
Por oíro votos conrra
quatro da bancada do
PSD, foram reprovadas
as contas do Prefeito
Municipal. O Presidente
da Câmara, contudo, sa

bendo da flagrante dtspa
rldade de votos, assim
mesmQ . não titubeou em

considerar aprovadas as
contas. )
A decisão do Presidente

da Câmara está desper
tando a mais justa revolta
entre os 'demaís vereado
res com assento no Le
gislativo Municipal.

Acontece que esse Iéto
deu-se na Câmara Muni
cipal de Rio do Sul, em

f

que os vereadores resol
veram não aprovar as
contas do seu Prefeito.
Em consequência da de
cisão do Presidente da
quela Casa Legislativa,
os vereadores que não
são do !)SD vão esperar
até que o Chefe do Legis
letivo Municipal torne o

______• seu áto "oficial", para,
então, ingressar na Justiça
e derrubar a absurda de
cisão' Enquanto isso, fe
ridos como foram os brios
da própria Câmara Muni
cipal, os Senhores verea-

dores irão reunir-se, dó
ravante em outro local,
tornando público que não
concordam com o seu
Presidente.

maior penetração no interior do nordeste catariGense
,
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"Correio do Povo", na saudade de seu

ex-diretor e fundedor; queda-se respeitoso ante a

figura do ilustre morto, certo de que, a connnuí
dade dêste jornal,' quanto à 'Sua orientação e. competentes, ao anexar a

comportamento, são caminho que conduz ao

12a.
Ooletoria Federal de contribuíntes fe dera i s,

atendimento das verdadeiras reinvidicações do Jaraguá do Sul. em Co- que sofrem atualmente
povo desta zona. rupä, à la. Coletoria, as consequênciae de idéi-

.

--= com séde de Jaraguá do I as mal pensadas.

Míililer:
q�into ano de - íeleeímentc

Em data de hoje transcorre mals um' anl
versário de falecimento de Arthur Mütler. öer
ventuário da Justiça, jornalista emérito, �m suas
veias corria o sangue natural de um habilidoso
polnico, em. cujo mister teve inúmeras oportuni
dades de tornar-se útil à coletividade, através do
exercício da Intendência, ao t�mpo em que Ieragué
era distrito de Joinville, ou pelo exercício da
Delegacia de Policia, pela vereença na Câmara
Municipal ou pelo cumprimento do mandato de
deputado estadual, ou .atnda, pela execução da
tarefa de Prefeito Municipal.

Hoje transcorre o quinto ano de seu pas
samento. deixando uma lacuna entre seus ínúme
ros amigos e correlegionários. Como acontece
todos os anos, familiares, conhecidos, amigos e

populares não deixam de comparecer ao Cemi
tério Municipal de lereguä do Sul pera, junto
de seu jazigo, prester-Ihe maís uma derredeira
homenagem, o que é de se esperar venha tarn
bem se verificar esre àno.

Coletoria Federal
Alf d B hde C o r u p á

re O rue
Repercutiu' dolorosa

mente no seio da socie
dade- local, o infausto
passamento no dia20/4/63,
do sr. Alfredo Bruch.
comerciante estabeleci
do em <Guaramtnm. O
falecido, durante longos
anos morou na Barra do
Rio Cêrro e era um

incondicional amigo
e outros deveres fiscais, dêste semanário.
a uma dlstânc.a, que "Correio do Povo" sente
algumas vezes chega a

O desaparecimento do sr.

50 km. da distância. Alfredo Bruch, com a
idade de 48 anos, apre
seDtando as suas condo
Iêncías à fam1lia enlutada.

Circulam inaistentes
rumores Des t a cidade,
de que pessôas abnega
das, mesmo com sacrificio
pessoal, estariam tentan
do junto de quem de
direito, a reabertura da
Repartição Federal em

Oorupä.
Como se sabe, o fecha

mento da 28. Coletocia
Federal de Jaraguá do
Sul. ao tempo em que o

n o v e l Município ainda
pertencia à Jaraguä do
Sul. acarretou uma série
de dificuldades p a r a

aquela prospera unidade
municipal, que tende a

agravar-se com o seu

crescente desenvolvi
meuto.

Aliál'l, muito mal pen
saram as autoridades

Crítica situação dos Ferroviários

-

Fidalis 'Wolf

Em solenidade de
colação de g r á u que
verificou-se no mês de
março, formou-se em di
reito o sr. Flávio Rope
latto, pela Faculdade
Católica de Direito, -na
cidade de Curitiba.

O novel advogado é
filho do sr. Celeste Ro
Dela uo e de d. Amábile
Stinghen Ropelatto, tra
dicioual famiJia de jara
guaenses resideDtes Da

Tifa Therezinha, na loca
caiidade de Retorcida.

Sul. Mesmo apresentando
irregularidades de ordem
burocrática, nunca se

deveria permitir o fecha
mento de uma Reparti-

Cão, que prestando rele
vantes serviços a coleti
vidads, para exigir o

recolhimento de tributos

SE VOC� Jara
guaense é MÚSICO.
não deixe de insere
ver se na Sociedade
de Cultor a Artistica.

I'Ela n e c es s i t a do
concurso de

tOd�Spara projetar a cul-
tura de nossa terra.

Convidado a ultima
hora, não poude este se

mamlrio fazer-se present'2
à reunião que s,e realizou
no Restôurante' Jussara,
onde por inform.ação pos
terior soube-se reuniram· se
o Prefei lo, os vereadores,
os representantes da Asso- merecida homenagem aos
ciação C\>mercial e Indus- ilustres visitantes.

'

Irial e representantes dos "Correio do Povo"
Lions e Rotary Clubes de aplaude esse 'movimeß'lo

Jaraguá do Sul:
.

(jas fôrças' vivas' do no�so
f

,Município, conclamando
, Á. noite amigos do De-' a que tôdos, esquecendo
putado Mário Tavares e momemâneameole 'a8 di·
do dr José Bessa realiza·' vergências, lembrem-se de
ram no Bar do Dico, á que da atuação conjunta
AN. Mal. Deodoro, umã resultluão benefiCios de
goslosa sopa de camarã� grande monta p,ard a cole-
presta�do, assim, uma tividade.

Ciinara não aprova
I contas do' Prefeito

Snr. Comerciante \e
Industrial: A Asso-

,ciação Comercial e

IDdustrial de Jara
guá do Sul 'é teu

órgão de' c I ass e.

IDscreva-te c o mo

associado para' a

defesa de teus in-
teresses.

De par-abéns estão
aquelas p e s s

ô

a s que,
deainteressadamente ou

não, batem se pela rea

bertura ou da instalação
da nova Ooletoria Federal
de Oorupä, pois, repre
senta legitima aspiração
de um grupo de bons

A sede do

Jtajara fênis Club
em fase de conclusão

� draméttce a situação I sionistas. Assim mesmo
dos ferroviários aposen 6, apesar das constantes Dr. Fláv,·o Ropelattotados, no.Estado de Santa promessas de legaltzacão
Catarina. 'Diríamos nós das pendengas, já se vão
que os aposentados que quatro mêses (e alguns
moramemJaraguádoSul. com 5 mêses) que não
já passaram além da Iase recebem maís,
desesperadora, tal a sí- E o mais triste de tudo
tuação aflitiva em que se é que -os comercíantes

e1ncontram os pobres Ier- estão cortando as cader
roviários aposentados.

' netas e alguns chegaram
T" - até tirar os filhos da

O �PFEtsP, que acredí- escola porque não podem
( ,

tamos tenhIaApaFgEosrac mu maíe 'custear a roupad!ldo para , por que os pequenínos pre-
s�tuar-se em Santa Cata cisam vestir.
rma, está encarregado Os aposentados quedo pagamepto, dos pen-, pOtlsuem procuradores

em Curitiba estão em dia.
Os demais estão de arras
to. Nem crédito e nem

comida para manter uma
Transcorre nesta data misera vida.

o anIversário nataliCio 'de Está nÍl hora dos res

um dos expoenles de ponsáveis se apercebe
nossa indústria:' Fidelis rem que estão jogando
Wolf. De personalidade com vidas humanas. E
mercante e invulgar inte '

com os pobres homens
Iigência', pelo seu ingente Dão se brinca. Vamos
trabalho, ergueu �m,' Jara criar jüizo e pôr em' dia
gua do Sul uma das mais os aposentados ferroviá
importantes industria,s, de riosl que mora.m em Santa _'---.- , _

Santa Catarina. o que lhe. Catarina.
'vale um merecido destaque ;:.---------
dentro da sociedade .local.

O· h· d I t't t'Como acontece todos' 10 eno uOB' OS I U OS
�:r:�os� �n�eutr����lhf�i� I não po�e

�

ser' �s�BnjH�o
com· que os' seus admita-

Rio O dinheiro da
dores, amigos, parenles e

Previdencia,. SOCial . Ddo'conhecidos,. levem ao

i i u S I r e aniversarianle pode ser esbanjado, ad·

ijbraços e 'votos de feliz vertiu o Ministro Almino

existên.::ia, demonl5trações Afonso, no despacho em

e' manife.3tações q.ue são que vetou o crédito para
retribuidas como bom an. pagamento de gratificações

natalinas aos servidores' ,

fitrião que sempre soube
do IAPETe. ,quior e l\;lurcia Cl)mpàn,

ser. '

'. membros 'classistas do"Correio do Povo", _

ao Asslilala I o despacho colegiado administrativo,
ensejo de feliz evenlo, que não é possivel conti-

(') ministre,> (deixou claro·
prazeirosamente ) junta·se, nuar o regime de ampla que o seu próximo passoaós inúmeros amigos do, liberdade de, gastos,' os , ,\

r'

aniversariante do dia, para, mais variados, que acabam �erá .

o 'afastamento de

desejar lhe votos' de 'mui por provocar a descrença ambos de suas funções,
tos anos de vida, junto no sistema prev,idenciário, como medida disciplinar e,

de seus queridos familia· Numa adverJêiJcia dire saneadora para' a in.síilui-
res. ' ta aos srs. Danilo Mar ção. Será pra valer?

Assim é que, com essa
cCorreio do Povo» no finalidade esteve eni!e nós,ticia a formatura do dr.

o sr. Dr. José Bessa, queFlávio Rqpelatto, cODgra· reuniu-se com as aUforida·
tulaDdo-se com mais êsse des locais, no estudo d'a
jovem jaraguàeDse, pela materia, realizando reco
cODquista do I a u r e I nhecimentos para um es
universitário. tudo' preliminar que' deve·

rá' ser enviado ao Rio de
Janeiro, afim de possibi
litar o encaminhamento e

inclusão no plano de tra
balho daquele Departa·
mento.

Em companhia do De
putado Mário Tavares Ja Após um período de
Cunha Mello, atual ôecre- paralização, a ultimação
iér!o do Intertor e Justiça, da sede social do Itajara
esteve em Jaraguá do-Sul, Tênis Club foi reínícíada
quarta-feira úlnrne, o sr. e a sua conclusão está

. .

Dr. José Besse, Chefe do prevista para o corrente
Departamento Nacional de ano. Os materiais pará
Obras de ôaneemenro, as obras complementares
setor de Senta Catarina. . já foram todos adquiridos

e, conforme pudemos
constatar "in loco", está
sendo instalado o moder
níssimo teto do salão de
festas e posteriormente
será efetuada a coloca
ção das vidraças,' para
a realização da. festa
JUDina que tanto sucesso
teve no ano 'passado e

que passará a 'ser uma

tradição do clube.' Para·
lelamente estãQ seDdo
realizadas obras exter·
nas, entre

.

as quais o

calçamento do acesso à
sede' e a com plementa
ção dos vestiários da
secção de esportes. Está
projetada uma sala de
"Ping pODg", a qual de
verá entrar ·em, funcio
namento em futuro pró·
xi.mo. I "-

Em palestr.a com os

mentores da Sociedade,
pediram-DOS os' mesmos
que transmití@semos' o

seu convite a todos. os

IHonrosa

Como já noticiamos em

edições anteriores, estão
os homens públicos intere
ssados em providencias
que vizem assegurar à
nossa cidade, de um efici
ente abastecimento d'aguá.

associados; -no sentido
de fazerem uma visita às .

instalações e acompa
nharem o SeU desenvol
vimento, bem como de
dispôrem da quadra de
t ê n i s e canchas de
"bocce" nas suas horas
de lazer.
Um empreendimento

da natureza desse clube,
um orgulho para a nossa

comuna, somente poderá
tornar-se realidade ha
vendo estr�ita colabora
ção dos associados. Os
compromissos assumidos
são grandes e é neces
sária a pontualidade na

re!!lização do capftal
subscrito pelos sócios.
Neste sentido apela a

Diretoria, por nosso jDter
médio, aos .que se acham
com as suas quotas em

atràzo. O beneficio que\
advirá da conclusão da
obra será do� próprios
acionistas e de Jaraguá
do Sul.

Aroldo Schulz

cumprimentado. por '

Ney Braga
o. Presidente em exer

cício do POO, sr. Dr.
Aroldo Schulz, acaba de
rece.Der· de Curitiba, tele
grama do s9guinte teôr:

N,o 397 - Muito grato
sua

. honrosa maDifesta
ção.;" Conto com seu tra
balho em favor da vitória
dos pri,ncípios da Demo-'
cracia Cristã. Cordial
mente " Ney. Braga,
Governador do Paraná.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\r

,( )

\ '��,.."...,...,..����,......,......,...���,...""..,.".,....,;..."....
sij'���·····S···········O···············C·············I········A·····'········I········S�····························�l Alberto, Bauer., '. A. Ind. e

ti \' :� Assembléia Geral Ordinérla

t� *' I, '*

�l EDITAL DE CONVOCAÇÃO,
ö··."·.··.:;.:'''*··.··,:'r·*··.··*·�.··*··.·�*·''4 ��t,;.··.··.·�!·*··ft··*·":.9 (

\, O sr. Rudolfo Reck, em
Fazem anos hoje: Itapocuzinho;

, (- sr. Erich ôchmerz,
A sra. Vva. Joana Blos- residente em Rio da Luz;

feld, nesta cidade. - A sra. Oldeia Vieira,
- A sra. Lidia, espôsa espôsa do sr, José Vieira,

do sr. Paulo Wunderlich, em loinvllle;
nesta cidade;

(

',- O sr. Linus Zimmer-
- O sr. Guilherme mann, em Ilha da Figueiri!;

Moeller, nesta cidade; , - O sr. Artbur Hotfrnenn,
- sr. Vidal Glowatzki; residente em Rio da Luz;
- Onwín, filho do sr. - Rose Marga�elh, filha

Gerherd "

Herrmann, em do sr. 1ngo Meier;
Corupá.

__
- O sr, Dietrich Hufen-

uessler.

•=!i-:!�!JE!!!:=!_I;=:;;=;;::;i=!;=!:=I!III!J;'" II
_.

�I DR. JORN SOELTER III
:= ( I CIRUR61IJO DENTlSTfi I m - Erico Bruns, em�I , _. Joinville; Iiii

.
Moderníssimo "A/ROTOR" , 1"'1' Mar",'nho R IUI � .. enge, Edital n. 5.489, de 17 4,65

1= Reduz o tempo de ,traba lhe;> iii.··.· em Rio Cerro.

.. e aumenta o conforto do CLIENTE. .UI":'" A sra. Matilde Horst,

I espôsa do sr. Germano
I 1';-

6 I Horst, nesta cidade; ,

""'. CLíNICA - CIRURGIA - PR TESE •

1'1 . RAIOS IX
'

l.. - O jovem Orávio
/
..,. II José, filho do sr, Augusto
III iii' Tomelin, em hapocuzinho.
I!. C�nsultórj·o: Av. Getulió Vargas, 198

n
m: . ;(A�exo ao Depósitjo da AntarclicaJ ' --

II Registro \ Civil;ri :r=n=u-u=!r=!:---:!---!iE!iE!iEEü I. ::-rr:ã I
.

,

,\,
,

.

Aurea Müller Grubba, Oticial

1------------------
ja R�gistro JCivil do

Dr. Francisc,o ,Antonio r' PicCione rCl• Distrito da Comarca Ja·
·

JH:�D ]I[ iIC Cl]) (aguá do Sul, 'Estado de
I C'I'rurgia 'Gera,l, de adultos e c:manças _ Clf-' Santa Catarina, Brasil.

P O-Faz saber que comparece- ,

"
'

'

"nica Ger� � arto. � pe�,oe. �

mm no ,u�rio e��do o. ��,����, �� .�����ESP::;:�::: :�se;::;::se !o::;=��as ����:n!�s �:bTI!::�el;;�� ll� Th,ro �Aflllllr,llonn t11\ lI})�rr� 11- <fl\ A1l P, ." ß 71 P>�T.P A1l t11\ i_lI.•'.Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS casar-se:
!I llJ.I IVll li! llll\U1 lIJ)(QL �lL\UI \\11� PA�� \r�\\I1\U1 �(Cl�;a HrusChka), dás 9 as 12 -hs. HOSPITAL Edital dé Proclamas de 10-" II II m

�!Ú! ��:!Z�R!�:��a��:�JRn(]_�rA ß��a��nto n: 5,484, de 'I'
" 8•••G... i�, I III _o

/ Luiz Soares e Vera Regi- iii II·

R:::::::::::::;;::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::�::::::::::::� na q.e Abreu Schnaider.
::: Com escritório nésta cidade' � Av, Marechal Deodoro

Iilr nr GU'I�O f/,orn'an�n f'lQflhOr II fun�i�n���:JI���iiC;�rr�!��� I� da Fonseca nO. 122, para melpor' �ervir seus clientes; .. ,

I U U [J UU', OlJlllJ lildeme em ItaJai, filho de III· mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os Escritórios IitII' I .

'., II Nilton Soares � de 'Jandi- 1""1'
. i

DR HEROILIO ALEXANDRE DA I uz II·

III! Cirurgião De'ntista I.:, ra d' Avild 03,'oares. .

de Advogaeia. ,"
.J ,

•• _

ii ' ,II Ela, brasileira, ,s.olteira,
". , ,

'

�i! Comuilica a seus clientes que se acha, ii doméstica, domiciliadac e II com séde em Joinville e São Francisco do" Sul; \ está, em DI
!I 'estabeleêido em sua� novas instalações II resideQfe nesta cidade, �I: condlçõ�s' de, também, ac�itar c�usas para, aque�as Co- m1,1 à Av. Ge túli o, Vargas, 170 - ii filha (de Mauro AtJ!onio

',_,,:, marc�s, sem m.ai,ores OJ;lUS para seus, consti"tuintes,' , '
. iii_.,It . (ao lado da Sapataria Freiberger) "ii Schnaider e de Carmen ,«,

Q �--------�---------�-------� SylviadeAb�uôchnaide� ����.�����n�li�I�I�"=ll�"���ll=I����=P ll�ll .I�,::::::::.:::::::"::::::::=::: _ � _ _ ..__ iU04

-:- _..,
,

,

ASSINAl'URA :

flnual • .', � Cr$ 500,00
Semestral. • • Cr$ 300,00
Avulso .'. ',' Cr$ 15,00

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, '19

flvenida Mal. Deodoro, 210
Ja.ragua do S!ll . S. Catarina

Eaeem anos amanhã :

Emprêsa' Jornalística
"Correio do Povo" Ltda .

• 1963 •

.
Diretor

.

Eugênio. Vitor 5chmõckel ,__A_n_iv_e_r_s_á_r_io_s_"

Proibição'
, l,

. Proíbo termínantemea
te a entrada dé quem
'quer .que seja em 'meu

terreno. afim de caçar,
tirar �rutas, etc., não me A sra. Onlta, espôsa do
responsabllísando "pelo sr. Mário Nícoltnl;
que acontecer. _ A sra Walli Tornase-

Jaraguä do Sul, 25/4/63, IIi;
,

,

- Alencar Bräuer, filhoFrancisco ,Piermann do sr. Ercí Th. Brãuer,
Vila dos Klein nesta cidade.

eYRUS S.A.
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convidados os Srs. Acionistas a com

parecerem a Assembléia Geral Ordinária, a rea

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

séde social a Rua CeI Procópio Gomes de Olivei
ra, 285, às 15 horas, a fim de deliberarem sôbre
a seguinte ORDEM DO DIA:

a) - Aprovação das contas do exercicio de
1962; ,

b) _' Eleição da nova Diretoria;
c) - Eleíção do Conselho Fiscal; .

d) - Assúntos de Interesse da sociedade.

NOTA - AChám.se a .disposição dos Srs.
Acionistas, os documentos de que trata o art. 99

I do decreto n.2.627 de 26 de setembro de 194ü.

, Jaraguá do Sul, 28 de março de 1965.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidam-se os Srs. Acionistas para uma

Assembléia Geral Extraordínäria, a realizar-se no

'mesmo local, na mesma data e

horário, que terá a seguinte ORDEM DO DIA:
a) -' Alteração dos estatutos, com' a criação

I de um cargo de Diretor' Técnico.
i - Assuntos de interesse da sociedade.

Pelo comparecimento desde- já agradece.
Járaguá do Sul, 28 de março de i965.

GJerhard Arthur Marquardt, Dir. Presidente.

Dia 29:

Dia 30:

O sr, João Batista Ru
dolt, nesta cidade;

- Elf Maria, filha do
sr. Edgar ôchrnín, em Rio
Molha;
- A srra. Elizabethe

Schrnidr, em Iaraguézrnho:
- A' srra. Mergrer Beyer,

filha do sr. Helmuth 3eyer,
em União da Vitória.
- O sr. Henrique Ni

coluzzl.
-- Irma Cereseto

- O sr. Giardini
Lenzt;
- O sr, Berto!do Bau

mann, residente em Três
Rios do Norte;
- JJário Afonso Onei

pe I, filho do .sr. Oscar
Guilherme Gneipel;
- Wilma Blanck, filha

do sr. Arno Blanck;
Hilda Baumaon,

nesta cidade.

- ,O sr. Arildo Stutzer;
- a sra. Luctle Emmen-

doerfer;
- A sra. Evanir Nico

luzzi, espôsa do sr, Hen
rique Nicoluzzi;
- Nelson, filho do sr.

Ricardo Kreutzfeldt, em

Jaraguázinho .

Dia 3:

Com.

'Pelo presente ficam convidados os sre. acionis
tas desta sociedade ii comparecerem à assembléía
geral ordinária, a realtzer-se na sede social; rue Mal.
Deodoro da Fonseca, 739, em leregué do Sul, às 15
horas do dia 29- de abril, afim de deliberarem o

seguinte:

Edital n. 5.485, de 10 4 65

Cunlberro Bahr e
. Leuríta Rowe

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito,
em, Ribeirão Grande' da I q Aproveção .do balanço e contes do exercício
Luz, filho de Walter Bahr de 1962;
e de Elze Bahr. 2.) Eleição do conselho fiscal pare o exercício
Ela, brasileira, solteira, de 1963;

doméstica, domiciliada e 5.) Assuntos de' interesse da sociedade.
residente. ne�te .distrito, Acham-se a disposição dos srs. acionistas os
em Gartbaldi, filha de

I documentos a que se refere o artigo 99, do decreto
Leopoldo Rowe e de Her- lei 2627, de 26/09/!940.
ta Laube Rowe. ,

'

, Ieragué do Sul, 20 de março de 1963.
Edital n. 5486, de 16, 4·63

ALBERTO BAUER, Presidente
Alido Gnewuch e

Herta Volkmann

ORDEM DO DIA

-;:::.:::::::::�:::!::::::::=.::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::;:_'\Ir ,li

II �IR\o IEIIlCIHI ][AlITfMLANN I!
�! MEDI�O CjIRURGIAO II!: I r:iI Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
II II
ii sidades de Colónia (Alemanha) e, Pôrto

.

Alegre I!

II liI I!
'I CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

IIiI I

ii CLINICA QERAL li
II Longa prátlea em Hospitais EDrop�Ds II
fi li
II Consultóri?, e residência. I!

:I Tel. 244 _. Rua Preso Epitácio Pessôa, 405. IIEdilal n. 5487, de 17-4 63 ri !!

Alidor Gieseler e h CONSULTAS: II
Elztre Frankowiack ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li

II n
II Pelatarde: das141/2ás171J:!horas II
II I!

ii Atende chamados tambem à Noite i!
�=��=========:::=:::�====::::::==:::===========:O

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filho de Emtllo
Gnewuch e de A n n a

Gnewuch.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Rio Cêrro, fjlha de
Rudolfo· Volkmann e de
Ela Volkmann.

Ele, brasileiro, solteiro,L. lavrador, domic!liado e

residente em Gueramirírn,
filho de Ernst Gieseler e

de Irene Gíeseler.
Ela, brasileira, solteira,

Idoméstica, domiciliada e'
residente neste distrito, '

em lrapocuzlnho .. filha de

Henrique Fraokowiack e

de Amanda Frankowiack.

EMPREGO
As LOJAS DOUAT, desejando ampliar

suas atividades promocionais' de vendas, tem

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

asse aproximada de renda mensal de

qr' 50000,00.
É necessário que os candidatos sejam

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

É inutil apresentar-se não preenchendo
os requisitos acima.

.
Melhores informações nas LOJAS DOUAT Icom o senhor Victor Zimmermann.

filho de Georg Haut e' de
Olga Manzke Haut.
Ela, brasileira, solteird,

comerciária, domiciliada e

residente neste disrrilo,
em Franciseo' de Paula,
filha de Alvino Modro ,e
de Hedwig Frilzke Modro.

Edital n. 5.488, de 17,4,63

Ari Hornburg e

Analise Marquardt
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio Cêrro, filho de
Artur Hornburg e de Her,
ta Hornburg.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Guilherme Marqua'rdt e de
Adele Baumgärtel Mar

quardt.

\

Edital n. 54901 de 18 4-63

Francisco Lopes �
Maria Kanzler Girolla

Ele, brasileiro, viúvo,
ferroviário, domiciliado e

re�idente em Corupá, filho
de José Lopes e de Ca
rolina Alves Lopes.
Ela, bra�ileira, viúva,

industriária, domiciliâda e

residente nesta cidade,
filha de Paulo Kanzler, e

de Maria' Fischer Kanzler.

Erich Haut e

Lori Modro

Ingo Lange e

Adelaide Wagner

Ele, brasileiro. solteiro,
c0merciário, domicilj·ado
e residente nestá cidade,
filho de Cinlos Emilio

Lange e de Rosa Beqling
Lang.e. ,

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Alberto Wagner
e de' Augusta Lemke
Wqgner.

E para que chegue ao co
nhecimento de todos, mandei
p lssar o presçnte edital que \

será publicado pela impren·
sa e em cartório' onde será

Edital n. 5,491, de 18 4 65 atixaào durante I'i dias. Si
)lIguem souber de algum im
peàimento acuse-o' para os

\ l' "

I
'

Ele, brasileiro, solteiro, LinS egal!'>." '

come�ciante, domiciliado
I
AUREA MUl:L:ER GRUBBA

e reSidente em Pomeröde, .' OlIclal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eqital' çJe Praça
O Doutor A'yres

l Gama
.

Ferreira de Mello. I

Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul'.
Estado de Santa Catarina. Brasil, na forma da
lei, etc. . .

'

FA� SABER a todos os que o presente edi
tal, com o prazo de vinte (20) días, virem ou dêle
conhecimento tiverem' e ínteressar possa, que,
'findo o mencionado prázo, bá de ser arrematado
por quem maís der e maior' lance oferecer acíma
do preço' da avaliação, em frente às portas do 1. Leitura. exame, discussão e aprovação do

Forum. no día 27 de abril p. vindouro, às 10 hs., relatorio da Diretoria, Parecer do Conselho Fis
os .imóveis pertencente aos requerentes WILLY cal, Balanço Geral e Oontàs da Admínístração,
KOETZLER e s/ mulher SELMA VIEBRANTZ e referentes ao exercício de 1962.
filhas ETLA e MAFA�DA VIEBRANTZ, constantes' 2. Fixação de renumeração da Díretoría.:

. dos autos de um PEDIDO DE VENDA DE BENS 3. Assuntos de Interesse social.
EM CONDOMINIO, abaixo descrímlnados : -, AVISO: Acham-sé a díaposíção dos Srs.

1) _' Um terreno, sito à Estrada Isabel, mu- Acionistas, na \sede social 'os documentos � que
nícípío de Corupá, com a área de 361 m2., com se refere o -artlgo 99 do decreto Ieí n. 2.627 de
duas frentes na Estrada Isabel e São João, .com 26 de setembro de 1940.

t

"

\terras da Vva. Ruecker, devidamente registrado
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Jaraguá do Sul, 13 de abril de 1963.
de Joínvtlle, do Oficial Rodrigo Lobo, sob n. 203,
às pag.' 104 do livro 3, avaliado em. Cr,$ 40000,00;

terre:� de���o c:�ait�� t�jo�,IO:�a���i�a:� sS�$e..� «:::::.:::::::::::::::::::::::=::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,.::�)200.000,00. II V END E S E n

Assim, 'serão os refertdos imóveis arremata- II .

-

li
.

dos por quem maior lance oferecer, além do va ii Um terreno, e respectiva casa residencial IIlor da avaliação. E, para que chegue ao conheci- ii li
ii umente de todos, foi' passado o presente edital,!! ne principal rua da praça. II

que será afixado no local de costume, às portas ii' _ Residência e Ponto Comercial _ lido Forum e, publicado na imprensa .local. Dado e ii li
ii IIpassado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos tre- ,. Inforrneções com o sr. Victor Zimmermann I!:! IIze dias do mês de março de mil novecentos e li (nesre cidade) !isessenta e três. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o 'i n _

-subscreví. (as) Ayres Gama Ferreira de Mello, '':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::;:1
Juiz de Direito. A presente cópia, confere com o I __ _ _ _ - -- _ - __

:-,.
, .

.' ----_._ _-.._-_ -----_._._._-._--_ __ _--

\original; dou fé. fi' A
n

, Jaraguá do Sul, 13 de março de 1963. ,I ii EM P R E.G O II
O Escrivão; AMADEU MAHFUD II II

ii As Lojas DOUAT têm vaga: II
II li

li Infor!uç��i::m doe sr��:ir��sZ�::��sm d n n II.1
I:II (nesta cidade) I:

l!::::::::::= :::::::::::: ::::::::::::::::::_ '

=--::::::=:::::::-.:::::::::::::=::::::=-:1)

Metal�rgica João Wiest

,

São convidados os srs. Acionistas da 'l'Méta.
lúrgica João Wiest S/A para a Assembléia, Geral
Ordinária a realizar-se no dia 23 de abril de 19�3,às 15 horas, na séde social, com a .seguínte

ORDEM DO DIA

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Praça
"

I
'

.

O Doutor Ayres Gama Ferreira de :

Mello,
Julz de Direito 'da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil, na forma da leí,
etc•..

FAZ SABER 8 todos os que o presente edí
tal com o prazo de vinte (20) oías, virem .ou dêle
conhecimento tiverem' e interessar possa que,
findo O' mencionado prazo, há de ser arrematado
por quem maís der e' maior 'lance oferecer, acima
do preço da avaliação, em frente às portas do
Edifício do Forum, no dia 20 dá abril pl vindouro,
às t O horas, o móvel pertencente ao, executado r

WILLYBkLD LEMKE, e que Ioí penhorado nos
autos da, Ação Executiva que lhe móve a firma
INDUSTRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A .•

móvel êste abaixo descrfminado:
'1) - UMA GELADEIRA, marca "CLIMAX".

de côr branca, em perfeito estado de funciona
mento, avaliada em Cr$ 21.000,00

Assim, será o referido móvel arrematado.
por quem maior lance oferecer, além do valor da
avaliação. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, fO'i passado o presente edital, que será
afixado no local de costume, às portas do Forum
e publicado na imprensa local. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze dias
do mês de março de mil novecentos e sessenta
e três. Eu, Amadeu Mahfud, Escrtvão, o subscrevi.
(as) Ayres Gama Ferreira de .Mello, Juiz de .Dí
reito,' A presente cópia confere com o original;
dou fé.

Jaraguá do Sul, 13 de março de .1963.
O Escrivão, AMADEU MAHFUD

João Wiest Jnr, Dir. Presidente

E'dital .de Praça

José.Emmendörfer S. A. Ind. e Com.
Assembléia Geral Extraordinária

,
Edital de Convocação /

Ficam convidados os ôrs. Acíontstes para par
ticiparem de uma Assembléia Geral Extraordinária,
a reelizer-se no próximo dia 4 de maio de 1963, na

sede social à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 23, ne

Cidade de leregué do Sul, com ínício às 15 horas,
ocasião em que será apreciada a seguinte

o r d e m do dia:

a) - Alteração dos Estatutos, arts. 7.° e 13.�;
b) - Assuntos de interesse social.

leragué do Sul, 26 de março 'de 1963.

Augusla- fmmendörler, Presidente

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello,
, Juiz de Direito da Comarca' de ,Jaraguá do Sul,

Estad�A� SSt��RC:tf����' �r�s��, �a �:�:��. :��: d):.:::::::::::::=::::::::-..;::::::::=-=--.:;:::=::::::t::::::::;:;:::::::::::::::::::::::'\h
tal, com o prázo de 20 dias, virem ou dele co- 'I:lli •• II •• e I. UI e R U II�· 'I!,nhecímento tiverem e interessar possa, que findo

II H
o mencionado prázo, hão de ser arrematados por ii JARAGUÁ DO SUL fi

quem mais der e maior lance oferecer, acima do':1 II
prêço da avaliação, em frente às portas do Edítí 1! Medicamentos e Perfumarias IIcio do Forum, no dia IS de maio do corrente li Símbolo de

Honestidadel�--,V'---E-"""""'-N--"D-"'-E� -_'-S--:WEW--��ano, às 10 horas, os móveis pertencentes ao exe- ii Confiança e Presteza i1 � �cutado ERH'H B�ANDT, e qua foram penhorados ii A Ih r Ih at nde
..l.inos autos da AÇAO EXECUTIVA, que lhe möve, ii que me o e e
..

neste Juizo, a firma ANAUATE ATALLAH S. A., j!. .

e pelos menores. preços dl Uma propriedade com 1.200 morgos - terras
abaixo descriminados:

.

, ""::::::==::::::=--==:::==-=':'::::='==:::==::::::=i( � apropriadas para o plantio do arroz - con_tendo �...

1) - Uma máquina de cos�urá, de pé, marca
II'!!!!!!�������"" !!!,!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�_�!!!!!!!!!!-,!!",_"'..!'!!..!!'jl � o seguinte: �

��iT3����OO�e fabricação aJemã, avaliada, em

Apotheke "Schulz" � Um bananal �O'm 10.000 pés produzfveis. �
�) - Uma' caixa registradora, marca OPTA, � 30 morgo.s de arrozeira plantada. �

envernizada, avaliada em Cr$ 15000,00; , dARAGUA DO SUL � 10 mil metros de valas para arrozeiras. �\
3) - Uma bieicleta, marca HERMES, de luxo, � Uma estrada cO'nstruidti dentro do terreno (2.500mts) �de côr verde clara, quadr,o nO. 3125535, para' se- MEDIKAMENTE ·UND PARFÜMERIEN �

250 pés de árvores frutíferas enxertadas.

'Inhora, avaliada em Cr$ 50.000,00; 3 casas de madeirô.
4) - Sete dúzias de meias, d� nylon, para Das Symbol der Rechrschétffenheil, des I 1 pasto cercado com arame.

crianças, de cores rosa, azul e branco, no valor Vertrauens 'und der Dienstbarkeit, die Sie � 12 mil pés de aipim. �
de Cr$ 12,600,00; '" am besten zu den geringsten Preisen bedien!. � 1 Batedeira n.O 3 - com motor; ótimo estado. �

, "5) _ Vinte e cinco metros de tafetá, de côr
11===============-======11 � 1 Carroça - etc. etc. etc. �verde, avaliados em Cr$ 5.500,UO. � Melhores inform'açóes com Vitor Zimme�ann. �Assim serão os referidos bens arrematados

I 1por quem mais dér. e maior lance oferecer além '.,
• ��� _:�_����:_�_����_�����!.:����:_�:_�_u�_do valor total da avaliação. Os referidos móveis

D-e ReJD'oldo Mu-a-a ----.�-�-�-�-.�-�-.�,-.--�,�-penhorado's poderão ser examinados, por quem .a- .....
-

....

����êaS:i��v;'���fo����, �� ��i:i��;:: �� �:���- } ADVOGADO i, :'I.:f�II'.i··:::::;,�o-:::::::::�:::lUl-···���:::;:::::::::�,-�:::�,'-;�-,�:::::�.!..::,;:.::.,mirim. E, para que chegue a'o conhecimenfo I
de

i' lU) 1l \W. nllli \UI \lJJ (QL � � 1Ul lU'todos, foi passado f) presente edital, que será
Escritório ao lado da Prefeitura . ,:

'

liàfixado no lugar de costume, às portas do Forum li. ' !i
e

.

publicado pelo jornal local "CorreIo do Povo".L'
'

. 1�_...

J

....A,.RQ,A_G",UQ';Á_D-.4:0_S...U�La>o._�..-;."_� H Cirurgião· Deutista n
Dado e passado nesta cidáde de Jaraguá do Sul, H CLíNICA _' PRÓTESE CIRURGIA 'li
aos oUo dias de;r mês de abril de mil novece-ntos ii ii
é sessénta e, três. Eu, AMADEU MAHFUD, Escri �: ii
vão o subscrevi. (as) Ayres Gama, Ferreira 'de !!::::::::::::::::::::,::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::;.::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::� ii A'9'. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL I:

MelÍo, 'Juiz de'Direito, , I' II DR" :_,WALDEMIRO MAZURECHEN' ii li Defronte a Igrejà Matriz I!
, A presente cópia

1 cSonfereb com o 903,i,ginaJ; iI M É O I 'c O i� �\:::::::::::::�:::::::::::=:::�:::�::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::ti .

dou f-é. J�raguá. do Su " de a ril de 1 6 . ii
/'

"'- li "I
" O Escrilvão, AMADEU' MAHFUD ] 11 ,Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704 li .-:::=::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::-.::::==::::::::.,,:-.::::�

(ii ii (antiga residência de Emanuel Ehlers) H li ' ii
.

. I! Clinica geral médico: Cirurgia de adultos e it ii Dr. José Waldemar Vieira Dias IIrDR�'=IVO�1{AUFMAN=Nlll .,t,! Yl�::��::��ç�;��;u����Ft�;�����:,II�z�c�����: ii II
'

MGinédicdIoPierador "pindisct· i837
-

C·UR.MI· giPr. IIII ' li .
' ec� og a - e a r a -, ro o a I II'I,j ,€irú,gião Dentista �,' II \�:::::::::::::=;.::::::::::�::::=:::::::::�::::::::::::::::::-::::::::::::::��;:::::::::::.::::::::::::::-ß II Doentit��.��ole�neh�:: �:r2:�:nças liji, I r. i; ��,'�F�OIl!l8.. 'TISli!!IiMO,@888pS814ASIilII,-S8Z!i!B'E�R�A�'i '::1.,;11,::

'
..

I. Abrirá sua clinica dentaria dia 22 de a,brH na' li I .

_ I Rua Epitâcio Pessoa, 111 .:._ Telefone 384 ii,I! ,rua Preso Epitacio Pessoa 139 ii

I
,JARAGUA: DO SUL - STA. CATARINA iiij (em frente da EM P R ES U Lj ii - " II

ii ' \ II
DEPRONTE! Á PRE!t=:EITURA _ JARAGUÁ DU SUL \ H'

I Das 8 às i 12 horas e das 14 às 18 horas. II',ii -, ApIJre'hlJgém ,J,oc!ttrnissilnlJ - ',!I.! Fotografias e� Geral - Fotocopias de' Doc�meht(1s - II, II
II :: Filmes e Mater,ial Foto - Aparelhos e Acessórios li Atende'i'-se-á nas 4as. fei·ras das 13 às 15 hs· ,ii

ilil RAIO X - CLINICA - CIRURGIA _- :... 11 A. d'db t d d
.

·1'
'"

't b I
ii e aos domingos pela J'nanhã em Nereu.Ram,os II'

Ie N NTIL I pe I, , a en e a omlellO 19 am em i: "(R
.

.

d )'
�

.

iiII PROTESE - CUN A I FA
.

ii ( em lo.;:alidades vizinhas" ii ,
,

e,torCl a \ ,I'
, �!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::,::::-.::::::::::::::::::;l:: !)SIilII��II!II!l!88S1il11�S�_SIilII88I88I@18)f!MI@II!11>1!I8� �::::::::==:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::�::::::::;:::::::::::::-.::::::::!;
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'c O' R R E I O O' O p O V O
IlNO XLIV -. JARAOu4 'DO SUL (SANTA CATAIUNA) SÃBAPO,

Alarmada a

com a'
RIO - o sr. Alberto

de Paiva Garcia; presi
dente em exercício da
Federação das Associa
ções Oomerciais, comu
nicou a todos os depu
tados sem distinção par-

, .tidáría ou ideológica,
que a Reforma da Cons
tituição, proposta pelo
Govêrno, provocou alar
ma entre a classe comer

cial, em face da ameaça
de destruição do dir,eito
de propriedade, que, é
fundamental para o regi
me democrático.
Salientou a, Federação

que, destruido o direito
de propriedade, implanta
se o Estado totalitário.
Acrescentou que, se é
necessária a reforma,
tottos os brasileiros de-

Acrescentou que os

brasileiros devem bater
se por uma r e f o r m a

agrária justa, que esti
mule' a produção, pro
porcione acesso à terra,

provoque a abundância,
melhore o padrão de
vida do homem do ca�po.

E isso, sem perseguições,
sem ódio, sem desorga

nízação social, sem es

bulha e sem recalque.
Só assim, concluiu, o
Brasil firmará paz dura
doura, com o r dem e

progresso.

PROIBiÇÃO
Fica terminantemente

proíbído a entrada de
'quem quer que seja,
em minha propriedade
situada à Estrada Duas
M 8 ID a s, Dis t r i t o
Schroeder.
Os' infratores s e r ã o

punidos na forma da lei.

(äss.) Erieo Rücker'

verão concorrer para FrutiFeras e Ornamentais
sua efetivação, e não
apenas os proprietários
de terras. Não faltam ao

Govêrno recursos. para
promover essa reforma,
em bases justas e cris
tãs, sem espoliart sem

perseguir. Os inimigos
da democracia, frisou,
procuram tornar desa
propriáveis todos os bens,
visando à eclosão de
to tali ta risoio. A demago- c::::::::-:::::�.,....o:::::::::ar::::::;:::oc::

gia inqualificável, aíír-���
mou, está parando a 'Cure seus mares e poupe seu

agricultura, e, se a con- bom dinheiro comprando '3fi�nça não fôr restabel�· FARMAGIA NOVAeida, brevemente o BrasIl
ROBERTO l'4 HOBSTestará a braços com a de, _ ,: ,

. ..

é J que dlspoe de maior sortimen-fome, pOlS �llngu m se
to na praça e oferece seus artj.

sente garantido contra a
gos à preços vantajosos

espoliação que parece Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
iminente.

.

I ����

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .la
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc., etc.

I

PEÇAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPA' -

Sindicato dos Trabalhadores das
Indl'tstrias da Construção e do Mobilário

Assembléia Geral Extraordinária .

Ficam convocados todos os associados para
uma Assembléia Geral Extraordinária para o dia
28 do corrente, às 10 horas, na rua Mal. Floriano
Peixoto 43 - Sedb do Sindicato - afim de deli
berar sÔhre a táeguinte ordem do dia:

1.) - Pedido de filiação a Federação;
2.) - Assuntos Gerais.

ALFREDO KAMCHEN
Presidente

Sociedade Recreativa Auro,ra
(, Convocafr,ão

Irmäo Evaristo Pio
Embora petmanecendo

poucos dias em Jnraguã
do Sul, no seu dignifi
cante' dever de substituir
o Rev. 'Irmão Lqís, Ma
gnífico Reitor do Colégio
S. Luís, que uma imper
tinente enfermidade fez
guardar o leito, tivemos
o grato prazer de rever

o Rev. Irmão Evaristo
Pio, ex-diretor dêsse tra
dicional estabelecimento
de ensino.
I Nem o ex diretor, nem

os seus amigos, pais de
alunes e ex-alunos pu
deram esconder a sa tis
fação e a alegria de rever
o antigo diretor e mestr e.
de volta ao nosso meio,
resultando o täto em

ternos abraços, cheios de
uma sincera saudade.
O Rev. Irmão Evaristo

Pio, qUI:I na vida civil
atende pelo nome de
Edwino Haas, pelos seus

méritos de grande educa
dor, esteve durante mui
tos mêses na velha Eu
ropa, na França, especia
lizando-se na dificil arte
de transmitir conhecimen
tos aos jovéns..
Pelo que nos chegou

ao nosso conhecimento o

Rev. Irmão Evaristo Pio
aca ba de ser designado
para ser o Diretor do
Internato do Serviço Na-

cional de Aprendizagem
Industrial (Senai). na ci
dade c a t a r i n e n s e de
Lages, por onde' terá
mais uma vez a magnifi
ca oportunidade de se

relevar útil na elevação
da cultura e inteligência
dos jovens de Santa Ca
tarina.
Somos agradecidos

.

ao

Rev. Irm. Evaristo Pio,
pela gentilesa de uma

visita à nossa Redação.
em cujo meio possui um

vasto circulo de sinceros
amigos e admiradores

\ Convoco os senhores associados désta Socie-
I (Jade para comparecerem! à ASlSembléla Geral Extra
ordinária, a' se réaliza� no dia 15 de mai,o �� 1963,
às 2g horas, em sua s�qe social, a Rio do Oerro II,
em Jaraguá do Sul, para deliberarem sôbre a seguinte

Carl.ocasordem do/dia: / ,) "

1 Alteração dos Estatuto�. . festeJ·am2 Diversos assuntos de interêsse social.

NOTA: Não havendo número legal de, associa- Sã"O, J\arged a Assembléia s.e realizará 30 minutos depois, .os,
,

com qualquer número�
.

,

I

• RIO, 23 - Oenteni1s de
d b I d 1963 fiéis madrugaram no templo '----,---,---::--Jaraguá do

..Sul, 25 'e a ri e.
da Praça da República na, Ce'dulaS deBRUNd FRITZKE, Presi'dente tradicional romaria do di� \

,

de São� Jorge. O movi-

5.1
·

O=::�:::::::::::::::::::::;:::::i:::::=:::::!::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,'� .mento de fiéis foi iniciado . mi· 'cruzeiros
� Terreno Próprio Para Residência II �;:�;;�f;�� �i���:��o��
!! I II hoje houve' o toque �e
ii. Vende-se um terreno, li .alvorada pela Banda de!I ' r II Olarins ela PolíciCJ 'Militar.

ll,i a''liRua, Elisa Stein" trata.r,.,\ ,.com !,l. Foram celebradas mis'sas
de hora em hora. O encer-!I

E· S·l II ramento dos festejos deII ugenlo I va II São Jorge se dará domin-I! , ,

,.,

I
. -

�::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::':::::::::�:::::::'"'l:::=::� go com ,so elle proclssao.

Inaugurado congresso
do comércio
internacional

OIDADE DO MÉXICO
O décimo nono Oon

gresso da Câmara de 00'
mércio Internacional foi
inaugurado nesta capital
com a presença do Presi
dente Adolfo LopesMateos,
do Príncipe Bernardo dos
Países Baixos e de milha
res de delegados, repre
sentando vários paf;ses
dos cinco continentes e

de grandes . organismos
i.nternacionais.

Obrigatório preçe do
açúcar no pacóte
RIO - A COFAP en

viará para publicação
nas próximas horas a

portaria que torna obri
gatória a marcação do
preço do açúcar nos

respectivos pacótes.

Suspensão
das provas
atômicas
WASHINGTON - bs

estados Unidos e Grã
Brelanha

.

estão tentando
enconlrar uma fórmula de
inleressar novamente a

União Soviética nas con

versações sôbre à suspen
são das provas atômIcas.
Os britânicos acreditam
qtle os russos aceitarão
uma conferência em nível
do embaixador, para o

reinício das conversações.

Crime do
Sacopã
no cinema-
RIO - O ex-tenente

Alberto Jorge Franco
Bandeira, que cumpriu
sete dos 15 anos de pri
são a que förs condena�
do pela morte do bancá-,
rio Afrânio Lemos, viverá
no cinema a história de
sua vida como principal
ator do filme ·'Crime. do
Sacopã�' a ser iniciado
dia 4, O diretor do filme
será Hoberto Pires que
fêz "Assalto ao Trem
Fagador".

RIO, 23 - Está sendo
esperada até o fim da
semana em mirso parte
da encomenda das cédu
las de cinco mH cruzei
ros que entrarão em

circulação nos primeiros
dias' de maio. A infor
mação foi 'dada .por uma
fonte da Casa c;la Moeda.

/

Diversão SOCi�,
..-

o « coquelluohe s no ultimo sábado foi sem
duvidas o' baile da S. D. Acar·ai. A fina f I o r
acaraiana esteve presente ao baile, igualmente um

mundão de outrasl pessôas, senão vejamos: Ama
ztlna Oosta e Kito Bastos o primeiro par a dançar.
- Neuza Schultz e Milton Stange o segundo (gente
apressada). - Dr. Guido Gascho. e a encantadora
Maristela Pieolli, um par ideal. - Rubens Nicolluzzi
e sra. se físeram ,presentes e para gaudio de uns

e' outros se fiseram acompanhar das bonitas Odi
néia, Ondina e Olinda Carmen. -, O Delegado de
Guaramirim, Sr. Oalixipo de Payla e sra. podem
ser contados entre os melhores dançarinos da noite,
isto -sem fazer iujusnça a Cid Areias e sra., Saule
e Anita e outros. - DR. Murillo B. de Aze�edo e

sra. também prestigiaram o acontecimento. - Dr.
José Constancio de Albuquerque e sua [ovem es

posa também presentes..� Ainda de Guaramirim
Salim Dequech que veio acompanhado de sua ad
miradora mas não sentaram na mesma mesa, parece
que êle preferiu sentar sosinho para estar mais
solto. - Estav-a exultante a bonita e simpática
Ilse Fischer, deve se isto a presença de um estu
dante de Rio do jSul chamado Walter. - Liliam
Müller;-ainda com ares cariocas muito contribuiu
par.a o exito da noitada. - rJ)r. Guido F. Fischer
e sua sempre elegante esposa dona Renate com

pareceram trasendo a cunhada Inês e o namorado.
- Antonilda Nicolluzzi muito bonita em seu vestido
rosa t-I parece que vai tudo cor-de-rosa entre ela e

o rapaz do B. B. - Estes e mais um salão cheio
de alegres moças' e rapases e casais felises fizeram
o sucesso da noite onde se sobressaiu o schow do
Trio Monte Oarlo (da Alemanha, do Rio Grande
do Sul) e também aquele respeitavel senhör que
vendo-me pediu muito que não, falasse em seu

nome, pois a patrôa não sabia da fugida até o
baile c s6 para apreciar ».

.

No domingo mais uma vez o Restaurante Jus
sara aconteceu. Na parte da manhã já o encon
tramos repleto e a parte da tarde foi de sucesso
e tanto. Entre muitas coisas encontrei uma mesa

com uma laranjinha e cinco copos (já aumentaram
um), depois vim saber que fôra uma brincadeira.

E no Jussara domingo ultimo houve eleição.
Foi eleito o presidente da créche. Venceu Luiz
Néves que escolheu como auxiliares imediatos
Clécio Bastos e A. Spezun.

Antoninho Pradi depois que noivou obteve pela
prirnetre vez licença para passar um domingo em
casa. Esteve a tarde no Jussera muito calmo e quie
to, parecia até com medo.

O Clube Ieragueeuse de Xedres aconreceu ter

ça-feira ulríma com um suculento jantar de confra
ternização ne Gruta do Leão. Assim o clube que
lern como presidente o senhor Aldo Prada. projeta se
lambem no- ambiente social. A fina flor esteve pre
sente ao agape. A variedade e qualidade dos pratos
servidos foi realmeJlte algo digno de nota. Obrigado
pelo convite, senhor presidente, na próxima ocasião ...

�

as ordens. '

Já ouviram falar no "gigante adormecido"?
Ainda não, ora isto é porque não se lembram mêi�
que ô "querido" clube da elite rem tambem uma sede
social. É o gigante que dorme em berço esplendido
o departamento �ocial baependiano; cuidado heim, é
capaz de não acordar mais, . .

/

Terça-feira próxima mais um baile do Clube
do Sesi no Boa Esperança em regosijo a "data do
trabalho" e a formalUra das alunas do Corte e Oos
tura. O "titio" aqui, está credenciado a convidar a

todos:
Sábado a tarde começaram os treinos do volei'

ból. Vendo ótimas Qualidades�e largos conhecimentos
no "tecnico" da equipe, Laci O. promete ser uma
fUiura estrela d� t,1I esporte. Muito bem ...

Marina Frutuoso e lolani Marq!.!ardt que anda
vam meio fóra de circuli:lção

\

voJraram a alegrar a

"Iurma" com a pre'Sença nas diversões. M a r i n a

acompanhada de papai e marr.ãe "aconteceu" no

bape do Acqraf.
E. aqui vamos encerrando, sábado próximo tem

mais. (tem mesmo) .

,.-

DR. GA.-LEGO

Guànabàra
não

I

será âividida
RIO, 23 - Segun do a a div-isão ou não do es

apu_raçãö feita no pavi- tado em municípios, com
lhão de São Oristovão, .os seguintes result�dos:
que te�e início ao meiô
dia e foi encerrada às
9 horas de ontem, o p0\10
carioca decidiu domingo
no plebicito. pOl' 861 843
contra 48,607 v.otos, que
o Estado da· Guanabara
não será qiVidido em

lDunicÍplo:,;.

Não.
Siin .' .

Nulos .

Brancos

874 137 votos
49707 votos

. 20.564 �otos
• 'I. 9 271 '�otos

Práticamente 94°:0 dos
eleitores ·cal'iocas se ma

nifestaraml contra a divi�
são d o e s i 8 d o e ni

RIO, 23 - Foram en- muniOÍplos. Os' resultados
cerradas à noite passada oficiais serão dados pelo.
as apurações do- plebis':" Tribunal Regional Elej
cito na Guanab�ra, àôbre toraI no prázo de 3 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


