
Ano XLIV JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 11 de Maio de 1963

I Falecimentos
I Serofioa fiuin�Dni' Reif

Com a 'idade de 83
anos de idade faleceu
a veneranda senhora
Serafina Guindani Reif,

. viúva do saudoso Frene
rico Reif, no último dia
'8 de maio de 1963.
Mãe de numerosa Ia

'mtlía, o seu passamento
�����=�=������������������������===�!!!!!=�=��=�=!!!!!=��=�����=� foi muito sentido entre

,

\ a população local, onde

CaAm'.Ja'ra Munl·ci"a·1. .

s o C I A I S er�:�\�t.�":b:��·!ithO.,It'
f I �nUIß MUnl1

srs. Alex Reif, casado;
. ,

n a c e ' uu -
'feito' sincer� torcida para Artur Reif, casado; EdithTerça feira última, die 7 os seguintes: leitura do vedo Marques; aprovados '

que a querida Vera Re- Reif, solteira; Helga, cade Maio' de 1963, teve voto de desempate do requerimentos de pesar dos Em. data de hoje a gina, aplicada aluna do sada com o Tte. Reinaldolugar a primeira reunião Presidente da Câmera ao vereadores João Lúcio da sociedade Itaperunense 2°. ano do Curso Técnico Hübbe, residente emordinária do segundo pe- requertmento do vereador Costa e ôchmõckel, pelos abre os seus espaços so'
de Comércio da Escola Joinville e Erika, casadaríodo trímesrral do Legis- ôchmöckel, pera . que o passamenlos da sra. Onélíe ciais para registrar um
São LUI�I viesse encon-

com o sr. Fernandolatívo Iaragueense. Executivo informe sôbre Horst, Ema ::>icolli, Laura grato acontecimento. tr a r no jovem Luiz, o Coninck, residente em
Após a leitura das atas, providências relatlvas aos Vieira Borges e o sr. Ro- Querido por todos que

seu príncipe encantado, Curitiba. Deixa 17 netos
com aprovação e, retífica- dies de Guarda Municipais dolfo Tepessé; aprovação tiveram a honra de pri- como de fato vem de

e 13 bisnetos.
ção dos regtsrros,' soltel- e sua regulernenreçêo ; da indicação do vereador var da amizade das fa- acontecer. "Correio do Povo",
lados pelo vereador Eugê- aprovação . do .despacho Alberto �ore"i pare q,ue milias I dos estimados A ceremonia civil dar:

apresenta à família en
nio Vitor ôchmöckel, leve 'relegréflco, requerido pelo o Executivo leve a. efeíto casais Benedito S6zinho se-á em data' de hoje, na lutada os seus sentidos
lugar a leitura do expe- vereador Schmöckel, ao estudos

.

que vrzern um de Souza e de d. Carmem residência da llo�va e o pêsames
diente de que destacamos jornalista Corifeu de Aze- substanctet aumento do M. de Castro Souza e do äto religioso, verificar-

_'

proíessoredo leregueense, sr. Diomedes Vinhosa se-á pelas 18 horas, na

recebendo salário de fome; Muniz e de d. Jubertina Igreja Matriz São Se Onélia Dobes Horstprojeto de lei de edilidade Duarte Muniz, o enlace bastião de Jaraguá do
declarando de nlilidade dos jovens Ignacia Maria Sul

U S- d
-

h d
. Repercutiu dolorosa-pública a Sociedade niêo; e Jairo, está fadado a

ao pa rIO os a noi-
,

d d d
. N

-

-I D M -I mente entre a populaçãoaprovação e pe ido e marcar com letras de ouro va./ o CIVI - r. urt o
fSãb d '1"

-

t d
. .

J é N d Ab local, o in austo passa-oe a o u nmo a luven u e.jereguaense reuniu-se informações ao Plerneg, essa movimentação da os .. unes e, reu e
menro da sra. Onélíana casa do conhecido e desrecedo indusrrlal senher Secretaria

_
de Viação e sociedade fluminense, Sra. Sr. Victor Hansen

J
-

W'
.,

dé I "f 'h S D P I L' Dobes Horst, digna es-oao
:

íest pare .mais uma agra ave esnn a ame- Obras Públicas e Diretoria onde sempre pontilham era.; r. au o .1
ricene". Uma alegre reunião de moços e moças que de Obras Públicas do como exponenciais mem-

nhares e Sra. Nilza Li põsa do sr. Roberto

dançavam, bebericavam, comiam salgadinhos e namo Estado, do vereador Victor bras. nhares: Sr. Victor Bauer Mauricio Horst, provecto
d I b S S H B" farmaceutico da Farmá-revam, ludo' em um se io e a egre am lente, consrí Bauer, à respeuo da cons- "Correio do Povo", era.; r. ans eyer ela Nova.tuindo-se em uma reunião social da maís bem sucedida. Irução de salas de aulas através de seu diretor, e Sra. e Sr. Lourenço

E Iesti 'h I H di
-

G' S Colhida por. um ines-nesta esnn a o
.

vo asse isse porque nao em escola do Rio Cerro. que tem nas pessôas dos ressmger e ra. e iO.

'd J
-

D' I
- '. ,

f I'
,

D J perado colapso,' veio desal mars e aragua. rzern que uma re oroene la oi A nora destoante da oistintoa nubentes seus
re IglOSO o sr. r. o o

d
-

I' Olh II B tist l> d
-

S falecer pelas 6 horas 'doconrretac a para a greveçao nas a lanças, a se, sessão, voltou a ser o diletos amigos, associa-se a isra ....0 rrguss e ra.;
dia 7 do corrente, eznRio do Sul não fica Ião longe assim, hein? . . . caso já famoso do cimento, prazeirosameute aos ätos Sr. Roberto Canalha

P I· EI f d bé
,

h B S' S D' I sua residência, contandoe o jeito a iana un ou Iam em uma crec e em que o vereador Victor que culminarão 16go mais, arros era., r. Ja ma
58 enos de idade.e o Loiole será o primeiro aluninho. A Lúcia, dizem, Bauer, entrou com reque- pelas 18 horas, com a

Pedro Schnaider e Sra ;
vai ser dírerore. Isto o que se viu, ne Iesre. 'I 1'1

' - Dr. Edmundo Weher e Além do inconsoladoque nrnen o pera cons I uiçao ceremonia religiosa, a ter espõso deixa a extintaZico .Palerno e Luiz Neves esliveram no cartaz, de Comissão de Inquérito, lugar na Matrl'z Sa-o Sra.; Sr. Luiz Fernandes
d d d f 'h S S H

. mais os seguintes: AI-pois trocaram e namora as uran Ie a eslln a, que despertou vivos deba, José do Havaí, em Ita' e ra. e r., ennque
A,N M. e CH, não se importaram. Há sinceridade . -

d Cássi6 Nunes de Abreu fredo Gustavo Horst, ca-
, ?

les, com tOlerrupçao os peruna, Estado Rio de sado com Laura de MeloOISSO .. , . • Ira�alhos. Janel'ro, Er bia Alba Abreu., . .

Alcantara e as netasAinda na festinha do sábado, pelas duas da as marchas e contra O nosso diretor deseja São,p�drinhos do noivo: Eva e Erica, residentesmadrugada, Micki Bnhr resolveu dar um show de marchas, resultou empale saudar os distintos noivos, No .ClVl� - S:. Erne�to no Ri� de Janeiro; Syltwist. Show mesmo, pois dança maravilhosamenle. no plenário, ficando o com 08 melhores votos Zarhn,g e Sra.,
.

Sr., Fr�z ,via L de Souza, casadaDizem que 'ela aprendeu com o Olécio Basfos. presidenle da Casa de dar de pereneb venturas, SchneIder e Sr�., Sr. Joao com o sr. Lourival M.E no dOlllingo à tarde, no Bar e RestauranIe tO voto de Minerva na extensivos aos respectivos O.rlando e Sra., Sr Hart-
de Souza e netos Ale-Jussara, a bonita lolani foi notícia. dançando com próxima sessão. Ao que pais. wlg Raduenz e Sra.; Sr. xandre Mauricio e Katiaaquele moço de JOinville,. Parece que escularam ela parece, a solução de:-.a, Waldemar Ern e Sra. Mara, residentes emdizendo (muito_ séria): Não sei ainda ... vou pensar gradou ao líder do govêr- luluce 8chnai�er-S08reS e sr. Ro�a�d Ern e Sra. Joinville e Bse Renateno caso .. " domi.ngo �róximo falaremo;>... no,' que retirou-se do re- e no �ehglOso o Senador Horst.'Na quarta-feira, dIa 8" encontrava-se em festas cinto, sob es pan t o da O casamento Schnai- AntoDlo Carlos Konder

.

'

. "Correio do Povo",o lar do feliz casal senhor Bernardo Grubba Jnr. e bancada mal-orllária. der-Soares é um lJ'rato ReIS e Srta AdelaIdeII!!>. _'. sentindo o desapareci·dona Aurea Müller Grubba, pois sua dilela filha O vereador Schmöckel, acontecimento deI Itajaí, Konder Fleischmann, S�. mento de tão ilustreDorothi, broto-encanlo da nossa sociedade, comple- com a palavra abordou o com encontro marcado Walter Konder. FIel'
senhora, envia as con. <lava mais' um ano de vida. À noile a sociedade recenle pedido de licença em Jaraguá do Sul. schm�nn

7
e Sra., Dr: dolências à familia en-reuniu-se na residência dos mesmos para festejar o do Prefeito, que se deu Familias das mais tra- MoaCIr Werner e Sra., lutadafeliz evento. Moços, moças, casados elC, foram Iodos com a mais f1agranle irre- dicionais da sociedade Sr. Hélio Caldas e Srta.

.

_levar seus VOIO� de felicidades' à distinla anive�sa- >g"ularidade, assim como catarinense, o aconteci- Carmem Soares; Sr Edgar
riánte, Contaram-me que a fesl,a foi de arromba. irregular.se lornou, daí mento ; social' ,que virá Schnaider Filho e Sra.;

Vocês sabiam que o Vicenle Donini é mesmo por dianIe a transmissão ligar as familias do sr, o Sr. Jamiro Wiest e a
de briga? Dium que alé já venceu uma lula conlra do cargo do Presidenre Nilton Soares. e DDa. Srta. Laura Sélvia Sch-
o Eder jofre, por correspcndência . , . da Câmara, que se operou esposa da melhor socie- naider.

Lurdes Riedtmann e Hélio Soares (pito), o nôvo sem audiência do Legis- dade de Itajaí e do sr. Os convidados serão
. par de namorados. Pa,ece 'que é sério mesmo. Bas- lalivo, Demonslrou o edil Mauro A. Schnaider e recepcionadOS na séde
tava ver o jeitinho apaixonado como dançavam no udenísla, baseado no Re- sua DDa. espõsa, realça social do Clube Atlético
�ussara. -, .

. gimenlo Inrerno da Casa, pelo fáto do último DO- Baependi, sito, a Rua
\ Os gráficos da Soc)edade Gráfica Avenida, lêm Regimenlo da Assembléia meßdo de s'e m p en h'a r Seme Mattar, nesta ci
dispensado grande alenção na confecção desta coluna, Legislativa,' ConstilUlção nesta cidade as funções dade.
nnma demonslração de camaradagem e espírilo de. do Estado e Lei Orgânica de provecto Coletor Es� "Correio do Povo", ao

colaboraç�o. E pO,r falar nêles, tenho notado.o lolando ,dos Municípios a f1agran· taduâl, co.m·· um vasto enseio do feliz aconteci
Pereira represenlando a classe em todos os aconle Ie irregularidade que pO,de- cir,culo de amizades a menta, apresent'a aos nu
cimenros �ociais,' Muilo bem. rá d�lerminar nulidades. lhe assinalar a sua per- bentes as suas mais sin-

Sábado passado realizou,se mais u'm baile social Segunda feira prÓxirrla, manêiJcia eutre n6s. ceras con.gratulações,
no salão da S. E, João Pessoa, Em uma mêsa nola dia' t 3 de'maio de 1963 A s0ciedade local, es- extendendo aos respec,
mos só "cabras" que vieram do Suez: Arão Kreis, realizar-se-á nova reuniã� pecialmente a ala moça tivos pais, os votos de
João Soares. Jaime Ramos, José �, Pradi e Pedro da Câmara Municipal. dq nosso society tem felicidades.
Araújo. Passei por perlO e esculei falarem em garõlas

I
"

.

do Líbano, �a,fezinho. em_ Roma, boile em Beirule,

AZ
.

DE OURO
'

garõtas da hall::! e seI mais o que. ,

e I
Também no baile· do João Pessoa, Cilio Nicolini

e sra. Da.. Elfi,' acompannados d/a cunhada Ma·rilia.

Quem goslou foi o Branden'burg. ,

E por, falar ,0'0 baile do João Pess9a" sabidm
que 4 dos dançarinos dá cidade que lá" estiveram
vieram a pé? O vento corlava de frio, o sereno

moJ.h.ava, es pernas não carregavam mais a genIe e

iJ eslrada parecia cada vez mais longa De repenle
alguém grilou: viva eslamos éhegando. Oulro que
conhece melhor o c.aminho disse desanimado: si,m,
estamos chegando bem na metade, E na noile seguinle
todos foram as$i8lir "O Pagador de Promessas".

Sábado próximo baile �ocial do Clube Ägua
Verd't no Is'aJão Boa Bsperança, abrilhanlado pelo
Conju'nlo Brasília de Joinvíll�. O "titio" ',aqui, garanle
que vai ser de arromba.

"
'

b.' E se a "dona gripe não aca ar c,om a genIe,
sábado lern mais.

catarinense

Fundação:
Artur Müller'

Diretor;
BUOÊNtO VITOR SCHMÖCKBL

,

Impresso na:

Socíeclacle Gráfica A venicla Ltela.
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SOCi�

DR, GA.-U�:GO

No dia 6 do corrente, o H;' o aniversário, reunir I B�eithaupt Alfontlo Buhr, Soro Comerciante e
a veterana agl'emiação se-ão em almõço de con-' Erich Th, BI'äuer, Alfredo Industrial· N Ibolonistiea "Az de Onro" fraternização, no Bar e Schulze, Wilheim Laufer, • a sa ,va-

Completou t [) anos de· Restaurante Marabá, que Gerhard Arthur Mar. guarda dos teus

atividades �ociais. Como' contará com 8. presença quardt, Henrique Geffert ioteresses, insc�e\7�-
já noticiamos anterior- das espõsas,'

I

(atual presidente interi-

�te
na. AssoClaçao

mente, diversas festivi- A veterana agremiáção no). Walter Carlos Hertel C?merClal e In�us-
dades deveriam assinalar do Az de Ouro, uma das e, Raimundo Emmendoer- trIal, de Jaragua do

a grata efeméride; entre, mais antigas pelas suas fero
,

,Sul.
tanto, tendo em vista os ininterruptas. reuniões "Corrf:'io do Povo",
inúmeros fest,ejos no sem�nais � composto dos constatando com I\stisfa
corrente mês de' maio, seguintes: H;einz - Kohl- ção o espírito associativo
algllßs dos, programas bach, WolfgaDg Weege, dos com,p'one�tes do Az
foram transferidos para Dorval Marcatto, Loreno de alUO BolIche Clube,
data mais apropriada.

'

'Marcatto, Eugênio SHva,' ass'ocia-se às cOPIemo,
Contudo, eJll äata de I José Narloch, Eugênio I rações jubilares, alme·

amanbã,' para assinalar Vitor Schinöckei, ,Hans j�ndo que novos louros

Johannes Anton Augast
Bendhack

notícia

Da cidade de Curitiba
vêm·nos a triste noticia
do passamento, na capi
tal do Estado do Paraná,
do sr. Johannes Anton
August Bendhack, ocor
rido no dia 7 do corrente.
O finado contava cer

ca de 79 anos de id�de,
tendo residido durante
longos a:nos em Jaragu�
do �ul, onde �inda man

tem ,numeroso parentesco.
"Correio do Povo",

manifesta aos seus fami
liàres as suas expreSSões
de pesar.

----------------_.____ ,

e triunfos, CODIO os que
acaba de con�uistar,

'

serão' adicionadas às I

tradições sociais de sua

gente e de seus costu-'
meso

.... '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Correio do Povo" lida. O�:':':.:':':.W:""·"··��·:··""':·"'·"··� \ �·o::o:.:..:.-�t·.......·,tO::·"""�9 g OIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- �
, �:!�!i" Aegis'tro Civii residente nesta cidade, I . I g RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �l

Eu{!ênio Vitor Schmöckel filho de Domingos Chio- Aniversários

�"'.::. Diagnóstico Precoce do/ Cancer nas Senhoras �:::.(A1lreà Müller Grubba, Oficial dini e de Ida Chiodini.

\ ASSINAY··RA·. do R e g l' s t r o Civil do Ela, brasileira, solteira, Fazem anos hoie : C'·' I' J."
I

�
omunlCll aos seus c lentes que atenaerá no seu

�tlnual .. . Cr$ 500,00 II:>, Distrito da Comarca Ja- funcionária' aurerquíce, : novo consultóri.o ti Rua ,Artbur Müller n' 160 : .

Semestral. . • CrS ;300,00 (aguá do Sul, Estado de domiciliada e residente A sra. Anita, espôsa :
, :

Avulso .: . . .' Cr$ 15,O� Santa Catarina, Brasil. nesta cidade, filha de do sr. Herbert Bürger; f;
(AO LADO.DO NOVO, HOTEL�,

:�faz saber que' comparece- Engelberto Freiberger e de ........ José Oarlos, filho do 1 Das 9-12 e das 15-18 horas - FONE, 384 �.BNDBijBÇO:
ram no cartório exif,indo os Oarolíne Ruisarn Freiberger -sr. Augusto Gesser, resí-

Caixa Postal, 19
Iocumentos exigidos pela le-

í' dente em Concórdia;
:··..•..:,�:·· ·.:;:··..·"..o:··..· ..··�c::....· �: : ,: ,: ,

J�:ae:��ad���l�e����ia�l�a ríirn de s�a:a�.��l�t:arem' par« EJ�(/d:ii:'���q��;d�-� 6õ
cke 1, ar::i�'e�:�d��cg�r�' tf:::::::::::::;::::::�::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::.:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;�

;;===========1'
\ Leonlde Ehlerr tiba. ii!ll! VENDE·-SE i,ll=/ Edital n, 5.504, de 29 4 63 Ele, brasileiro, solteiro, Faeem anos amanhã: ii IISE voes Jara- T d da �'Iva lavrador, domiciliado e u i'

guaense é MÚSICO,
eo oro ul e

II Tr e to r de esteira Hanorneg 1(...60, ano')_ 1958, ii

não, deixe de insere-
Amalia Richert residente neste distrito, O sr, José Peters, re-

I:jil com lâmina e �uincho! pêso 8.000 kg. 65 HP 'Ii,'�!Ele, brestlelro,t solteiro, em Rio da Luz, filho de sidante em Curitiba; I f dver se na Sociedade Gustavo A. H. Marquerdr _ a sra Maria, espõsa
roia mente re orma o com esmero por mecânicos

de Cultura Arnstíca. lavrador, domiciliado e
e de Ernrna Iohanna S. do sr. Carlos Meyer; ii

competentes. Ver na Rua Jerônimo Coelho ·s/.n .

Ela n e c es s i t a do ��id���� �i��e dodi�t����: Marquerdr. - Mario Roters; III eTIß frente daJ �áNdiO I Cuhlrura Jem J o,i ndv i �I el' li
concurso de' todos

filho de Leonardo da Ela, breslleíra, solteira, - W i lf r e d o Müller, i ratar com ose er oc em eragua o our. ii
para projetar 'a cu 1-

Silva e de Maria Velozo. doméstica, domiciliada e filho do sr. A I f r e d o \�:::::::::::::::::::;:::::= ....::::...,:=:::::::::::::::!:::::-:=::::::::::::::::::::::::=::::::====::J'
tura de nossa torra.

Ela, brasileira, solteira, residente neste distrito, Müller;
doméstica, domiciliada e

em Rio da Luz.. filha de - Aurea Maria, filha

residente neste distrito, Alfredo Ehlert e de Adélia do sr. José Scheuer, resí-
em Nereu Ramos, ;filha de Ponerh Ehlerr. dente em -Iaraguá 84;
f'renctsco nl:ch"rt e de

- o sr. Dan kwar t
K � Editai n. 5.507, de 30 4 63 HDora Kepinsky Rícherr. errmann, residente em

Nivaldo Vogel e Oorupá.
Aste Jordan ,

Dia 13:

I, '
/:

Snr. Comerciante e
Industrial: Prestigíe
a tua classe, insere
vendo·te .na Associa
ção C o m e r c i a 1 e

Industrial de Jara
guä do ·Sul.

Edital D. 5505, de 29,4 6õ
Carlos Chiodini e

Teresa Inês Freiberger
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, domiciliado e

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, dorniciliedo e -.0 sr. Afonso Buhr,resideme neste distrito, industrial, nesta cidade;
em ltepocuzinho, filho de

_ o sr. Leopoldo Stahl;GUilherme Julio Vogel e
_ Waldemar Antonio,de Elsa Jah� yogel. . filho do sr. Alfredo Vasel;EI�, . brasllelr�, .s.oltelra, _ a sra. Ana, eapõsado,!,estlca, domlclh�da. e do, sr. Silvestre Bartiní

restdeute D.este distrito,

J kowskí ;em. lrepocuztnho, filha de
_ a sra. Adelia Gasehe

GUilherme Jordan e de I Schwartz, espôsa do sr.
Helena

. Au,gusta Lange Leopoldp Schwartz, resi-Jordan. dente em Jaraguàzinho;
Edital n. 5.508, de 2 5 63 - Zilá Rodrigues Leite,

residente em Itaperuna.

Dia 14:

O sr. Albano Kanzler;
- Hortencia Zatler;
- o sr. Elchion Silveira;
- o sr. HeiDz Goedke,

residente em Rio Cêrro;
_

- Eni Herbst, residente
em Pôrto Alegre;

- o sr. João Bonifácio
Dias, residente em Rio
Nôvo, COl,'upá.

���----------�
� VENDE-S·E �

I Uma propriedade com 1.200 rnorgos -- terr�s l
� apropri�das pera o plantio do arroz - contendo �
� o seguinte: • �
� Um bananal com 10.000 pés produzíveis. �
� 30 morgos de arrozeira plantada. �
� 10 mil rnetros de valas'para arrozeiras. �
� Uma estrada construide dentro do terreno (2.500 mrs) �

t
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.

�3 casas de madeire.
1 pasto cercado com arame.

� 12 mil pés de aipim. �
� 1 Batedeira n.o. 3. - com motor - ótimo estado. �
� 1 Carroça - etc. etc. etc. �
�/ Melhores informações com Vitor Zimmermann, �

L::���������:�J

r-===:::=:::===::::::==:==:::::.:::=::::::=::::::::::..:=::::::==:::�

II �r,· �Ui��··· rernan�� ri�c�er II
H �
H Cirurgião Dentista li
II II
ii II

ii Comunica a seus clientes que se acha II
ii estab,elecido em SU8S novas instalap.ões li
.. Y

IIII . à Av. Getúlio Vargas, 170 - li
li (ao lado da Sapata,rla Freiberger) ii
�=::::::==:::===:::==;:!...-=:::::::::=_:_====:::::::::=:::;=:::J)

o banheiro' ",olta a ser

·elegante
POD Fernanda P�nteado, do Western News

Ingo Marquardt e

Naemi Lore['a Dreyer
Ele, brasileiro, solreiro,

comerciante, domiciliado
e residente... neste distrito,
á Estrada Garibaldi, filho
de Walter. Marquardt e de
Selma Marquardl.
-Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliadd e

residente neste distrito, á
ESlrada Garibaldi, filha
de Walter Dreyer e de
Elida Dreyer.
Edital n. 5509, de 2-5-63

Lufs Nasato e

Terezinha �pezia
Ele, brasileiro, solteiro,

lavraàor, domiciliado e

residente neste distri:o,
em Rio Cêrro, filho de
José Nasato e de Emilia
Stinghen Nasato.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em JaraguéÍ Esquerdo, filha
de (Angelo Spezia e de
Viloria Speziã.

Dia 15:

O sr. Eurides Silveira;
- Cordia Brandenburg;
- M ô n i c a; filha do

casal Renata e Dietrich
Huffenues8ler.

���
C;ure seus males e poupe BtU

bo_m dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
fe ROBERTO, M.. HORST

.i que dispõe de maior sortimen_
to na praça e oferece

..
seus arti·

,

gos' à preços vantajosos
Rua:Mal. Deodoro 3 .' Jaraguã
����

,

O banheiro, considerado durante muito tempo
apenas como um mal necessário, está voltando a

receber dos ar:quitetos a devida atenção, com de·

coração mais elé'gante, maior espaço. ambiente, .
e

materiais de uso e conservação mais fáceis e

econômico. .

Na verdade, os projetistas modernos nada
mais fazem do que devolver �o banheiro' um pou
co do fastígio que conheceu na antiguidade, Edital n. 5.510, de 2-5·63
quando era considerado cenll'o importante. da re- Siefrid Vasel e

sidência, sendo dotado �e t,�d�s os requintes de Gerta Duve
confôrto e, et;n alguns C8S0S, deI verdadeiro luxo. .

Ele, brasileiro, solteiro,
Os materiais mais modernos,' como os lami- mecânico, domiciliado e

nados de Fó�miéa, substituem hoje o plármore residenie' neste di,strito,
das teriDas romanas, sendo aplicados sôbre qual- �m Trê.s Rios do Norte,
quer superficia, vertical. ou horizpntal, seja em filho de Frederico Vasel

portas e paredes ou em l�vatórios e armários de e de Alvina Wille Vase!.
embutir. .. Ela, brasileira, solteira,

A' Cyanamid International, por exemplo, fa. ind�striária, domicili�da e

bricante dos laminados plásticos Fórmica, anun" r�sldente nesta cl?ade,
cia para êste ano n�da menps do ,que 80 1?adrõ.es:

filha de Helrhuth GUllher

diversos 'para combmar com qualquer proJeto de me Duve e de. Berta Ra·

> decoração. ,

/'

. dun Duve.
. �sses belos laminados,. que poupam

.

esfôrço Edital n. 5.511, de -2-5·63
e labor às donas de casa, podem ser e�pr.egados Mario Wischra.1 e

nos planos de construção ú,lais audaciosos, 'por
.

IIse Bachmarin
vêzes imitando a madeira, em outras o mármore, Ele, brasil�iro, solteiro,.ou afinal em côres é padrões que nenhum outro comerciá'rio, domiciliado e
material pode imitar. '

.

residente neste) _

distrito, á
As famílias grandes, com' muitas crfanças, Estrada Vi'la Nova, filho

vêm encontrando nos 'plásticos laminados um im- de'. Augusfö Wischral e

portante amido contra o desgaste e a necessidade de Geni Garlz Wischral.
constante de conservação.' São mesmo comuns Ela, brasileira, solteira,
atualmente ,os banheiros com .suQ·divisões reco- comerciária, domiciliada 'e

, bertas de laminado que podem' servir a vários residente ,nesta cidade,
membros da, família de uma só vez sem provo�ar filha 'de Victor 'Bachmaim
as costumeiras revoluções domésti,cas matutinas. e de Adelia· Bachmann.

\

({'::=:::::::::::::::::::::=::::::=::::::=::::::=:::::;======:::�
II Ur. José Waldemar Vieira Dias It
,: II
ii li
II Médico operador - insc. §37 - C. R. M. Pr.

li
II Ginecologia Pediatria Urologia li

I! Doenças de Senhoras e Crianças I!
ii Ultra·Violeta e infra vermelho ii

li Rlla Epitácio Pessoa, 111 - Telefone 384 !l
II JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA "
":11 Das 8 às 12 horas e das 14 às IR' horas. i.;.. ,!Atender-se-á nas 4as. feiras das 13 às 15 hs'
li II
I: e aos domingos pela manhã em Nerell Ramos ..

li (Relorcida) II
" �
�::==::",:::=:::=:::::::==::::::==:::::::::::::::==:::==::::::::.":::::::::=::::::::.'

rrr.==:::===::::::=:::::::::=::::::===:::========::::::::::::::::::::-,

� Terreno Próprio Para Residência li
II II
ii II

ii Vende-se um terreno II
ii .

II
ii II

ii à Rua Elisa Stein, tratar com ii
li II
II E· S·l II

ii ugenlo I va II
�h:::::::::=:::=::::::=:�:::::::::::::::::::::=:::::::::=::'!:::=:::::::::.:::::::::::�-:==::di

Dia 16:

O 6r. G. R u d o I f o
Fischer;
- o sr. Elvidio Silveira;
- a sra. Vva. Marta

Gertrudes Joenêk..

Dia' 17:

O sr. Aleixo Tomelim;
o sr. Neri José

Bncbmann;
- o sr. Armando Nagel,

residente em Cascavel -

Paraná.

Edital n. 5.512, de 3 5 63
Urbano Demarchi e '

• Alzi,ra Pavanello

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em 'ltapocuzinho, filho de
Tercflio Demarchi e de
Ana Stingh'en Demarchi.
,Ela, brasih�ira, solteira,

domésticd, domiciliada e

resjdehte neste distrito,
em Itapocuzinho, filha de
Luiz Pavanello e de Ma
ihilde Za.p�lIa Pavanello.

José Wéiler e de Adelia em Ribeirão Molha, filha
Wolf W.eiler. de Manoel Fagundes e de
Edital n. 5.51.4, de 4 5 6õ Isabel de Souza Fagundes.
Pedro Pangratz Neto e

Heleno Postai Edital n. 5.516,. de 4 5·63

Ele, bras,i1eiro, solteiro, Lides Borrineli e

serrador, domiciliado e
Maria Iri& Prestini

residenle neste 'distrito, Ele,. brasileiro, solteiro,
á Estrada Vila Nova, filho lavraddr, . domiciliado e

de Francisco Pangratz e residente, n.este �istrito,
de Thereza T�schner pan- ePl ltapocuzlOho, filho de

gratz; .

.Augusto �orr.ineli e de

Ela brasileira solteira Clara BorrIOeh. ,

domé�lica domi�i1iada � ,Ela, brasileira, solteira,
residente 'neste distrito, do'!'éstica domicili�da. e,

á Estrada Vila Nova filha reSIdente neste distrIto,
de Carlós Postai � de em ltapocuzinho, filha de

Ida, Postai. _.LU,iZ Presti�i .e de Wanda

Edital n. 5,515, de 4.5 6'3 Sohn' PrestlDl.
.

.

Antonio Adelino Junkes E para que dl'egue ao co-

e Alzira Fagundes nhecimento de todos, mandei
Ele, brasileiro, solteiro, passar o presente edital que

industriário, domiciliado ,e será publicado pela 'impren
residente neste

.

distrito, sa e' em cartório Qode será
em Ribeirão' Molha, filho atixado dUlante l·S dias. Si
de José João Junkes e de alguem souber de algum im
Angelina Sohn Junkes. pedimento . acuse-o para os

Ela, ,brasileira, solteira, tins legais.<..
'.

,

indústriária, domiciliada e AUREA MULLER GRUBBA
residente neste' distrUo,' Otici�

,

\

Edital n.· 5,513, de 3-563

Miguel Kitzberger e

Oatarina Weiler
.

Ele, brasilei'ro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Jaraguàzinho, filho de
Ludovico Kitzbe,rger e de
Elisabeta 'peng Kitzberger.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente
_

neste distrito,
em Jaraguàzinho, filha de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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jj ita ,e itação
.:I.!.i DR. IVO KAUFMAN,IN

II

Ó Doutor Ayres Gama Ferreira deIMeno, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado

:; Cirurgião Dentista de Santa Oatarina, Brasil, na forma da Lei, etc ...
ii
II

. FAZ SABER aos que o presente edital de
I Consultórlo r c- Rua Preso Epitaclo Pessoa 139 citação, com ô praso de trinta (30)' dias virem ou!I I"ii (f d )' dele' c o n h e c ime n to tiverem, que por parte de
ii em rente a E!MPRE!SUL II
U II ERNESTO DERETTI, por intermédio de seu·

II - Aparelhagem mocJerniss/mll - II bastante procurador, advogado dr. Reinoldo Murara,
ii li lhe foi dirigida a peticão inicial .do teôr seguinte':II RAIO X - CLiNICA - CIRURGIA u

�l PROTBSE - CLiNICA INfANTIL U PETIÇÃO lNICIAL: ;'Exmo. Sr. Dr. Juiz' de
ii "

.

. Ii Direito do Comarca de Jaraguã do Sul. E'RNESTO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: DERETT I, brasileiro, casado, lavrador, resi den te

e domiciliado em 1.° Braço do Norte, município de
Massaranduba, nesta Comarca, vem através de seu

bastante procurador, advogado adiante assinado,
inscrito na O,A.B., seção do Estado de Santa Oatarina,
sob nO. 915, com eacritôrto à' A�./MaI. Deodoro 215-,
nesta cidade, expõr e requerer o seguinte � - Que
o suplicante sempre esteve na posse mansa, pacífica
e ininterrupta, para mais de 20 anos, entre si e

seus antecessores, com Q "aniraus domini", sem

jamais sofrer qualquer embargo ou contestação de
quem quer que seja, de uma área de terra situada
em 1.0 Braço do Norte, município de Massaranduba,

It.. l:·,:::::.::::::a::::.....:::.::::::.:::;:-I�:�-;:::::�::::::::::::::::I::::::::�TII! �?:��aç�!:. Q:est�u:::i� o�e�:�t��i�� ;21�g��u�ns��
u

� � � tIIi � � � 9 !.!!á
II

a área ocupada pelo suplicante, com as seguintes
II li divisas objetivadas no croquis anéxo: frente a Leste
li .JARAGUÁ DO SUL -- II com o Rio 1.0 Braço do Norte; fundos a Oeste com

i' II 145 metros em terras de Adolfo Deretti ; ao Norte
,I Medicamentos e Perfumarias Il com 2,000 metros em ditas de Jorge Deretti e ao

ii
.

Símbolo de Honestidade li Sul com igual metragem em terras de Angelo
II Oonfiança e Presteza ii Derern. Que à vista GO expôsto, encontra-se per-
ii A que melhor lhe atende II feitamente configurado; com todog os requisitos
II e pelos menores preços li legais e a seu favor, o USUCAPIAO EXTRAOR-

�_._--------_._-------_.--_ _--.----If·· DINÁRIO, da áre� de 321.500 ms2., mais .ou menos,
• - ...

-----:------.-...-- ··-·--,---- -·-·-- .........-I tudo de conformidade com o que preceitua o art,

(!:::::::::::;:::::::=::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::.::::� 550 do C. Oieil. Que para legitimar sua situação de

l':li DR) fi WALDEMIRO MAZURECHEN i,': fato, na forma dos arts. 454 e seguintes do O.P.C., ,

. requer a V. Exa. a designação de dia e hora, para
!! M É O I C O li que, com as testemunhas abaixo arroladas se pro'

1,1 Rua Presidente Epitácio Pessôe N0. 704 II ceda a justificação do alegado, após o que deverão
i (antiga residência de Emanuel Ehlers) ii ser pessoalmente citados os atuais confrontantes e

!! ,i interessados certos, bem como suas mulheres, se

i; Clinica geral médico - Cirurgia de adultos e H casados forem, como 'do mesmo modo. o Órgão
íl crianças· Partos - Diathermía - Ondas curtas e ii do Ministério Público, para requerer o que fôr de
i! Llltra curtas - Incutotermia ßtsturt-elétrtco Elec U Direito, no intel êsse da Fazenda Estadual e Federal,
ii tro ceuterizeçêo , Raios Infra vermelhos e azuis. II e ainda com o prazo de 30 dias,

.

por Edital, os
H ,;
''::::::::::::::::=:::::::::===::::::::::::::::::=::::::---==:::==:::::::::::.::::::::::::& interessados desconhecidos, para dentro do prazo
Ir-"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!! �,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!,,!!!!!!!!���""_!!!!!"'!!!!!_�_"'..!!!!!_"'I legal, contestarem a presente ação, querendo. sob

pena de revelia. Que não sendo contestada a. ação,
espera desde já, spja a mesma julgada procedente,
com a dechração do seu domínio sôbre o. im6vel
usucapiendo, valendo a sentença como título hãbil,
para a transcrição no Oartório de Registro de
Imóvéis, desta Comarca. Protesta-sé por todo o

gênero de provas em Direito permitidas, principal
mente o depoimento pessoal de qualquer contes

tante, testemunhas, perícias, vistoria�. etc Dá-se para
'fins fiscais, o �alor da ação de Cr$ 5000,00. Nestes I

Têrmos P. Deferimento (sôbre estampilhas estaduais
no valor de Cr$ 22,00, devidamente inll'tflizadàs, o

seguinte): Jaraguã do Sul, 17 de agôsto de 1962.
pp. (as) Reinoldo Murara. TE STEMUNH AS:
1) Antônio Vegini, brasileiro, casado, proprietário,
resideIi�e e domiciliado à Rua Cei. Procópio Gomes.
nesta .cidade. 2) José Vegini, brasileiro, casado,
propri�tãrio, residente e domiCiliado à Rua CeI.
Procópio Gomes, nesta cidade. 3) Luiz Chiodini,
brasileiro, casado. comerciante, residente e domici
liado à Es.rada Jaraguã Esquerdo'"

,

����
Dp. Rejnoldo MUP8P8 1

I
-

II ADVOGADO====II=
Escritório ao lado da Prefeitura

! JARAGUÁ DO SUL

�,����lr..-�

o Doutor Ayres Gama Ferreira de ,Mello, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado
de Santa'Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER· aos' que o. presente edital de

citação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou

dele conhecimento tiverem, que por parte de

ANGELO DERETTI, pon intsrmédio de seu bastante
procurador, àdvogado dr .. Reinaldo Murara, lhe foi

dirigida a petição inicial do tsôr seguinte;
PETIÇÃO INICIAL: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de

Direito da Comarca de Taraguä do Sul. ANGELO
DERETTI, brasileiro, casado, lavrador, residente
e domiciliado em 1.° Braço do Norte, município de
Massaranduba,. Comarca de Jaraguá do Sul, vem

através de seu bastante procuradorvadvogado adiante
assinado, !n�critfl na O A.B" seção do E�ta�o de
Santa Oatarina, sob n.s 915, com escrttõrto a Av.
Mal. Deodoro 215, nesta cidade, expôr .

e requerer
o seguinte. Que o suplicante sempre esteve na posse
mansa, pacífica e ininterrupta, para mais de 20 anos,
entre si e seus antecessores, com o "anímus dornini",
sem jamais sofrer qualquer embargo ou contestação
de quem quer que seja, de uma ãrea de terra,
situada em VI Braço do Norte, município de Massa
randuba, neste Estado, sôbre ela construindo ben
feitorias, e efetuando plantações. Que é mais ou
menos de 258500 msã. a ãrea ocupada pelo supli
cante, com as seguintes, divisas objetivadas no

croquis anéxo: frente a Leste com 113,5 mts. no Rio
1.° Braço do Norte; fundos a Oeste com 145 metros
em terras de Atiolfo Deretti, ao Norte com 2.000
metros em dita's de Ernesto. Deretti, e ao Sul com
igual metragem em terras de Luiz Derettí. Que a

vista do expôsto, encontra-se perfeitamente confi
gurado,' com todos os requisitos legais e a seu

favor o USUOAPIÃO EXTRAORDINÁ�IO, da
área de 258.500 ms2., mais ou menos, tudo de con

formidade com' o que preceitua I) art. 550 do C. C.
Que para legitimar sua situação de fato, na forma
dos arts. 454 e seguintes do C.P,C. requer a V. Exa.
·a designação de dia e hora,

.

para que com as tes-

.temunhas abaixo arroladas, se proceda a justificação
ao alegado, após o que deverão ser pessoalmente
citados os atuais confr-ontantes e interessadoscertos,
bem como suas mulheres, se casados forem, como

do mesmo modo, o Órgão do Ministério Público,
para requerer o que fôr de Direito, no interêsse
da Fazendá Estadual e Federal, e ainda com o

prazo•. de 30 .dias, por Edital, os interessados des
oonhecidos, para dentro do prazo legal, conteEltar

.

a Açiio, querendo, sob pena de revelía. Que não
sendo contestada á ação, espera desde jã, seja a

mesma julgada procedente, com a declaração do
seu domíniq sôbre o Imóvel usucapiendo, valendo

. R sentença como Utulo hábil, 'para a transcrição no

Cartório de Registro de Imó�eis, desta Oomarca
Protesta-se por todo gênero de provas em Direito

permitidas, principalmente o depoimento pessoal
·de qualquer contestante, testemunhas, perícias.
vistorias. e. elc. Dá-se para fins fiscais, o valor da
lição, de Cr$ 5.000,00. Nestes Têrmos P. Deferimento.
(sôbre estampilhas estaduais, no valor de Cr$ 22,00,
de�idamente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do
Sul, 17 de agôsto de 19Q2. pp. (as) Reinolào Murara.
TESTEMUNHAS: 1) Antônio Vegini" brasileiro,
casado, proprietário, residente e domiciliado à Rua
CeI. Procópio Gomes, nesta cidade. 2) José Vegini.
brasileiro, casado, proprietárIO, residElnte e domici
liado 'à . Rua Oe). Procópio Gomes, n�sta cidade.

3) . Luiz Chiodini, brasileiro, casado, comerciante,
residente e domiciliado à Estr. Jar::.guã Esquerdo".

a jIlS���!!N�eA;I:,LS:�S�:t��. �eJqU�;I����r;;��ni� (r:�':::::::;:::�::::=::=::::::::�:::::;;;:::=:::::::=::::::::::=::::::::::::::::=::::::::::::::::::�':11
DERET'FI, para· que surta seus jurídicos e legais H V E N. D E - SE· i!

'I ii ii
efeitos. Citem-se, l>essoalmente,

I
para '. contestar o!i. ii

pedido. o dr� reprpsentante do Ministério Público ii Um' terreno e respectiva casa residencial II
e os interessados certos, descritQS na inicial e pare

ii
na principal ma da praça. ii

.

cer de fls. 9v., bem como, por edital, COrni o prazo 11 Residência e· Ponto Comercial II
de I trinta (30) dias. os interessados incertps, editais ii li�i Informações com o sr. Viclor Zimmermann ii
eAsses que deverão ser publicados por· duas (2) vê-

ii (nesta cidade'� li
zes no jo roa1 "Co rreio d o Po vo",

.

des ta ci d ad e, 'e'
\�:::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::..-:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::;:::::::::::!::�]

uma (1) vez no "Diário da Justiça". Custas a fina). I ,

P.R.r. Ja ragu á. do.Sul, 28/2/1963. (a: s) A y res G�m a /:::::::;::::�.;:::::::::::::::::::; .::::::>::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=::::�::::::::::::=::::::::.-.

Ferreira· de Mello - Juiz de Direito.. ii lThlo JElnCIHI l[A.lUf1WANN
. li

Em virtude do que chama e cita, a todos !! MÉDI�O CiRURGIAO ii
quantos interessar possa e direito tenham 'sôbre o 11

,

. ii
imóvel requerido, a. virem, no prazo legal de trinta !i Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
(30) diiis, alegarem ,o que julgarem. a bem de seu� li . sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre IIinterêsses e direitos. -E, para que'cl:;legue aO.conhe: II , .

I:

cimento de todos e ningúéllt1. alegue ignorância, !l CIRURGIA - SENHORAS PARTOS - CRIANCAS E
J li

manda expedir o presente edital, que será afixado ili'll CL/rN/CA OERA,L' Ili.�.no local de costume,c,às portas do Forum, publicadO
pela imprensa local e Diário' da Justiça dp Estado. ii Longa prática em Hospitais EnropßDs II
Dado e passado besta cidade de, Jar�guá do Sul, ii Consultório e

.

residência:' II
aos sete' diRs do mês de mat:'ço de mil nov,ecentos II

e sessenta e três. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa" 405 II
O subscreví. (.as) Ayres Gama Ferreira de Mtlllo, . CONSULTAS: II
JU·I·Z· de' DIreito.

.,

, II
Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas I:

'

Apre,sente cópia con're com o or!ginal; dou fé. Pela tarde,: das 14 1/2 ás P II:! horas li
Jar�guá do Sul, 7, de marQo de 1963.

. ii Atende chamados tambem ii Noite II'
O Escri vão, AMADE tI MAHFUD �:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::;:::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::Ji

,Apotheke "Sch uI z"
AGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARfÜMERIEN

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

am beslen zu den geringsten Preisen bedien!.

.,,:::::::::::::::=::::::::::::::.::::.";=:-.:::::::==:::::::::::::::::::::=:::.�::::::=::::::�
li ii

li 10) r o Ge illl n � � G al § ( 1tn � II
" li
ii �

". Cirurgião .. Dentista 'i
:: fi

ii· CLíNICA PRÓTESE CIRURGIA II
:: II

i1li Av. Marech"l Deodpro. 587 - JARAGUÁ DO SUL Ii.:!Defronte a Igreja Matriz

�:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::==-- _==:::::::=:::::::::=:::�:::=::::::::� ..,,:= :::::::::::::::ti
SENTENÇA: Vistos, etc ... Julgo, por sentença,

a justificação de fls., elIl que é rê'querente ERN.ESTO
DERETTI, para'que surta seus jurídicos 9 legais
efeitos. Citem se. pessoalmente. para contestar o

pedido. o dr. representante do Ministério Público
e os inreressados certos, descritos na inicial e parecer
de fls. 9. bem como, por édital, com o prazo de
trinta (50) dias, os interessados incertos, edilais êsses
que deverão ser publicados por áuas (2) vêzes no

jornal "Correio do Povo", desta' cidade, e uma O)
vez no "Diário da Jusliça". Custas CI final. P. R, I.
Jaraguá do Sul, 28/2/1963. (as) Ayres Gama ferreira'
de Mello - 'Juiz de Direito. .

, ,I \
Em virtude do que chama e cita, a todos quantos

interessar Dossa e direito tenham sôbre o imóvel
requer,ido, à virem, no prazo .Iegal de trinta (30) dias,
alegarem o que julgarem a bem de seus interêsses e
direitos. E, pard que chegue rho conhecimento de
todos e, ninguém alegue ignorância, manda expedir
o presente edital, que será afixâdo no local de cos!ume,
às portas do forum,' publicado pela imprensa local,
e Diário ,da Justiça do Esradb. Dado e passado nesta
cidade pe 'J�raguá do .sul, aos sete dias do mês de
março de mil novecentos e ,sessenta e três. Eu,
Amadeu Mahfud,. Escrivão, o subscrevi. (as) Ayres
Gama ferreira de\Meile - Juiz de Direito.

A presente cópiij confére com o original;' dou fé.
,

.

Jaraguá do' Sul, 7 de março. de 1963.

O Escrivão, AMADE.l1 MAHFUD

CORREIO·

UM JORNAL A SERVIÇO DO POVO
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Manoel F. da Cos.ta S. (A. Indústria e 'C'omé�cio,-----------
Jaraguá

Schlus8�
I

Ferner lesen wir im jaraguá - BOlen drei
Annonzen: «Einmal und nicht wieder»

,

We,r einen guten Happen essen will, der r

beeile sich, bei dem Llnterzeíchneren schönes
fettes Schweinefleisch zu kaufen, mir und ohne
Knochen $500 rs. das Kilo. (ass] Victor Rosen
berg « Domernhel » ..•. späteren Dolmetscher.

Empfehle mich dem geerten Publikum zum

schlachten der Schweine und beanspruche nur

die, Häfte als Zahlung., /

Dasselbe bezieht sich auf Rinder und Kälber.
(ass] August Mielke.'

Hierdurch ersuche ich, mir bis Ende dieses
Monats die Entschädigung für das mir unrecht
mässtg engehehängte Prozessverfahren zukommen
zu lassen, (ass) Carl Lehrnett ... Flickschuster.

Die Personen, Welche in dieser Zeitung ge
nennt sind, werden gar bald erkannt werden, wenn
ihre Nahmen auch etwas enstellr worden sind.
« Letder líegen uns von dlesser ersten Zerrung
arn leragué noch die Vierte Nummer vor; später
stellt sich fest dass die «Druckerei» schluse
machte mit der letzten Expedition. -Es helsst
allerdings auf dem vorgefunden laregué-Boten,

.

dass er erscheint, wem: nichrs zu tun ist und
wenn die Umslände er erfordern. Es muss sich

,

also wohl in der Folgezeit ein grösserer Andrang
an Arbeitsmöglichketten eingestellt haben.

- Wir häuen sonst vielleicht noch manche
speséíge Episoden aus jener Zeit auffrischen
können. Die oben mitgeteilten mögen darum und
müssen genügen, um uns einen Einblick gewin
nen zu lassen in die erste Zeitung von jeragué.

9-11 -1929

,
IT\ÄPOCUZINHO

I " (

JARAOUA DO §UL
----,-

Ata da' Assembléia Geral' Ordinária
de ,28 J de

.

março d'e 1963
.

Aqs vinte, e oito dias do mês, de março de
mil, uovecentos e sessenta 'e' três, na sede social
a Estrada Itapocuzinho, muníeípío e comarca de'
Jaraguá do Sul, pelas oito horas, em virtude da
Convocação préviá no Diário Oficial, e no jornai
local "Correio do Povo" �euniram-se em assem
bléia geral ordínáría ós âcionistas de Manoel F-.
da Costa S,A. - Oomercío e Industria.-

, Pejas assinaturas apostas no livro de "Pre
sença de Acionistas" constatou se haver compare
cido número legal de acioaístaa e ações para rea
lizar -vàlidamente a assembléia.

De acôrdo com os estatutos, assumiu apre
stdêncía o sr. Manoel F. da Costal Díretor-pnesí
dente da I, sociedade, o qual convidou a mim,
OrestHdo Tomasel'li para servir de secretário.
Oonstítuida a mesa, foi pejo snr. Presidente decla
rada aberta a sessão. e iniciados os trabalhos; e,
ato contínuo, ordenou a mim, secretário Iõsse lido
o Edital de Convocação, o qua foi dispensado
pelo plenário, ,

I '

A seguir. passou-sé à apreciação 'do primeiro
item da ordem do día com a leitura' do Relatório
da Díretoría, Balanço Geral, Demonstração, da
Conta de Lucros e Perdas, Parecer do Conselho
Fiscal, e demals documentos relativos ao exerci
cio de mil novecentos e sessenta' e dois . os quaís
estavam sôbre a mesa. Concluída a leitura, o snr.

presidente submeteu os mesmos ao exame dos
presentes.

Depois de devidamente examinades e díscu
tidos, foram aprovados por unanimidade, absten
do-se de votar o's\ dírétores.

Passando .ao segündo ponto da ordem do dia,
a eleição do Conselho Fiscal, propôs a acíonísta
snra. Irmgard Schmalzer da Costa que fôssem
reeleitos os

I

snrs, Redolío 'I'epassé, Agostinho Va-
"Ientím do Rosàrío e Eugênio Vitor Schmöckel
como membros efetivos e os snrs. Werner Jahn,
Fidélis Wolf, e Guilherme Neitzel como suplentes,
o que 'foi aceito e aprovado pelos presentes, sendo
os eleitos devidamente empossados pelo snr. pre-
sidente.

'

Livre a palavra, foi a mesma solicitada pela
snra. Waltrudes da Costa Tomaselli, propondo a

aprovação de todos os atos praticados pela Dire
toria no exercício findo, o que foi por todos
aceito. \

,Nada maís havendo a tratar e como ninguém
maís quisesse fazer uso da palavra, toram suspen
sos os' trabalhos pelo tempo necessário à lavta-
tgra pa presente ata. I

Reaberta a sessß.o, roi a mesma lida, achada con

forme e vai por todos assjnada, inclusive, pür mim,
Orestildo Tomaselli, sAcretá,rio, que a e'screvi e

subsC!:evi. (assinádos) Orestildo Tomaselli, "secre·
fário·· Ado]fo Ba'rtel; Manoel F. da Costa; Waltru·
des da Costa Tomaselli; Wanda da Costa, Rosa·
linda da OÜ1'lta Bartel ; Clemência dá Costa e

Irmgar,d Schmelzer da Cüsta.
'

Eu, Or'estildo Tomsselli, �ecretário, datilo
,grafei a presente ata, extraída fielmente 'do Livro
'dê Atas nr. t, às' fülhas 21, 21 vers'o e 22, e assi
no (Orestildo TOID-',lselli), secretário. Visto: Ma
noel F, dá Costa, Dir�tor Presidente. '

I '

Marcatto,' S. A. Indústria e Comércio
,

Assambléia Geral Extraordinária '

,( C O N V O ç Á d Ä O
'

.

são convidados os sEmh9�es acionistas
SociedadJ a se reunirem, em assembléia' geral
extraordinária n.o dia ,25 de Maio de 1963, às 14

horas, na sé'de social, à Av. ,Mal. Deodoro, nl 1188,
nesta cidljl.de, parf;l. a seguinte .' "

ORDEM no DIA t

1 - AUIDento de, qapital, com alteração ,dos
estatutos .sociais, Iconforme lproposta da. diretoria.

2 - Assuntüs diversos de i'nteresse' social.

Jará'guâ do Sul, 7 de Maio 'de 1963.'
Dorval Marcattó, ,Diretor presidente

,"

,Proibicâo,
,

( ) I.
i

N'ós abaixo assin'ados, proibirnosfermilJantemen
te 'a 'entr(Jda ,de, pessoas em Inossas

.

propriedade's,
situadas em �strada' Schro.eper, Rancho 30m, Braço
do Sul, Bracmho e jaragua) do SuL, '

'

"

Não nos responsabilizamos pelo que p '0'8 S a

ocorrer ao� infralores d�sta' proi,biçã�. /
'Ass. Paulo 'Roberio Gneipel

Oscar' ,Guilherme Gneipel
Alfredo Schulze.

NO 2227SÁBADO, 1 t Ipe' MAli> OB f 96ô

Delegacia Aux. de Policia de Jaraguá do Sul

A V I SO
Comunico aos senhores proprteiérlos de veícu

los motortzados, que em face ler se esgotado o pra
zo pera o emplacamento, ésra Delegacia, a partir do
dla 15 de maio próximo, iniciará a. apreensão de
todos os veículos rrensitando sern placas e não licen
ciados pata o corrente ano, estando a Coletoria
Estadual suprida do material necessário.

Outrossim, comunico aos inreressedos pare a

oblençãp de Carteiras de Motorista, que a comissão

exemínadora estará nesta Cidade no próximo die 21
de maio, podendo os ínteresàados comparecerem
nésra Delegacia, pera se I inscreverem, a partir da
data desla publicação.

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 1963

OSMAR DUARTE
Delegado de Policia.

Manoel F. da Costa S. A. Comércio e Indústria
Assembléia Geral Extraürdinária

2.a. Convocação
São convidados os sors. acionistas desta soci,e'

dade para se reunirem em Assembléia Geral Extra
ordinaria a realizar-se às 08,00 horas do dia 20 de
Junho próximo vindouro, em sua sede social à Esr'radél
Ilapocuzinhoof para deliberarem sôbre a, seguinte .

" "oRdEM DO DIA: .
'

a) - Aumenlo do CapiMI Social e 'consequente
alteração dos ESlatutos Sociais;'

b)' - Diversos assuntes de interesse social.

lIapocuzinho, Jguá. do Sul, \ 9 de Maio de t 963.
. ""

MANOBL P, DA COSTA, Diretor-Presidente
ADOLPO BA.RTBL, Diretor-Comercial-

Sintoni-zem 8 Rá�io Colon de' Joinuille
: ,

Todos os domingos, ,às 12,45 -horas, na

faixa de 1090" Kc.s.:

Entrevista', com o deputado Pedro Colin
"

,

t ;
, �gradecimento

,I As 1amilias Fernando' Oonínek,
Tte. Reinaldo Hübbe e .Reíí, agradecefn
consternadas, as nöbres próvas ao próximo
pela dedicação e- carinho demonstradas pelas
pessoas do cículo social e religioso, por
ocasião do, doloroso, passamento de sua

. pranteada mãe e sogra,

'Serafina Gindani Reif"
�cifrrido, no -dia -8 do corrente, no Hospital
S. José.

'

I

Tornam êsse agradecimento extensivo
aos rev. pastor K. Gehríng e Pre. 'Honorato
pelos atos cristãos, bem assim ao Dr. Ale
xander Ot98, às dedicadas enfermeiras pelos
serviços e atenções prestados e, a tôdas as

pessoas que envieram Ilores, etc. e pelo
contôrto à falecida durante. o período de
enfermidade.

J'araguâ do Sul, Maio( de 1963.

A's fam/lias eniatadas

.»

Todesanzeige und

Dal1ksagung
Die Familien Fernando Conink,

Tte. Reinaldo Hübbe und Reif, teilen allen
Verwandten, Freunden und Bekannten die
traurige Nachricht mit, dass es Gott dem
Allmächtigen gefallen. unsere liebe Mutter,
Grossmutter und Schwiegermutter,

Serafina Gíndani Reif,
geboren am 9 April 1880 in Joinville
von dieser Welt abzurufen, im alter von 83
Jahren u. 29 Tage.

.

Wir danken allen Lieben die der Ver
storbenen das letzte Geleit, zur letzten
Ruhestätte gaben und Sarg und Grab so

reich mit Blumen schmückten, sowie der
lieben Nachbarn die uns so hilfreich in den
schweren Stunden zur Seite standen.

Ganz ins besondere .danken wir auch
Herrn Pastor Karl Gehring, Pre. Honorato
für die Christlichen u. lehrreíchen :

Worte im Hospital S. José wie im Hause
und am Grabe - sowie dem Ev. Fraun
verrein, auch dr. Alexander OtS8 und den
Krankenschwestern, den lieben Trägern und
allen denen die sich mit Taten bemühten.

Jaraguá do Sul, April 1963.

Die Trauen hinterbliebenen

Falecinienlo
Pezarosos comunicamüs a todos

os parentes, amigos e conhecidos o faleci
mento do espôso, pai, sogro, avô e bisavô,

"
.

Johannes Anion August Bendhack,
ocorrido no dia 7 de Maio d'e 1963, em

Curitiba, com a quasi idade de 79 anos,
depois' de breve mas intermitente -müléstia.

A todos agradecemos pelas atençõ_es
que os familiares foram alvo,

'

,

Jaraguá do Sul, Maio de 1963.

A família enlutada'

it
\

Alle�:'i�������:�n' únd
\ Be!rann�en uebermitteln wir hier-

mit die traurige Nachricht, dass mein 'lieber
Gemahl, unserHieber Vater, Schwiegervatbr,
'Gross- und Urgrossvater

'

,Johanne$ Anion A'ugusl
am �7. 'Mai 1963 in CU:riti':b�, im Alter von

fast\ 79 JbJiJ1'en, nach kurzem schweren
Kr�nkenlager, verschieden ist.

, "!'
'

,

,. \ Fuer arIe Aufmerksamkeit danken die
trauernden 'Hinterbliebenen:

, '

� W"'fie. Anna Bendhack
Wwe; Anita Bürck u. Familie
Ado'lI 'Bendhac.k ''Q\- Fat)lilie
'Heinrich, K;opmann u, Familie
F�lix Bendhack :u. Famili�

,

(i1!!!6�1!!!6�1iiI8��88IlRI!!!6Ei>
�} ,I

" FOTO' PIA�ERA"
DBF:ROtJTB k :PRBPBITU,RA - JARÀOUÁ Du SÚL

'fotografias em Qeral - �fotocopi,as de DocumenttJs ..:.

filmes e:.Ma�erial foto' - Aparelhos e ,Ac�8s�rios
' ,

, , A 'pedido. atende a domicilio 18 tambem I. em localidades 'rizinhas .,"
\

'

, '.

'
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