan' lio Ribas da Costa, e o

do-se para criar mais qua- pediatra Pedro ho de �
. De uma maneira tôda especial, os agra- �

tro.· . Almeida, vão 'escrp-ver um � decimentos às bondosas Irmãs do Colégio �
trabalho sôbre o caso,

I
Divina Providência. ao Lions Cll,lbe de Jaraguá

tconsiderado raro no Bra· do �1l1, à Prefeitura Municipal. às Damas de

silo Sabe-se de antemão Caridade, às Damas da Comunidade Evangélica
que Dão se trata de he- � e ao Rotary Club dfl Jaraguá do Sul. �
reditariedade, pois nunca � Comunicamos outrossim que o movimento �
se registrou o nascimen- �

financeiro apresentou o seguiste resultado:

Ito de gêmeos na família Arrecadado em dinheiro , . . crS 342.710.00
de ambos.

' Arrecadado em prendas "
. . crS 111.488pO

Nola da redação:.: A noticia � Arrecadação total cr$ 454. t 98.00 J
é do jornal :'0 E<:tado do ·l

Jaraguâ do Sul, .abril de 1963.
_ �Paranã", de 4 4, 63· A fe- A COMISSAO

li� mãe 'é 'conhecida da ......,_....�,__-......,_........,................,_....--�...............

sociedade Jaraguaense,
tendo sido colega de es·

cola, da Sra.< do sr. Lino
Baratto e aluna do Prof.
João Romário Moreira.

.

A HISTÖRIA.

Maria) Aparecida e Mil·
ton casaram'se'em novem·

bro de 195tf seudo natu

rais de Santa Catarina.
Ela de São Bento do Sul
e êle de'Florianópolis. No

primeiro parto (1959) nas
ceu um casal de gêmeos;
no segundo, (1961) �ois
meninos e agorlyd?is mEl

ninos e duas menlDas. O
i
f
ultimo parto foi anormal,
tendo sido necessária a

operação' cesariana. Uma

I"menina foi a primeira a

nascer, pesando 2.650 g. • __

Snr. Comerciante e
Indusl[ial: Prestigíe
a tua classe; inscre
vendo·te na Associa·
Cão Comercial e

Industrial de Jara
guá do Sul.

D. Gregório Warmelíng
é figura das mais esti
madas entre os vereado
res da Câmara Municipal
de Jaraguä do Sul, já
tendo distinguido o le
gislativo com repetidas
visitas.

Foi com o pensamento
voltado nara essas rela
cões cordiais e amisto
sas que um grupo de

vereadores, mesmo com

a Câmara fechada, com

os lamentáveis aconte
cimentos do día 8 do
corrente, não podendo
esperar peja voltá do
funcionamento do Iegís
latívo, resolveu enviar
ao ilustre príncípe da

Igreja a sua manílesta
ção de regosijo, expressa
pelo telegrama que é do
seguinte reôr :

'

guir entre os lideres de
todas as bancadas que
formam o Poder Legisla
tivo Federei, assinatura
no pedido que foi deferido
pera que o projeto do
Poder Execuuvo que abre
o crédito especial' de um

bilhão de cruzeiros pare

Nossos aplausos ao de
putado Loyola pela inícta
tive, que atende imperio
ses necessidades da eco

nomia cetarinenses.

"Dom Gregorio War
meling - Travessa São
José 226 - Joinville.
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ii DR. IVO KAUFMANN li
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li· ii
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Cirurgião Dentista' !!
ii
i!
II
ii
ii
II
II

li _. Aparelhagem mOderníssima' - II
II RAIO X � CLiNICA - CIRURGIA !!
li PROTESE . - CLINICA INfÀNTIL !!
II fi
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Abrirá sua clinica dentaria dia 22 de abril 'na
rua Preso Bpitacio Pessoa 139

(em frente da BMPRESUL)

MOSCOU --- Segundo
jornal desta -Cepiral, dois
médicos soviéticos ressus-

citaram um recém nascido

I A I· que esteve "morto' durante

Warmell�ng mp.lam-se OS onze minutos, fazendo uma

S d
incisão no rórex e aplí-

, ervlços a cendo m e s s e g e n s no

• coração.
Cooperativa Tupy A cnença, Valery Solo-

víov, tem agore cinco

A Cooperativa de con-I mêses e esté se desen

sumo dos Bmpregados volvendo norm�lmenle e,

da Fundição Tupy :S,A. p�ra provar .0 Jorn�1 pu

de Resp. Ltda., de Join- blica fot�grafla �a criençe.
ville, cujo número «;Ie" O re�em n�scldo esterre

associados ultrapassa a !ll0rto a, J�lgar pelos
,

SI['lomas clínícos, posto
casa dos 2000, vai am- que não pulsava o coração,
plíar OB serviços que não respirava nem reagia
vem prestando através à luz; explica o jornal
da inauguração de

I
um que a "ressurreição" de

Posto de Venda. em posto Valery é insólita porque
central daquela cidade. até agora pensave-se que

as c é I u I a s do cérebro

A Cooperativa se localí- resistem apenes seis ou

za no bairro de Boa Vis sete mlnuros, antes de

ta, a seis quilômetros do sofrerem danos trreparé
centro, motivo por que veis e a morte de um ser

a criação daquele novo hu��n,o era c.<>nsi�erâda
serviço virá beneficiar a definirlve aos 0110 �lOutOS
um grande número de as

se falh�s�e a rentanve �e
soctados. A inauguração I re�susclla.lo segundo diz

do Posto de Vendas está o Jornal.
marcada para o próximo (

día 10. de maio.

reafirmando ilustre pre
lado sua admiração.
pelo espíríto dedicação
e devotamento com que

c o n duz pensamento
Cristão no engrandeci
mento Diocese Joinville

pt Cordiais Saudações
pt João Lúcio da Costa,
Eugênio Vitor Schmöckel

Alberto Moretti, Victor
Bauer e Henrique Woll,

Oueda 'da arrecadacão
em sãu PHulo

Suspenso o registr�
de jornalistas
profissionais
BRASfLiA - O Minis

Iro do Trabalho determinou
a suspensão de registros
de jornalistas proftssionais
em todo o territórto nacio-

SE VOCÊ Jara-,
guaense é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver se na Bociedade
de Cultura Artistica.
Ela necessita do
concurso de todos
para projetar a cuJ
tura de nossa terra.

Outro dia o Ze ferino bispou
_

uma conversa

entre dois pessedistas daqueles de boa cêpa, pesse
dislas por amor à camisa. Estavam amargurados,
profundamente amargurados, sofriam mais que o

Mano Jango em dia de derrota do Flamengo. Dizia·
um, baixinho:

- Peter, assim não é possível. A gente, durante
a eleição. lula, briga, pinta o sete e. O· caneco, perde
amigo, 'gast� dinh'eiro do próprio bôlso, _prá depois
ver isso, pra depois ver os vereadores que a gente
ajudou a eleger agirem assim, deixarem·se çomer
assim quais bananas por m<;lcaco velho ...

- Isso. é bem verdade, Adelino, isso é bem
verdade. " E ainda por cima, são capazes e inleli
gentes, E eu acho que isso plóra a queslão, porque,
além. de não terem, tarimba, não preparam os assun

tos que vão debater na Câmara, e por isso vão para
lá titubeantes, sem firmeza nenhuma, falando humil ..

demente, pedindo por amor de Deus que es verea

dores da UDN aprovem. suas prQPosição_zinhas ...
Aí a' eIerna VIgilância, acaba com eles, firme, aulo

rilária, quase como professor passando descompos-
'tura em aluno desobediente ...

---x-

O l.eitor pergunlará, certamente, que isso tenha
se verificado em Jarög'uá do Sul. Não é" não, É o

recorte enviado por um leitor de Blumenau, que leu
a notícia em "A

ITribuna", daquela cidade. ,Qualquer
semelhança é mera 'coincidência. Somos gratos ao

leitor A. f.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Emprêsa jh'nalistica '

"Correio do 'Povo" Ltda.
,

• 1,963 '.
'

Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel
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Ae:8embl�ia Geral Ordinária

t� I" �J 1

a
Ficam convidados. os Srs. Aci0!list�s a com-

................. � )........ u r w p.�� P recerem a IAssembléla Geral Ordínáría, a rea-
.............................. ............... � ..-..-

lizar se no próximo dia 29, de abril de 1963, na
I

I' 'I nhas de Almeida, espo- - a sra. Vva. Rosa séde social a Rua CeI Procópio Gomes de Olivei-Aniversários SB do, sr, Heraclídes de Henschel. ra, 28b, às 15 'horas, a fim de delíberarem sôbre
,

\ Almeida. Edilson Schmöckel, em a seguínte ORDEM DO DlA::
/

,

Faeem anos hoje: ,
- o sr. Erich Schmidt, Ourltíba, I a) (- Aprovação das contas dó exercício de-

filho 1 do sr. Guilherme 1962;
Schmidt. Dia, 24: b) Eleição da nova Diretoria;
- o garotinho Raul . c) Eleição do Oonselho Fiscal;

Marcos, filho do casal
A sra, Otilla, esposa d) - Assuntos 'd� interesse/da sociedade.

Relinde e Herbert-Mera-
do sr. Arnoldo L. Sch-

amanhã: chall.
mitt. NOTA - Achem-se a disposição dos Srs.

Acionistas, os doeumentos Ide que trate o .art. 99
do decreto n.2,627 de 26 de setembro de 1940. I

I
• araguá do Sul, 28 de março de 1963.

./

AS'SE.MJ;3LÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Oonvldarn-se os Srs. Acionistas par� uma

Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se' no
mesmo local, na mesma data e

horário, que terá a seguinte ORDEM DO DIA:
a) - Altera.ção dos estatutos, com a criação

de um cargo. de Diretor Técnico.

b)r - Assuntos de interesse dá sociedade.
Pelo -comperecímento desde [ã agradece.
Jaraguá do Sul, 28 de março de 1963.

1-----v"EN-Õ"E-- sÊ--1 �==="�::�::�::::�:��:�::.i�:::
I. Uma propriedade com L200 morgos - terras ! II V END E - S E II� apropri�das pera o plantio do arroz - contendo � ii, !l� o segutnre : � ii Um terreno e respéotiva casa .residenoial II

ii ii� Um bananal' com 1'0,000 pés produzíveis. � ;1 ne principal ma da praça. Ii� 30 morgos de arrozeira plantada. � ii - Residênoi� e Ponto Comerciàl - ii

� 10 mil rnetros de valas pera arrozeiras. � ii '

_

'
.

'.' ii
� Uma estrada construide dentro do terreno (2,5POmrs) � 11 Informaçoes com o sr. ':'Ic,or Zimmermann n

� �5�a�:: �: �:�;�r�. frutíferas enxertadas. � �..._. .._.__ ._.... �:��:������__ . _)J� 1 pasto cercado com arame. �, -.-....-.--...-- ...-.------.----.---.--.---.-- ---�

� 12 mil pés de aipim. � lIi=i�!l=r_;l::ll__l;_:!=l!::l!::li=:=illllE!iii

� 1 Batedeira n.v 3 - com motor - ótimo estado. � m . m

� 1 Carroça - etc. ele. etc.
.

� III DR. J<:> R N SO E.LT E R ru
� Melhores informações com Vitor Zimmermann. � m I CIRURGlfio DENTl5Tfi I I
L::��������� :: Moderníssimo "A/ROTOR" [.

�I
Dr. Reinoldo Murara 1 I[I ADVOGAD!l_ Ig

S,.A.

AS&INJ\'k'URA:
Rn_ual. . . . . Cr$ 500,00 I

Semestral. . . Cr$ 300,00
Avulso ... \. Cr$ �5.00

,

'O .er. Alfredo Keíser ;
,

-' Marília Hafermann,
. filha' do . sr. Henrique

. Hafermann.
-/

Eaeem anos

BNDBRBÇO :'

\ Caixa Postal, 19
Rvenida MaJ.' Deodoro, 210

Jar�gua do Sul - S. Catarina

�
A sra, Ecy Mascare ..

Dia 25:

O sr. Carlos Mayer;
- Tusnelda Mayer;
- Lia, filha do sr.

Erich Schmerz, residen
te em Rio da Luz.

Diversão
, I' ,

Olaus, filho/do sr. Aris
tides Gonçalves. !

Dia 23:

Sonia Maria, filha do
sr. Faustino Rubini. Dia 26:

- Da semana da Pascoa muita coisa se pode contar:
notvados. Jussara, João Pessoa, Atiradores Progresso, namo
ros e coisa e tal, tudo pode ser notícia.

I _ Reunindo amigos na .resídêneía dos país da noiva,
fazendo-os assim participar de sua alegria e felicidade, João
Dalmo Rocha e Imelda Inês Gasehe colocaram alianças na
mão direita; día 13 à noite. Uma bonita festinha foi .oteeecída
aos amigos. Muita alegria e felicidade radiante do feliz par.

;_. Pelas 12,30 horas do domingo de Pascoa, a resi
dência do estimado casal "seu" Inocenoío - 'dona Josefa da
Silva, foi sacudida por uma onda de entusiasmo e alegria,
quando o jovem Osvaldo Sàde pediu (e obteve) em casa
mento a estimada'filha do casal Assim a Mercedes e o Nêne
agora 'passam ao ról dos noivos felizes e muito próximo
(dizem) as alianças estarão mudando da direita para a

esquerda. ,

-\ Na Estradà-Nova também o coelhinho a13dou dis
tribuindo alianças. A bonita Marlene Rocha ficou'noiva do
jovem Gione Ibraím, natural' de Jerusalém e residente em

Jbinville.

- O sr. Mário Tomelím:
- Anita, filha do sr.

Gustavo Alperstaedt. .

- Adernar Müller; O sr. Rui Frenzel.
- o sr. Erwin Erd

mann, residente em Rio
da Luz;

_ Domingo à noite realizou-se o baile do João
Pessoa com a Orquestra Cruzeiro. Muita gente lá esteve.
Muita mesmo. Kito Bastos e a encantadora AmazUda. Valério
e Arlete, juntamente com seus papais, mamães e irmãos.
A Aparecida Bíanehíní e a bonita loirinha de São Bento.
Ainda muita gente de Jara�uá e Guaramirim. Mais um tento
conquistado pela S. E. João Pessoa.

.

- - E por falar em Guaramirim é realmente de se

notar avpreterêncta que dá a mocidade daquela cídade pelos
divertimentos da nossã"city". Nossos balles e as' tardes
dançantes no Jussera estão sempre contando com a presença
de um "bando" dêles, Edgar, Antonio Z, Zéca Vieira, Henri
que, Atilano (por cansa de "alguém") e assim por diante.

.

- Muito bonita e atraente em sua tradição a festa
de rei da S. Atiradores Progresso. Desfile, recepção na resi
dência do rei, competição de tiro, balle, proclamação do nôvo
rei e cavalheiros, tudo dentro de um programa bem traçado.
_ Primeira' nó baile do João Pessoa e depoís no

baile do Progresso, até bem de madrugada (isto para apro
veitar tudo), notamos sábado à noite os casais: Osmar (dele
gado) Duarte e sra., Osni Müller (escrivão) e sra. e Haroldo
ßistow e sra. Gente alegre está aí mesmo •.•
- Domingo à tarde Edson SchuItz, reuníu a [uven

tude para uma festinha de Pascoa na residência de seus

progenitores. Lá estavam: O Flávip Marcatto dizendo nunca

ter visto festa melhor. O "geléia" pedindo "Boleros em Sur
dina", mas não saía da mêsa dos doces. O Zico Paterno, ou

, '1
melhor o senhor M. P. e a sua conquista N. M. - Alguém
lamentava-se pela falta do "muJtiplication", vamos ser mais

Ifrequentes José Alberto Klitzke.
,

_ Pascoa feliz foi daq�ele mocinh<T que já está
fazendo planos para 'passar o Espírito Santo, em São paulo.1O feliRsrdo que recebeu a visita da namorada paulista tem
as seguintes iniciais: Douglas Konrado Stange, estudante,
residente em J,araguá1 do .sul.
_ Lúcia Martins agora é fã de Florianópolis (ou do

Dkv vermelho: daquêle mocinh�).
....;. Miro Mohr continua abafando com a sua radionete

e os discos, comprados lá não sei aonde; quando êle quer,

entabolar converR8 com alguma "enxuta" vai primeiro mos·

trar os discos ... Arão Kreis que veio do Suez quer ir para
os United States, pois pol' aqui as garôtas não o .deixam em

paz, rapaz feliz astá aí. . \-
'_ Dançando muito ternamente apaixonados no

, JussaÍ'a doiningo de Pascoa, Flávio Lenzi e sua enéantadora
noiva Zoraide. Dizem que as alianças dêles não são comu

mstas mas yão, p'assar para a '�esqU:erda" nra primeira quin-
zena de maIO. '

, , .

, _/ Por hoje é só; sábado p�óximo voltaremos com

as "coisinhas" acontecidas no baile :d'o Acaraí hoje e "otras
cositas mas". Não' adiapta xingar que eu não ligo, nem dar

parte que o "delega" � meu amigo . . . ',\
\

E por. falar no .baile de hoje com o "Trio Monte Cario"
da Alemanha, auf-vidersen. ,

, ,

DR. GA.-LEGO

Reduz o ternpo de trabalho
e aumenta o conforto do CUEN'FE;

Escrit6rio ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

•

I
m

C o n's u I t ó

r i o: Av. Getu,lio Vargas, 198 i
a

(Anexo ao Depósir� da Antarctica J m
;=�!=:�=ii===!!i!!!!!ili!'El·!!!·!!i!l:�l!!·��a <,

CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

Fica terminantemente
proibido a entrada de

lie ROBERTO M. HORST, quem quer que se-ja,
, que dispõe äe maior sortil1lên. em minha propriedade
tO na praça e oferece. seus arti· ·situada à Estrada. Duas

_ gos à preços vantajosos '

{�ua Mal./Deodoro 3 . Jaraguá
M 8 ID a s, Dis t r,i t o

���� Schr�eder.
_'1_"_"_"_"_' ....:.... .._._

' Os infratores s e r ã o ,:#'!':::,p,==:::::;::;::::::!::==--:::::::;f....:::::::;;:;:::::;:;;=:::::::::;::::;;;;-=:;.:::�=::::::;:::;�,!§ii ;!!!iii!i!E!E!!i;;:;;;;',ii5i;;ii;;ii:;
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I ,!Dl]!". Ml�rmo Ja21rre[� I �e .A\ze'Ve�o -I punido;A:� !!::::.�:� � ][blR'iIlI���!i��!��? li
f� ,

,

II
I, ,.

.11, m o:::::::oc::::::::::c::::=r......c:::::::oc:::::::::rc::::::::a II Formado pelas Faculdàdes de Medicina ,das Univet-' I!
_"

.' ..' I \ i

... MUD A 5 II sidades de Col6ni'á. (Alemanha} e Pôrto Alegre liIII
, , ,

111 ''O ,-:- !ll ; CIRUROI.\ - SBNHORAS PARTOS CRIANÇAS B
li

11'1-\' I'n ,Frutife'!___,s e rnall'ient.sis
illl \. l'

-

-_ II

-I'ii
Com escritódo nésta cidade à A�i. Marechal Deodoro _.I! Lar�ni�iras, I?e?e_gueiros, u

CLINICA OERAL
'

, II
m da' Fonseca nO. 122, pàr,a �elJior servir seus cl ie n te s ;

KaklS€lrOS, MaCIeIras; Ja- ii Longa prática em Bospi�ais ßnrop"os II

'III �antêm es,t.reito. intercâmbio judiciárió .com os Escritórios, III 't���fCl��j�:��?i'a!O���ai� II TeL" 24fcons�ltóriÓ e re'sidência:
405 ti·

.111 d� Adv(;>gaeia ,DR. 'HEHOILIO ALEXANDRE DA 'LUZ .•

'·

�I fera,s, Palmeirãs. e,tc., etc. II
Rua �lies. Epitácí� 'Pessöa, III

11'1 com-,séde em Joi�viÜe e São Francisco' do Sul; 'está' em Iii PEOAM ,CATA'LOQO ii CPt;JStJLTAS: II
- , , '" III ILUSTRADO" ii , p'.ela manhã: 'das 8 172 á� 11 horas. II

m'- condiQóes de, também, aceitar ,c,ausas para 'aquelas Co" ... ,ii .

.i!
. - III1 \ II Pela tarde: 'das 14. 1/2 ás 17 II:.! horas II

.,: marcas. B,em1 maIores onus pAra seus constituintes.
'

,

I
:P. Leopoldo. �eidel . ii ", ! , .' "

,

" II

111 "
, '\

'

',', II '_ CORJ;JPA'"- II A:tende cllq;�adós'tambem 'à,Noite I!
ii= li Ile'iiE!lll=;liiiiEiliJiE!i&ll=iE!IIl=li_II=II_I�!!iP-!lli"__jlE!E!IIi!!i!illI�li===ll!!!!ljfi c::::::::ac::::::::ac:::::::>......c:::::::oo:::::::oc:::::::a '6:._......-;..----...P·-..·- ·_-···_·..·---·--_·..·-.:.--------dJ• ,_... II _.. • ..
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Ir Dr. �uiuo fBrnanuo fi�Gnú II
II, Cirurgião Dentista II
,. II

ii Comu:aica a seus clientes que se acha H
!! estabelecido em S,\8S novas instalações H
ii à Av. Getúlio Vargas, 170 - ii
li (ao lado da Sapataria Freiberger) . ii

I
�:::::::::=:::::::::==:::=;::==':::::::::;;;;;;::;::;===;::;::=::::::====::;=::J}

.:::l);';=::::::::;==:::;=-=::;;;===.=....;:;;;;:=::::::::::::::,::;;,;;;::::::::."::=::;:::;;-�
--------------- ii ••• II a,e I. UI e II g I.·· li

II ii
ii I!
ii - 'JARAGUÁ DO. SUL II
H' P
ii " Medicamentos e Perfumarias 'ii
II Simbolo

.

de Honestidade ii
:i \::
ii Confiança e Presteza ii
li A que melhor' lhe atende ii
I!· Ei pelos menores preços, ", li
� ; .

, y;:
·.I=:::::::::::::::=::::::====:::==�o::===:===;:;::;===;_.::::=!i

,

, Dr. Francisco Antonio Piccione
::M[�D][CO I

Cirurgia Geral de adultos 8' crianças - Clí
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias' de Senhoras e Homens,

Especlalisaa em doenças de crianças
Atende no

-

HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das '15 as 18 h�.
COH.1[JP_A. - SANTA CATARJJ(NA

���� ..�
Cure I seus males, e poupe .�u

bom dinheiro comprando I
oa

FARMAGIA NOVA

.

P R O, I B I ç Ã O
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1.) Aprovação do balanço e contas do exercício
de 1962;

2.) Eleição do conselho fiscal para o exercício
de 1965;

5.) Assunto.s de Interesse da sociedade.

Achem-se a disposição dos srs. acionistas os

documentos a Que se refere o artigo 99, do decreto- liio Elialvel I

lei 1127, de 26/09/1940. Capital Social, Fundos
e Provisões

PAS S I V O
� ereguä do Sul, :20 de março de 1965 Eliglvel

Ião Eligivel ./ ALBERTO BAUER, Presidente Dividendos, Valôres a Pa-

Capital Social, Reserva Legal, Re- gar, Títulos Descontados,
.

E
.

I F d d D
.

�Mi!II_Il!BII!IIi__IilB_II8(j@1Iii11!1i1_I!t"'l!II!Il!!I8li!111!11__&i) Contas Correntes Bancos,
serva speciai, un o e eprecia- (i._ !lS_.! lJí GBIiIB'__I(i8BfT!lSPtdIIiItiM'9IiI""_

ção, Fundo p/ Deved. Duvidosos 27.973697,20 I Diversos, Diretores, For-

Eliuivel
. FOTO PIAZERA necedores e Comissões 56.224.296,50

Fornecedores, Valores à Pagar, C/C Credoras, DE!PRONTE! Á PRE!PE!ITURA - JARAGUÁ Du SUL Contas/de Compensação
\

0/0 Sócios Emprést. Bancários, Bancos
'I'ítulos em Caução, Caução

Fotografi�D erh Geral - Fotocopias de Doeumeates - da Díretoría e Cont atos
c/ Oaução, Bancos c/ Desc., Repre-....

r
� Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios d S ö5 466 466 90

sentantes, cic Lucros Sócios 16.011.506,50
e eguros .,

Resultados Pendentes A pedido. atende a domicilio It tambem

Lucros e Perdas e Lucros a: Distribuir 2.990.266,70 em lo-:alidades Yizinhas

compensação.
Mercad. Transf., Depósito, Credores
pl Penhor, Contratos de Seguros,
Cauções da Diretoria

PARECER DO) CONStLHO FISCAL

46473493,20 Os abaixo assinados membros do Consêlho

.4-6-47-3-.4-9·-3-.2-0-46-47-"3:-4-9-'-3-,2=-=-0 Fis�al da Texti! Cyrus S. A., tendo exami:Da�o
==========

I
detidamente os Iivros e documentos que compoe .

JOÃo WIE!�T JUNIOR - Dir. Presidente as peças do Balanço, encerrado em 31- de dezem-:
MÂRIA DO CARMO WI8ST . Dir. Comercial bro de 1962, encontràndo tudo em perfeita ordem,'

. VICTOR HÖRNBR - Comador CRG·SC 2113 são de parecer que os referidos átos deve.m ser

PARECER' DO �.ONSELHO 'F.[SCAL aprovtldos na próxima Assembléia Geral Ordinária.
\V J�lraguá do Sul, 28 de março de 1965.

I

Os abaixo assinados, membros efetivos do WALTER CARLOS HBRTE!L

Conselho Fiscal. da 'Metalúrgica João WIest S/A., LORBNO MARCATTO

tendo examinados os documentos de contabilidad-e',
"

JosÉ NARLOCH -

���!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!S!!!!'!!'!!"'!il livros, balancetes, balanço Geral, e demonstração __ _ . __ ._ __ _ � ..
�

da conta "Lucros e Perdas", encontraram tudo em' {(
..

----�.-
-.-._-.- -.-.--.- ----------

---\\

perfeita ordem e harmonia, assim são de parecer li E u, P R EA.GA' ii
que tôdas as contas, balanços, etc., relacionados com ii . 'lll V II

o movlmento do ano de 1962, devem ser aprCi?vados ii
" ,II

peJos, Senhores acionistas em Assembléia Geral, li As' L.oià� DQUAT têm vaga: li
convocada p!ira O dia 20 de abril de 1963. !! A I' d S G � !!

Jaraguâ do Sul, 25 de março de 1963. , ,H uxi iar . e' erviç�s �ralS

'I,=j
'i RODRIGÓ OCTACILIO NICOLUZZI II Informa'ções cO(n�s��' ci����)' Zimm,ermõnn II

ANTONIO PLATINA. VIE!IRA II,' I .

. II
RE!INE!R' WIE!LLB �=::::::=:::::::::::::::::::::::::::======:::============:::Jt

'METALORGICA J01U W Il S T S. A.
RELATORIO Da 'DIRETORIA

Senhores Acionistas:
.

. � com satisfação que., cumprindo as disposi
ções legais e eatatutãrias, submetemos t' preciação
de Vv. ISs. e deliberação, o nosso BaI nço Geral,
demonstração da conta "Lucros e Perdi e" e Pare
cer do Consêlho Fiscal, relativos ao exercício en

cerrado ein 31 de dezembro de 1962..
Os documentos em alusão, evidenciam com ola

reza, a situação econômico financeira de nossa so

ciedade, e os resultados alcançados no exercício de
corrido. Permanece, entretanto, a Diretoria, à dis

posição dos Acionistas para quaisquer informaeôes
e esclarecimentos que eventualmente v e li h a m à

.desejar. . )

Jaraguá do Sul; 25 de março de 1963.
.

JOÃo WIE!ST JUNIOR - Dir. Presidente
MARIA DO CÀRMO WIE!ST . Dir. Oomeroial

BALANÇO GERAL
encerrado em 31 de dezembro de 1962.

ATI VO
Imobilizado

Imóveis Séde, Imóveis Agrícolas,
Construções e Benfeitorias, Oonstru
ções tRurais. Máquinas e Pertences,
B'erramentas, Ferramentas A..grícolas,
Máquinas Agrícolas,' Instalações E
létricas. Veículos e Acessórios, Mó- ,

veis e Ut=u-Iüos
D!sponibilidades

Caixa, Bancos
Realizável à Curlo e Longo Prazo

Duplicatas a Receber, Inventârios,
Participações, Ações Petrobrás, Apó
lices e Títulos, Adletonal 1474, Em
prést. Pübt, de Emerg. Lai 4069, A-

. eionistas
compensação

I' Dp. Recife, Estoque; Bens Penhora
dos; Seguros Oontratados; Ações Cau
cionados 6674.180.10

53.649.650,iO

9.394354,20

4.595.074,30

32.986.041,90

6674.180,10
53 649.650.50

\ I I
o

Cincoenta e três milhões, seiscentos e quarenta e

nove mil, seiscentos e cincoenta cruzeiros e eincoen
ta osntavos.

,

JOÃo WIE!ST JUNIOR' Dir. Presidente
VICTOR HÖRNE!R - Contador CRC SC 2113

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS
E PERDAS", em 31 de dezembro de '1962.

Devedoras Credoras
Salários, Previd. So o ia I,
Sego Acid. de Trabalho,
Impr. e Mát.. de, Esped.,
Prêmios de Seg.,· Telef.,
De!!p. Postais e Telegr.,

: Fôrça e ILu.z. Pr�p. e Publ.,
Imp. de Funcionamento,
Imp. de Renda, Imp .. Ven
das e Consign., Estampi
lhas Federais, Taxas e.,E-
.molumentos. Limpesá e

Oonserv.. Cons. e Refor-
':"'mas,

.

Peças e Aoess , Mat"
Diversos., Combo e Lubrif.,
Utens. e Ferramentas, Em
balagens, Desp. de Viagens,
Comisso de Vendas, Desp.
Bancârias, Juros,Bancários,
Jurfos Diversos, Juros \ de
Mora, Indeniz.ações, Abat.
Conced., Desc .. Concedo,
Aux. e Donat., barro e Des

pachos, Frétes Rodoviários

Fré�es Marítim.os, Honor:á
rios, Despesas Legais, Desp.

,
,

Apotheke, "Sob ulz"
'\eJARAGUA DO SU:L'

MEOIKAMENTE UND PARFÜMERIEN'

Da� Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am bésten zu den geringsten' Preisen bedient.

'-

/

I

Metahírgica João Wiest
,
j

/

Assembléia Geral Ordlnäría

CONVOCAÇÃO

861.387,30

S.A·l[IEIlflll ,CYlP([J§ So Ao
][:N' :DtrS�:Q][A DE !JH:ÁLHA8

JARAGUÁ DO' S'UL SANTA OATARIl,iA
São convidados os srs. Acionistas da "Meta

lúrgica João Wiest S/A para a Assembléia Geral
Ordinária a realizar-se no dla 23 dê abril de 1963,
às .15 horas, na séde social, com a seguinte

O R DEM DO 'D I A
.

"

t. Leitura, exame, díecussão e aprovação do
relatorio da Diretoria, Parecer do Conselho Fía
cal, Balanço Geral e Contas da Admíuístração,
reíersntes ao exercício de 1962.

2. Fixação de renumeração da Diretoria.
3. Assuntos de Interesse social.

AVISO: Acham-se a díspçsíção dos Srs.
Acionistas, na sede social os documentos a que
se refere o artigo 99 do decreto leí n. 2.627 de
26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, t5 dlf abril de 1963.

João Wiest Jnr. Dir. Presidente

I

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

Em cumprimento aos dísposítívos legaís e

estatuários, estamos publicando o Balanço Geral
e a demonstração da Conta Lucros e Perdas, en

cerrado em 31 de dezembro 'de 1962, bem como,
o parecer do Consêlho Fiscal.

'

Jaraguá do Sul, 28 de março de 1965.
GE!RHARD A. MARQUARDT, Dir. Presidente

BALANÇO, GERAL
encerrado' em, 31 de dezembro de 1962

ATIVO
Imobilizado

Imóveis, Construções e

Benfeitorias, Máquinas e

Instalações, Móveie e Uten
süíos, Veículos, Marcas e

Patentes 24.828.994,50
Disponlvel

Caixa e Bancos

,Realizável
.

Adicional Lei 1474, Capi
talização, Participação,
Empréstimo Público de .

\
Emergência, Duplicatas a i I � �)

t
cobrar, Inventário, Contas 0\

'

•
correntes Comissões 34.252.544,6 ��, .,.'

ValOres Transitórios �,;),-;-.
Conta de Resultados
Pendentes,

Contas de Compensação
Tttulos Oauctonados, Ações
em Caução, Valôres
Segurados

Alberto Bauer S. A. Iod. e Com.
2.158.619,50Assembléia Geral Ordinária

EDITAL' óe CONVOCAÇAo
Pelo presente ficam convidados os era. ectonts

tas desta sociedade a comparecerem à assembléia

geral ordinária, a realízer-se na sede social, rua Mal
Deodoro da Fonseca, 759, em leregué do Sul, às 15
horas do dia 29 de abril, afim de deliberarem o

seguinte:
ORDEM DO DIA

PA.SSIVO

35466.466.90 97 568.012.80

I
25.877.249,60

97.568012,80

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de !962.

GBRHARD A. MARQUARDT, Dir. Presidénte
I

E!UGÊNIO VITOR SCHMÖCKE!L, Contador
eRC-SC - 1605 DEC - 51083

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E
PERDAS" encerrada em 31 de dezembro de 1962

DÉBITO
Contas, Despêsas Gerais,
Fundo de Reserva Legal,
Fundo de Reser. Especial,
Dividendos, Fundo para
D e v e d o r e s Du'vidosos,
.Fundo de Depreciação,
Lucros & Perdas 77051 958,90

CRÉDITO
Vendas a Vista, Vendas a

.

Prazo, Juros e Descontos,
Dt v

í

de n d o s Auferidos,
Fundo para Devedores
Duvidosos, Lucros e Per-
das, Inventário 77:051 958,90

)

EMPREGO
As LOJAS DOUAT, desejando ampliar

suas atividades promoclonaía de vendas, tem

vagas para maís dois vendedores especíalíza
dos, pagando ordenado e comissão.

Base aproximada de renda mensal de

Cr$ 50000,00.
� necessário que os candidatos sejam

motorista, Ialem o alemão, bôa caligrafia e que
tenham bom conhecimento de artigos eletro
domésticos.

É inutil apresentar-se não preenchendo
os requisitos acima.

Melhores informações nas LOJAS DOUAT
com o senhor Victor Zimmermann. /

77.051.958.90

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1962.

GE!RHARD A. MARQUARI>T, Dir. Presjd�nte
E!UGÊNIO VITOR SCHMÖCKE!L, Contador

eRC-SC - 1605 DEC - '51083

77.051.958.90

Diversas, Imp. de Consu
mo, 130 salário, Prejuizos
cl clientes, Compras Ma].

Prima, etc etc. 46473.493,20
Vendas à Vista e à prazo,
Desc. e Juros Obtidos. Ven-
das, Dep. Recife, Divíd.
Auferidos

, I
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4· Jogos Abertos: BR-59 :

Hospedagem Asfaltamento
será realidadeA Oomissão Oentral Oro

ganizadora dos 4°. Jogos
Abertos de Santa Catari
na, que. deverão se rea

lizar em setembro pröxi
mo em Joinville, está rea

lizando os trabalhos de
preparação daquele cer

tame, que reunirá repre
sentação de diversas ci
dades catarinenses. Entre
outras' 'providências que
estão sendo tomadas, des
tacamos o levantamento
da capacidade hoteleira
da cidade. 'cujo objetivo
é assegurar as acomoda
ções das delegações visi
tantes.

Em declarações presta
das à imprensa de Join
ville, o deputado ROdrigo
de Oliveira Lobo (PTB),'
disse que como resultado

de recente viagem em

preendida ao Rio e Bra
sílía, trouxe essa auspí
ciosa notícia: o ministro
da Viação, sr. Hélio Al':

meida, afirmou que até
O fim do corrente ano es

tarão concluidos os ser

viços d e pavimentação
asfalticas da rodovia fe·
deral BR-59, 110 trecho
entre Joinville e Itajaí.

«:::====:::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=;=::::::::::::::::::::::.-:�::��
II SOCIAI� ii�"M" """_ __ ...1/...........__ _.:.. - _._ .._ __ .......

o sr. Ermes Kuchenbe
cker é ativo funcionário,
de A Comercial, o que
enseja motivos de satisfa
ção por parte de seus inú
meros amigos, que .vêm o

colega e amigo, encami
nher-se pare o rói dos
homens sérios.

ßrestlra
.

-- Depois de
cinco anos, a aposenta-
doria de contribuinte de

Miriam Wachholz .

- Bräuer-Pieper
.

instituto torne-se deffnttive.
E

.

.' II Assim decidiu o STr aormes Xuchenbecker A sOCl�dade Jaraguaen- julgar recurso de Deolinde
Contrataram casamento, se es�ar.a lo�o mais. sen- Teixeira contra o IADI, que

em data de 14 do corren- do distinguida com· ';lm lhe. cortou, a 23 Julho de
re como parte dos festejos aconteClm�oto da mnor 1959. o auxilio pecuerio
da Dáscoa, os jovens Mi repercussao.

que lhe vinha concedendo
riam, filha dileta do sr. É que, nésta data, ve 'por motivo de doença des
Alex Wachholz e da. Edel-: rifíca-se o enlace matri- de 29 de janeiro, de 1951.
rraudr Jung Wachholz, re- monial de dois jovens, in
sidente em Rio Testo com tegrantes da melhor so

a sr. Ennes, filho do sr. ciedade de . Jaraguá do
ouo Kuchenbecker Junior Sul e de Joinville, o que
e da. Melânia Dornbusch por isso mesmo transceu

Kuchenbecker. de aos próprios noivos
para repercutir entre os

amigos e couhecidos dos
nubentes e de seus pais,
que aprovam o tão espe
rado matrunônio.
A noiva. Srta. Jeanette

Wally. Br äuer, é filha di
leta ao estimado casal
Erich Th. Bräuer e de
sua digna esposa. d. Wal
ly Nass Bräuer, da socie
dade jaraguaense e o noi
vo, o sr. João Chido Pie
per, é filho do ar. Amai
do Pieper (falecida) e 'da
Sra. Vva. Luiza A. Pieper,
da melhor sociedade de
Joinville.

Enlace

Definitiva a Aposentadoria de�oisdá cinco 'anos, decide o Supremo
Noivados o qual contribui tem il

obrigeçêo de pagar-lhe
aposentadoria difinitive.

Os colegas de. A Co
mercial e do "Correio do
Povo" apresentaram os

seus cumprimentos ao

. Errnes, à senhorste Mi
riam e aos respectlvos
pais.

Se, por um lado, depois
de cinco anos de ausência
do empregado, por do
ençe, não fica o emprega
dor obrigado a recebe-lo
de volra, o ínstuuro pera

O Ministro Vitor Nunes
Leal, cujo voto foi venci
do pelos' demais ministros
que ecompenharam o pe
recer do relator, Ministro
Gonçalves de Oliveira,
entendeu que a lei previ
denciaria prevê, expressa
mente, a revisão da apo
senradorte provisoria de
pois de cinco anos, con
cedendo ao -eeguredo
uma pensão gradativa de
crescente até que êle se

reintegre no serviço.

Praça

Também estão sendo de
senvolvidos esforços no

sentido de conseguir o

reaparelhamento do está
e1io do América F. O., lo
cal onde deverão se de
senrolar as prova s de
arleusmo. /

Declarou mais que em

1!}64 será pavimentado
igualmente o trecho entre
Itajaí e Florianópolis, in
clusive com a construção
de ponte sôbre o Ria Ti
[ucas.

Edital de

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello,
Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil, na forma da
lei, etc. . . ..'

FAZ SABER a todOR OB que o presente edi
tal, com o prazo de vinte (20) <tias. virem ou dêle
conhecimento tiverem e interessar possa que,
findo o mencionado prázo, há de ser arrematado
por quem mais der e maior: lance oferecer acima
do preço da avaliação,. em frente às portas do
Forum, no 'dia 27 de abril p. vindoura, às 10 hs ..
os imóveis pertencente aos requerentes WILLY
KOETZLER e sI mulher SELMA VIEBRANTZ e

filhas ETLA d MAFALDA VIEBRANTZ, constantes
dos autos de um PEDIDO DE VENDA DE BENS
EM CONDOMINIO, abaixo descriminados: -

1) -; Um terreno, sito à Estrada Isabel, mu

nicípio de eorupa, com a área de 361 m2., com
duas frentes na Estrada Isabel,e. São João, com
terras da Vva. Ruecker, devidamente registrado
no Cartório de Registro de Imóveis da Oomarca
de Joinville, do Oficial Rodrigo Lobo, sob n. 203,
às pago t04, do. livro 3, avaliado eQl Cr$ 40000,00;

13.°; 2) - Uma casa de tijolos, ed ficada ,sôbre o
terreno descrito no item 1°., avaliada em Cr$ ...
200.000,00.

Assim, serão os referidos imóveis arremata
dos por quem maior lance oferecer, além do va·
lar da avaliação. -E, para que chegue ao conheci-... _ ••__ -_.-._. _ .. :::::::::::::::-.::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. :::::.._,,\ -1::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=.-::::::::=:::::::::::.:-, menta de. todos, fOI' passado o presen te edi'tal,y...- ...._ __._-_.

iI. " li
l"i DR WALDEMIRO MAZURECHEN tI,I �i:::li 11\\ ro {f: 1l1lllo � rflI Ir dJl � ,('llkl tfI\ 1:'.1:. que será afixado no local de costume, às portas•

� JlJ) \UJ. \lli \lJI \l]J <ru. Ul � 1111 \UI do Forum e publicado na imprensa local. Dado e
It M É O I.C O II ii . 'i passado nesta cidade de JaraguA do Sul, aos tre-II

r :: I.ii Rua Presidente Epitácio Pe8sôa N°. 704 li li Ci
._

D i ii ze dias do mês de março de mil novecentos e11 (antiga residência de Emanuel Ehlers) li ii ! rurgmo -. eut sm ii I ses�enta. e três. Eu, Amadeu Mahfud,. Escrivão, o
ii CI'ln'lca geral médl'co _ CI'rurgl'a de adullo/s "e li ii CLíNICA PRÓTESE CIRURGIA li ,subscrevi. (as) Ayres Gama Ferreira de Mello,I! ii!: I,'ti li Juiz de Direito. A presente cópia, confere com oII

.

ÇélS Partos Diathermia - Ondas e-urtas e -

.,
Crlan II;:'

.

tlll original }..-dou fé. .

_li WIl'd curtas - Iooutott:r.mia Bisturi-elélrico Elec 'ii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAO'uÁ DO SUL \ •

li tro cauterização .'Raios Infra vermelhos e,azuis. II ii Defronte a Igreja .Matriz !!. Jaraguá do Sul, lã de março de 1963 .

.

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::= :::::�-=:::::::::=:;;:::::::::::'::::::=i::::::!i ��:::::::::=:::::::::=::::::i:::::::::" �==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::: :::::::::.::::::t: O Escrivão, AMAD�U MAHFUD

Imeldi Inez Gascho e
.'

João Dalmo 'Rocha

em licença

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, ,O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello,
Juiz de Direito da Comarca de -Iaraguá do Sul, Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil, na forma leí, etc Estado de Santa Catarina, Brasil, na forma da leí,

FAZ SABER a todos os que o presente edi etc...

tal, com o präzo de 20 días, virem ou dele co-
FAZ SABER a todos os que o presente edí

nhecimento ,tiverem e ínteressar possa, que findo tal com o prazo de vinte (20) uías, virem ou dêle
o mencionado prázo, hão de ser arrematados por

conhecimento tiverem e interessar possa que,
quem maís der e maior lance oferecer, acima do findo o mencionado prázo, há de ser arrematado

prêço da avaliação, em frente às 'portas do Edifi- por quem mais der e maior lance oferecer, acima
8· do preço da avaliação, em frente às portas docio do Forum, no dia 1 de mala do corrente

Ed'f" d F di 20 d brtl /
.

dano, às 10 horas, os móveis pertencentes ao exs-
I lCIO o orum, no ia e a ri p VID ouro,

cutado ERH H BRANDT. e qua foram penhorados às 10 horas, o móvel pertencente ao executado
- WILLYBALD LEMKE, e que foi penhorado nosnos autos da AÇAO EXECUTIVA, que -Ihe móve, autos da Ação Executiva que lhe móve a firmaneste Juízo, a firma ANAUATE ATALLAH S. A., INDUSTRIA DE OALÇADOS GOSCH JRMÃOS S.A.,abaixo descriminados:

móvel êste abaixo descriminado: .t) - Uma máquina de costura, de pé, marca 'IKRITZNER, de fabricação 'alemã, avaliada, em 1) - UMA GELADEIRA, marca "C ...IMAX",
de côr branca. em perfeito estado de Iuncíuna-Cr$ 35.000,00;
mento, avaliada em Cr$ 21.000.00�) - Uma caixa registradora, mares OPTA, Assim, será o referido móvel arrematado,envernizada, avaliac» "JD Cr$ 15000,00;
por quem maior lance oferecer, além do valor da3) - Uma bicicleta, marca HERMES, de luxo, avaliação. E, para que chegue ao conhecimentode côr verde clara, quadro nO. 3125535, para se-
de todos, foi passado o presente edital, que seránhora, avaliada em Cr$ 50.000,00;

4) _ Séte dúzias de meias, de nylon, para
afixado no local de costume, às portas do Forum

Ior l " publicado na imprensa local. Dado e passadocrianças, de cores rosa, azul e branco, no va or
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze diasde Cr$ 12.600,00; do mês de março de mil novecentos e sessenta5) - Vinte e cinco metrus de tafetá, de côr
e três. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi.verde, avaliados em Cr$ 5.500,UO. .

Assim serão os referidos bens arrematados (as) Ayres Gama Ferreira' de Mello,' Juiz de Di-

Por quem mais dér e maior lance oferecer além reito. A presente cópia confere com o original;
dou fé.do valor total da avaliação. Os referidos móveis

Jaraguá do Sul, t3 de março de 1963.penhorados poderão ser examlnados, por quem
interêsse tiver, no local da residência do execo O Escrivão, AMADEU MAHFUD
tado acima mencionado, no município de Guara
mirim. E, para que chegue ao_ conbecimanto. de
todos, foi passado f} presente edital, que será
afixado no lugar de costume, às portas do Forum
e pubUcado pelo jornal local· "Correio do Povo".
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos oito .dias do mês de abril da mil novecentos
e sessenta e três. Eu, AMADEU MAHFUD, Eseri
vão, o subscrevi. (as) Ayres Gama Ferreira de
Mello, Juiz de Direito,

A· presente cópia confere com o origina];
dou fé. Jaraguá do Sul, 8 de abril de 1963.

O Escrivão, AMADEU MAHFUD

"Correio do Dava", par
tilhando da alegria �ue
verificou-se com tão des
tacado aconrecimento .

so

cial, apresent"! os seus

cumprimentos aos noivos
e respectivos pais.

A cerimônia civil veri
ficar-se-á às 15,30 horas,
na residência da noiva e

o áto religioso, dar-se-á
às 17,45 horas, na Igreja
Matriz.
Os festejos da boda

realizar-se-ão no Bar Ma
rabä. Os noivos passarão
a residir no viainho Mu
nicípio de Joinville.

"Correio do Po\'o", ao

ensejo de tão gl'ato acon

tecimento, apresenta äOS

nubentes os seus m.!lhores
'Votos de felicidadAs, ex

tensivos aos respectivos
pais.

A' festa da Dascoa é

pródiga em acontecimentos
sociais. Assim, em data
de 14 do corrente esteve

em 'festa o lar do sr. Ger
mano Gascho . e de sua

digna consorle Maria Sch·
mi" Gascho, com o noiva
do que verificou se entre

a sua encantadora filha
Imeldi lnez éom o jovem
industrial . jaraguóense,
João Dalmo Rocha, filho
do . muito querido casal
João Gualberto Rocha e

d. Conslâncié! Rocha.

O prefeito municipal
de Joinville, sr. Helmuth
Fal1gatter, transmitiu. na

tarde do dia 15 de abril.
seu cargo ao presidente
da Câmara de Vereado
res, sr. CaMan') Évora
da Silveira Junior.

. Edital de Praça

Maria Marlene Rocha
e Ieoní Ibrahim Junior
O lar feliz do casal

João Guelberro Rocha e

da. Constância Rocha es

leve, em data de 14 do
correnre, em movimento,
com o contrato de casa

mento que verificou se

entre a dileta filha Mar.ia
Marlene e o jovem Jeoni
Ibrahin Junior, filho do sr.

Jeoni Ibrahim e d. Leila
Ibrahim, da melhor socie
dade de Joinville.

----------------�

Prefeito de Joinvilfe

"Correio d'o Povo", ao
sauddr os distintos noi
vos aproveita o ensejo,

.

/

para cumprimentar os res·

pectivos paios, . desejando
a tôdos os noivos desta
coluna, felicidades.

O chefe do executivo

J
�

E d f S A I d
'

CJoinvillense deverá pe!" ose mmen ör er . . n . e om.
manecer ausente duran-

. �Assembléia Geral Extraordináriate seis mêses. Após a

transmissão de seu cargo, Edital de Convocação
o sr. Helmuth Fallgatter, Ficam convidados os Srs. l\cionistas para par-
seguiu viagem para a ticiparem de uma Assembléia Geral Extraordinária,
Europa, onde permane- a realizar-se ,.0'0 "'próximo dia 4 de maio de 1963, na
cerá em visita a alguns sede social a A'w. Mal. Deodoro da Fonseca, 25, . na

paises,. princi'palmente a cidade de }araguá do Sul, com início às 15 hords,
Alemanha.

.

ocasião em que será apreciada a seguinie
ordem do dia: �

a) - Alreração dos EstdtUtos, arts. 7.° e

b) -:- Assuntos dé interesse social.

Jar�guá do Sul, 26 ele março de 1963.

Augusla Emmendörler, Presidente

"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


