
, 2,a·feira última tiveram Weller, pela inauguração nulidade, apesar da manl
prosseguimento as reu- -de escola "Max Schubert", Iesteção favorável das
niões ordinárias da Cãrne- fruto e esfôrço da popu- Comissões e da compro
ra Municipal de jaraguá lação . local, sollcirendo veçäo, pelo Prefeito. de
do Sul.' ainda informações à pre- não existir ainda, no Mu
\ Dos trabalh�s realizados sldência, dos motivos que nicfpio, nenhuma fábrica
e cornpareelrnenro de gran' levam !1 comis,s.ão desi� que construisse máquinas
de assistência, destecemos- nada nao curnpnr as ven- pare lavar roupa.
os seguintes':' - 'Requeri- !içações, ..

com r�lação
A

à' o. lamentável esqueci
mento de licenciamento infeltz Ruckert; de Três

mento, veio, assim, preiu
por 30 dies, do vereado; Rios do Norte; projeto de dicar legítimos interesses
Victor Bauer; pelo verea- 'lei do vereador Hans G desta importante firma
dor João Lúcio da Costa, Meyer. jarélguaense, o que, aliás,
a apresentação de reque-r Do .vereador .Schmö�kel
rimemo propondo voto de o -projero de lei, constde

pesar pelo falecimento do rado objeto de d�li.b�ração
sr. Bernardo Karsten re- por parre do plena rIO, que
querimento de i nform'ação autoriza a instalação de
ao sr. Prefeito pare: saber um telefone na Comunida
dos motivos que levem a de Evangélica Lutherene,
municipalidade não pagar pera atender, aos servrços
a dívida de Cr$ 2,050 00 de ordem religiosa, a escola
a uma upogrefre, em,Join- },araguá, Ja,�?im da Infâo.cia BRASíLIA - O depu-I tou: "Enquanto ß sone

ville. vencido desde 31 de Pesralozzt e Hospüal tado Cesar Prieto, PTB gação em 1961 foi a 200
janeiro de 1965 e requeri. Jaraguá e, requerirnenro, do Rio Grande do Sul, bilhões de ôruzeíros, em

menro: propondo voto de sol,i�ltando despacho tele- esclareceu à reportagem 1962 alcançou a casa de
louvor ao povo de Três g:raflco ao senador [usce que enquanto se procu 300 bi 1 h õ e s chegando
Rios, 'por ínterrnédío de li�o _Kubitscheck pare

_

éI rava resolver lá fora o êste ano à altura ue 400
comissão composta dos cneçao de uma fundação p r obi e m a de nosso bilhões". As cifras se

srs: Luiz Schwerrz e Fritz pela CAFE (Progreme da "deficit", tomando em- 'gundo as declarações do
Aliança pare o Progresso) préstimo às nações em
em nosso Municfpio, des melhores condições fi- presidente tia Oomíssão
tinado a manrer estebele nanceiras, o remédio de Finanças da ( ãmara,
cimentos de ensino de para solucionar a angus- daria para c o b r i r o
todos os greus. tiante situação em que "deficit" nacional em 3
Na ordern do dia foi nos debatemos, está aqui vêzes e poderia pagar,

aprovado em 2a. discussão dentro: apenas evitando 5 vêzes o aumento do
I h

.

IGraças as atividades o projeto de lei que reduz a sonegação. Acreseen- funcionalismo federal. CO ega para o osplta
desenvolvidas pelo .Pre- em 50% os impostos da '

�!��ne�i�Y aç�� r�:�r� ��t��a��hl��e�tf��i ;:�i�' I-N--o-t-l-'-C-l-·a--s-d-e-B--r-u-sq'ue I com um soco
mida do dinâmicó depu, tro .. eITI,começo� dêste �no.l' , 'RIÓ (Transp) - Vitima
ta�o federal -La-qro Car- Arq�lvado �Ol o prol_eto de um soco do deputadoneIrO d.e L.oyolai poderá. de leI, da ftrma Irmaos Prefeito Esclarece à esclareceu' o Ilúmero, Amando Fonseca, queo MUDlClplO de C?ru�á Emmend�erf�r S. A:" em Câmara o Número de nomes. vencimentos, car- preiendia atingir seu
contar com' sensíveIS que referIda fIrma pleIteava Servidores Municipais gos. situação dI:' todos
melhoras', no setor da isenção de impostos para os funcionários efetivos, colega José Salim, o de-

energia elétrica. fabricação de máquinas de O Vereador Antônio interinos e contralados a putado estadual José
Podemos informar em lavar roupa, em virtude do Heil. 'a fim de dissipar serviço público munici- Talarico foi parà o hos-

absoluta primeira ,mão projeto ter tramitado por insinuações e dúvidas de paI.' pitiil Souza Aguiar com

que o ilustre deputado todos os canaIS, sem :::()nt�r pessoas interessadas em contusão no hemitorax
patrício conseguiu apro as assinaturas necesscirias converter' a verdade, Do perfeito eSülareci-
vação 'de uma verba de i! vafidade do documento, consultou, ao Executivo, mento do Chefe rio Exe·
10 milhõe,s pJ.ra a ener· ,E que, ao enyéz de ser at'ravés da Câmara, o cutivo, pode·se deduzir
gia \ em 'Oorupá e que, (>' requerilDento firmado número de funcionários, que efetivamente é redu,
do 'plano 'de" eCQnomia pela Emprêsa, fOI apresen- seus vencimentos, situa zido e jnsuficiente o nú
do govêrno federal, con- tado em plenário pelo vEi- ção e efetividade em mero de funcionários que
Sé�uiu-se salvar a apre - reador Clemenceau Amaral, todos os deDarta'mentos atendem �os com plexos
ciável qQ.antia d'e 6 mi· sem a ,assinatura, porém. da Prefeiturâ MunicipaL serviços da Prefeitura
lhões de cruzeitos. det,erminando assim a sua Em oficio, o Prefdtll Municipal.

Oabe', agora, li Celesc

E��;�!�.:l�i!rd:y�t Ita Exposição Regio,nal Agro·Pec'uária ,de, Blumena'unatura do respectivo
convêtf;Iio, para 'qu'e.' Co· ), .::" ' '

,'. '

"

Tupá possa ssr beQ�fi-
I

" ,Dias 1,5, 16 e 1'7 de, Jun�o de 1963'
ciada. "I , ' ',I,

-

,

Nossos cumprimentos Blumenau realizou a leit9iro, pois' já no �ia, visitação pública,' se-
ao "Dep. Carneiro de su� Ia Exposição Regioo 12 terão início as provas guindo-s,e demonst,rações
Loyola e Prefeitö Willy llal ,Agro'- P.e.cuária, do concurso leiteiro. tecnicas e às 15 horas
'G ner quando, dos festejOos do Estas provas prossegui desfile geral do gadoess "

________
.]' Centenário, ou seja, em rão pelos dias t õ e 14, exposto, e entrega dos

Setembrode1950. Agora, bem como dos dema� �_' �, .� �------------

GreVe da 13 anos após; vai realizar animais e produtos ins-

I b II C Z DE OURO'...),a segud'da, precisamente critoB a prêmio. No, dia rês, urous H oixo' ue orreio A

R'Ad V· ça-o nos dias '15,"16 e 17 de 14, será f·eito o julgae e " Ia, " ,J,unho ,vindouro. O local mento. 'No dia' 15, após ze O em �iO' )o�qUI'm' Agro
- Pecuário

,

I ' da'!3egunda será o mesmo ai 'recepção
\
ao 'Exmo. r '

'UU 'U' ,I

,Esteve em, gre"'e o q8 primeira""",:: o.campo Snr.,Govel'Dador do Es-
" ' ,I ,Recebemoso'n,o 1/1963 Eleiçãó procedida na

Pessoal da RVPSC, que de esportes do a,ntigo tado e C,omitiva, às 10 .

F�OtIS, .. - NOtl�I�S, do Oorreio Agro Pecuá '

L "

d d d d .., últimaquarta feira, n,areclamam' atrazãdos' que Gioastica, hoje da Escola boras, 'a Exposição seM vmaa� a. CI a e e ",ao rio da Bayer, que l,raz
somam 475 milhões de Normal e C,ole,gio Pedr'<> sole,nemente inaugurada J�aqu.l,!D mf�rma�. q�e o importantes notas do. seu veterana agremiação,

cruzeiros. A ,parede de� li, a rua Pandiá Calogera, pelo Exmo. Snr. Gover ft lO' )a' esta atm.gmd� departamento fitossanitá bolonística; revelou ,a
cretada, contudo, dmou ,n Oí 249,. Na,quele ll)cal nador Celso" Ramos e õura!Dente aquela Clda_de. rio, notadamente do' pro-
apenas 2ir' horas,'" poi's, es�ão ,sendo c�nstruidos aberta a visi,taQão 'públi Dom�ngo pela manha o duto Baytex, aplicado no seguinte direção: - Pre.
',em ,Çpritiba" foi: �,áS,in,a.do ,os stanqs pará a' referida ca, após a visitação: dos termometro. acusou, 3, combate' 'aos mosquitos. sidente, Heinz Rodo!fo
acôr,9Q, parar ,ce8s,�c;ã,? dá 'mo�trä. J "

l,' "P�vi�h,õ��., pelas a,utori, graus ah!i1xo de zero., 'Kohlbach; Secretário,
gçeve)'

,

i\ss,im, m,��uío" ,11, '
,

'

dªdés,' A� '1.1' horas será Enqãanto iss�,,o9 Para�é:\ :Gra,t0s �,' p,�là. ���essà. Eugênio João da ,�ilva;pa:ra\I�ação dos tJ1abalb.Qe" Do 'progràmaf, copsta realizado. o desfile' dus em Pa o Branco, a te�- Acha -se, a C!.lsposIQao, I:'m Tesoureiro Er�ch Th.motivou 'prejuizos d� :já para o dia tl'de'J'unhq, campeões e às 15 'horas pet:atura acusou· 2 graus .possa redaçao, para'quem' ,,' ,

, vulto' à 'economia' da recebimentos dos animais as' dell1onstJ;'ações tecni abaixo de �ero, iisto tarn' queira manusear a a,pre B�a�uer. e orado�. Eu-
)região, inscritos n�, Concurso caso Dia 16, às 7 l1'oras bem no último domingo. 'ciacta revista. ," , I gemo VItor Schmockel.

•

, t �

Orgão de penetração no Intertor do catarinense .)

Diretor: Impresso na :
,..j I

Sod�ellJele Grálic� Aveniel. Ltel•.
,�

E!UOBNJO VITOR SCHM,ÖCKBLÂrtur Müller

JARA'GUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 18 de Maio de 1963Ano XLIV

Atividades Legtslatívas
foi sentido pelo líder do
govêrno municipal e eurer
do projeto que, não po
dendo consertar uma irre
medtavel s J tua ç ã o sua,
pessou a se porter incon
venientemente no plenário,
inclusive d eb o c h e n d o
eclntosemente 'do projeto
de lei que dá a uma das
ruas de leragué o honrado
nome do extinto lo s é
Emmendoerfer, o que

provocou justa r e v o I ta
entre ci eestsrêricte, pelo
insólito pronunciamento
conrra oe sentimentos de
religiosidade do euror do
projeto e do homenageado,
em cuja casa, entao, se

realizou' a primeira (nissa
quando da c r: a ç ã o. da
localidade de laregué.
Para a próxima segunda

feira foi convocada nova

reunião de vereadores.

Carlos Lacerda"

responde
à Câmara'
Atendendo ao : anvu)

de um, telegrama,·< 'Ror
proposta do verea

João Lúcio da Cpsta,
da bancada da UDN do
Legislativo Jaraguaense,
o Governador Carlos
Lacerda, da Guanabara.
respondeu a manifestação
com .o seguinte despacho

I telegráfico:
- "Referên

cià suas palavras sôbre
proibição congresso ilegal
de apoio ditadura comu

nísta cubana,' venho
agradecer Bua valorosa
solidariedade que tanto
me conforta nesta hora
atribulada. Já é tempo
de realizar no Brasil
movimento cívico solida
riedade povo brasileiro.

Cordiais saudações ex

tensivos demais membros
essa Câmara. ASB. Carlos
Lacerda".

"

Sonegação de impostos êste �arcatto s. A. Indústria e Comércio
" Assfmbléia Geral Extraordinária

ano atl·n·gl·ra� a 4 O O b 1·1 h ON e s C O N V O C A c Ã O

São convidados os senhores acionistas desta
Sociedade a se reunirem em asse�bléia geral
extraordinária no dia �5 de Maio de 1963, às 14
horas, na séde social, à Av. Mal. Deodoro, n. 1188,
nesta cidade, para a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - Aumento de Capital, com alteração dos

estatutos sociais, conforme proposta da diretoria.
2 - Assuntos diversos de Interesse social.

Jaraguá do Sul, 7 de Maio de 1963.

Derval Marcatto, Diretor presidente

� com satisfação que
registramos a boa von-.

lade e o esforço que vem

demonstrando o Sr. Cae
tano Évora da Silveira,
presidente da Câmara de
Vereadores, que ora subs
titui o Prefeito Municipa�,
com a conservaQão das
ruRS não calçadas da
cidade. Nota-se que de

sapareceram OR "ninhos
de galinha" 'que existiam
e que tantas reclamações

esquerdo. Na discussão suscitavam.
-

com Salim, Armando
--------------------

Fonspca resolveu apelar
para a força física./ e

Cerupá
-_

de-parabens

quando se prepara para
soca-lo José Talarico
tentou segura lo receben
do o soco.•

prêmics. Dia 17, às 7
horas visitação públi{!a,
às 9 horat;J feira do Ga,
do' leiteiro, gado de
corte, suinos e aves.

onservaçãõ das
ruas de Joinville

t Bernardo Karsten
Faleceu Da úUima sex

ta feira, dia 10 do cor

rente, o sr. Bernardo
Karsten, residente à Es·
trada Blumenau, proge
nitor de numerosa prole
rad icada

.

em nosso melo.
I O extinto em festivi
dades do "Dia do Colono",
de recenie data fôra
considerado como sendo

�m dos colonizadores do
nàsso Município.
"Correio do. Povo"

apresenta os seUS pãsa
IIl,flS à familia enlutada.

tem, nova direção

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

"

C�RRnO 00 POUO ".

(Fundação: flrtur müller - 1919)
Emprêsa J o -nalística

"Correio do Povo" Ltda,
• 1963 •

I

Diretor
Eugênio.Vitor Schmõcket

.

ASSINAl" IRA':
Anual •• • cts 500 ao
Semestral. • • Cr$ 300:00
Avulso. . .'. Cr$ 15,00

ENDERBÇO:
.

Caixa Postal, 19
, nída Mal. Deodoro, 210 .

gua do Sul - S. C;rtaril}a

o homem tinha
coração grande ... Cópia de Edital de Pro

clamas de Casamento,
recebida do Oficial do

Re�istro Civil do Dis-
trito Schroeder .

Ivo Rohweder e

Eli Harmel

RIO, (Transps) ., Fa�
latido à reportagem, Ma
ri�Joaquina, espêsa do
bígamo Joaquim, Pedro
Santos Filho, disse: -

.

\

"Meu marido é cretino Ele, brasileiro, solteiro,
teve a coragem de ca- auxiliar de escritório, do-

·

saro se com outra sendo rniciliado e restdenre no

casado e depoís . para Dísmro Schroeder, filho

justificar seu. c r i m e de Henrique Rohweder e

acuse-me de desleixada". de Herta F. Rohweder.

Enquanto isso Joaquim Ela, brasileira, solteira,
dizia para a reportagem: doméstica', domiciliada e

Sou homem de coração residente neste' distrito,

grande, pois tenho três filha de Ervino Harmel e

filhas de Maria Joaquina, de Paula Krogel Harmel.
que é boa espôsa.. mas
não sínto por ela aque
le amor intenso que
prende o homem a mu

lher. Com êste vazio
encontrei Mari.a Apare-

· cida, moça direita � para
conquistá·la o jeito foi
arranjar outro cas�mento.
mas não podia abando
nar Maria Joaquina, mãe
de meus filhos e tudo
daria certo se as duas
não descobrissem tudo".
Enquanto iss o Maria
Aparecida dizia à im·
prensa que Joaquim é
um tipo do senvergonha
e desclassificado, que

· além de burlar a justiça
com todo descaramento
seduziu uma' jovem e

traiu a espôs8.
.

Ele, brasileiro, solreiro,
marcineiro, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de João Domback e

de Agnes Domheck.
Ela, brasileira, solteira,

Indusn+érte, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Isaias Chaves e

de Maria de Souza Chaves.

Edital fi. 5521, de 11-5 63

Inzoberr Pelt e

Ieeneie Lombardi

Ele, brasileiro, solteiro,
leroetro, domiciliado e re

sldente nesta cidade, filho
de Ricardo Pell e de
Hilda Pelt.
Ela, brasileira, solteira.

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade;
filha d- Edmundo Lom
bardi e de Hilda Lom
bardi.

O"....,.....,..�����,....,...."...-.��r.��"""_�,....,...."...,...."....,...�.A._'
I

i····························
..

···.········�···········
,

···········fll.B.O.E, - Agência Municipal de Es-

� iS O C I A I JS
. :l, tattstica de Jara�uá do Sul .

ti f
�. �

. li Registro Industrial ... 1962 -

O"····..... ��·..... •... ,�··· ....··,�··..· ..• ..· .:.;.::.:;.::.,:;.:.:.:.:.:.mc:.;.::.�. Ésta Agência está procedendo a dtstrtbulção

Registro \ Civil residente nesre distrito, dos formulários destinados a coletar os dados rela-

erp Nereu Ramos, filho ' Aniversá'rios tivos a Produção Industrial do ano de 1962, pare o

Aurea Müller Grubba, Oficial de Hercilio Luiz Maçanet- que estão obrigados a fazer todos os estebelectrnen-

10 R e gis t r o Civil do ro e de Ana �orges. Fazem anos hoje: tos industriais de qualquer natureza \Fabricanles ou

r(l. Distrito da Comarca r a; Ela, brasiléira, soltetra. Produtores de todo e 'qualquer produto), deste muní-

(aguá do Sul, Estado de doméstica, domiciliada e
- A sre. Edwiges, cíplo e de Corupé.

Santa Catarina, Brasil. residente' nesre dtstrlto, espôsa do sr. Frencisco Pede-se aos senhores fdbricanles, Induslriais ou

faz saber que comparece- em Nereu Ramos; filha Voigt: Produtores, fazerem suas declarações nos formulários

rarn no cartório exibindo os de João Kiarkoskl e de -'- Geanere Cacilda, filha distribuidos, devolvendo 05 mesmos com brevidade

tocumentos exigidos pela Je! Maria Ktarkoski. do sr. Oscar Guilherme afim de poder ser cumprida dererrntneçõcs superloree.
ríim de se. habilitarem ?ar. 'Ed' I 5520"d 9-

Gneipel, em E s I r e d e Lembra-se aqui um lema de úm antigo servidor

J 'casar-se:
lia n. , , e 563 ôchroeder. ' da Esterfsrtca Brastletre "FAÇA AO BRASIL A

.

Julian Dombeck e ESTATfsTICA QUE �LE DEVE TER E A ES-
Edital n. 5.517, de 4563 Maria Chaves

' Eaeem anos amaflhã: TATfsTICA FARÁ O BRASIL COMO '�LE DEVE
SER",

Esclarecimentos necessários poderão ser obtidos
com o titular da Agênci9, no edifício da Preteítura
Municipal. .

Abilio dos Anjos Soares, Agenle

Edital n. 5518, de 8 5·6;)

Mario Stachewski e

Ereguina Weinfurier

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Garibaldi, filho de Edital n. 5522, de 11-5 63

Policarpo Stdchewski e Gelindo Tamanini e

de Wanda Stachewski. Luzia Mateus de �ouza
Ela, brasileira, solleira, Ele, brasileiro, solteiro,

doméstica, domiciliada e I v d d' T d
residente neste dislrito,

a �a or, omlCl I� o. e

Alt G 'b 'do f'lh
resIdellte neste distrIto,

em o an aI t, I a I
.

h f'lh
de Felix WeinfurIer e de

I
em t�poCUZIll . o.' 1 o

OI W' fu te
de Jose TamaDllll e de

ga em r r. Luzia Gobbi.
.

Eia, brasileira, soIreira,
�dtlal n. 5.519, de 8·5-6;) domé5tica, domiciliada e

Vanderley Maçaneiro e residente neste dislrilo,
Malilde Kialkoski em hapocuzinho, filha de

Ele, brasileiro, solleiro, Leopoldo Mateus de Souza
lavrador, domiciliado e e de Alida Hass.

Ele, brasileiro, solleiro,
�avrador, domiciliado e

residenIe' nesle dislrilo,
em Irapocuzinho, filho de
LeopoldO Gnewuch e de
Olga Gnewuch.
Ela, brasileira,. solleira,

doméslica, domiciliada e

residente neste distrilo,

=;=i�!;!5il!;!=;=i!=ll=!l=l!=ll=ii=li=ilBEl,ª em Ilapocuzinho, filha de

III DR. J<:> R N SO E L T E:R Im ��C.d�� g�I'::. e de Ida

I·ii I CIRURGlfw DENTl5TfI I t

.""'11 \ "1""1'
Edtlal n. 5�524, de 14-5 M

II
Moderníssimo "A/ROTOR" Wigando G<?llz e

r

I Leonida Gnewuch
iii Reduz o,tempo de trabalho J! Ele, brasileiro, solteir�,!II e aumenta o conforlo do CLIENTE. ..

-

.Iii- I"Ü lavrador, domiciliado e

II / CLtNICA � CIRURGIA _ PRÓTESE
U resideote nesl� distrito,

1-,"',· 'RAIOS X 1'11 em Irapocuzinho, . filho de

1:1'1'
.n Oscar Golrz e de Ida

1-,'1' Jordan Golrz.
Consultório: Av. Getuii.o/Vargas, 198 EI b I

fil ,1.'.1'1"
a, rasileira, sO teira,

III (Anexo ao Depósito da Antarclica) II doméstica, domiciliada e

�; ':!=l;.:.._!l�!l=l;�!l=l-�:!El!EEu...:_i!!i!!E!l=iÜi r�s������n���I�i�:t�i!0i.::.
I;:'::. :::::::::::: :::::::::::: :.:: ::::::::';;::::::::::::=; ::::::::::::;::::::::::::::::::;::;:::::::::;::::::::::;;::::::� Po Ido G i1ewuch e de.O I ga

11 ;j Marquardl.

!.!! Dr. /Josí W\BI�em'ar
,

Vieirá '. Dias 1'11 Edital 'n� 5525, .de 14-5-6;) Edital n .. 5.526, de 14�5 6;)

I .. Herbert'.Hornburg e . Alfredo Fuzzi'e
ii

.

Médico o'perador . insc.837 - C.R.M. Pr. li Milda Volkmann Odila Filippi
II Ginecologia Pediatria' Urologia li
ii

-

Doenças de Senhoras e Crianças ii Ele, brasileiro, snlteiro,

!::ili::.: Ultra-Violeta'. e infra vermelho
.

':"::.1:"::.1 lavrador,
domiciliado' e

residente nesle distrito,
Rua Epitácio Pessoa" 111 - �elefone 384 em �ibeirão

.

das Pedras,
ii JARAGUÁ DO ,sUL STA. CATARINA. H filho de Emd Hornburg e

II. �l de Amanda Hornburg.

IiI! Das 8 às 12 hor,as e das 14 às 18 horas. :! ...
i Ela, brasileira, 'solleira,
doméslica, domiciliada e

II' Atender-se·â n,a.s 4as. feiras das 13 às 15 hs.:: 'd .!, t d'
.

:s' .

I h- N R ii rest entre:
.

,nes e
" ISlnto,

ii e aoS domlDgos pe a lI!a� a em ereu amos ,ii em Jaraguá�inho, filha de

II . (RetorCIda) . !1 'Eurico Volkmann e de

\�. ..._ _ �.r••-- ..: _ •••;: _ �•••_ _ �.; Clari! Volkmann.
··:::====:� __ · �·

..

l·_
· ..,.._

_···..····_· .. · .. · __ ..

:
_ .

Apotheke "Scbulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
I

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

am besten zu den geringsten Preisen bedien!.

II
Edilal n. 5523, de 14·5-63

Lauro Gnewuch e

Luzia Gollz

_,.. Alvaro, filho do sr.

Sanlos Tornasellt ;
- Renato, filho do SI'.

Caetano Ribeiro, em Ilha
da figueira;

- o sr. Ary Carolino
Fruet, nesta cidade;
- Erwino Fodi, filho

do sr. André Fodí ;
- Helena, filhq do sr.

Gustavo Alpersraedr.

Nós abaixo assinados proibimos terminantemen

I� a entrada de. pessoas em nossas propriedades,
sltuedes em Estrada Schroeder, Rancho 30m, Braço
do Sul, Bracinho e Ieregué do Sul.

Não. nos responsablltzemos pelo que p o s s a
ocorrer aos tnfrarores deste proiblçêo.

Ass. - Paulo Roberio Gneipel
Oscar GUilherme Gneipel
Alfredo Schulze.

I

IP roi bi
ç

é

o

Dia 20:

- O sr. Artur' Gesser,
residenre em Corupé ;
- o sr. Orlando An

dreatra, residente em Barra
do Rio Cêrro ;
- a sra, Edite, espôsa

do sr. Luiz Amorim, em

[otnville ;
. - Rosily Maria, filha
do sr. Augusto Gesser,
residente em Concórdia;
- Iracema, filha do

casal Leoy e Veridiano
dos Reis,
- a sra. Hilda, espôsa

do sr. Oscar Guiiherme
Gneipel, em E s t r a d a

Schroeder .

./

Dia 21:

t;::: ::::::::::: I:: ::::::::::: :::::::;:::: ::::::-�:::; ::;;::::::;: ::::'::'::.:' :::::::::::=::::::==:::......

ii, . li

II VENDE-SE II
'I

II

II Trator de esteira Hanomag K 60, ano 1958, II'
'1 com lâmina e guincho, pêso 8.000 kg. 65 HP ..

li totalmente reformado com esmero por mecânicos II!! competenles. Ver na Rua Jerônimo Coelho sln ;!
'I em frenle da Rádio Cultura em J o i n v i II e. ::

II Tralar com José Narloch em' Jaraguá do Sul. ii
�':::=::::::::::::=:=:::::::::-::: :::::::::::: ::::::::::::=:-.:::::::::::::==:::= :::;;.;=::d)
!Í':::::.:;;::::::::::::::::::::=::..;::::::õõ:::::::=::::::=:::::::::::;::::::=::::::::::::-.::;..:........
!i

.

. ii

li VENDE-SE. ii
ii ii

ii Um terreno e respectiva casa residencial ii
ii'

/ ii
.. na principal i'ua da praça. i:

ii Residência e Pont'() Comercial I!
-

'I Informóções com o sr. Vi�:or Zimmermann :.

H (nesla cidade) ii
�== ..�.::�:::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::�::::::=:::::::::=::::::=j}

- A sra. Tereza Bürger;
- Maria Roseli, filha

de João' Anlôoio Teixeira,
em Joinville;
-- o sr. Hilbert Rowe,

residente em Rio Cêrro;
- a sra. Ana, espôsa do

sr. José Dias Maes;
- Osmar, filho do sr.

Arlhur Bortolini; \

Willy N���k��h.��O do sr. r-v-E"N-o-E-::-SE�-!
Dia 22: � . �

� Uma propriedade com 1.200 morgos -- terras �
- O sr. A u g u s I o

� d I lTomelim; apropri.a as para opaPolio do arroz - contendo

_ o sr. Willy Wacker o seguinte:

hage, em Barr.a do Rio � Um bananal ,com 10,000 pés produzíveis. �
Cêrro; � 30 morgos de arrozeira planlada. �
- a sra, Silvia, espôsa

� 10 mil melros de vahis para arrozeiras. �do sr. Hei nz BIosfeld, Uma eSlrada construidi:l denlro do lerreno(2.500 mls)
nesta cidade;

.

I
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.

l- Waldemiro, filho do 3 casas de madeira. .

sr. Guerino Ponticeli, em 1 paslo cercado com a�ame.
.

Garibaldi. � 12 mi! pés de aipim. �
Dia 23-: '� 1 Baledeira n.O 3 - com molor - ótimo estado. �

� 1 Carroça - etc. elc. etc. �
- O sr. Augusto To· � Melhores informações com Vitor Zimmermann. �

melim, em Irapocuzinho.

i �nas LOJAS DOUAT - Filial järaguá do Sul
"

Dia 24: ����������

- O sr. Francisco
Pedroni;
- ai sra. Frida, espôsa

do sr. LeOpo.ldo Mey, em

Joinville;
.,;. - a sra. Vva. êrotides
Dutra Iiafermann, nesta

cidade.

l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::·:::=:::::::::::::::::::-.:..::::::::::=::::::�

II �r,· Blll�O fernan�o· fi8G�er II
ii li

II
- Cirurgião Dentista !l

:;
--'-'

'i

Lm�:�i��:���E2���!���=J
E Ie. b ras i Ie i I'o, So I te i ro, r?:: :::::::::::: ::: :::;::::::::: :::::::::;:;::::::::.:_:: ::::::::::;;. :::::::::;:: :::::::::::: :::::::::::; ::::::::.;::::�

�:����t� \����cili���rit�� II DR. I WALDEMIRO MAZURECHEN II
em 'Alio Garibaldi, filho'1! M É O I C O ii

'

de Pedro Fuzzi e de li .
. .

.. ii
Wanda Geis.dorf Fuzzi. iI Rua Presidenle Epitácio Pe8sôa N°. 704 .

'I.r.(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Ela, brasileira, soheira� li II

doméstica, domiciliada e. i: Clinica geral médicc;> - Cirurgia de adultos e ii
resjdente nesle dislrilo,!l crianças·' ParlOS "Dialhermia - Ondas cu rias e '=1
em Alto' Oar,ibaldi, filha ii UIIl'i:l curlâs - hHlutolt:'rmia Bisturi·elétrico Elec II
d� Olaviox FiI.i,?pi. e de i! tro caulerização·· Raios Infra vermelhos e azuis. I!
Irma Specht F.lltppt. \;

_ __ �_ _._".: "._.. .:...._ __ . _ "._.�;i� _._ _-_ __ - ,. _ .._- - _--_ _ - _�
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Edi'tal de
O Doutor Ayre's Gama Ferreira de Mello, Juiz

de Direito _da Oomarca de Jaraguä do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na .íorma da' Lei, etc... Todos os domingos, às 12,45 horas, na

.. _FAZ SABER aos que o presente edital, de
faixa de 1090 Kes.: Após muito tempo, durante o qual, por varras

citação, com o prazo de trinta (30) dias virem Oll E t
.

t d' d P d
razões não apresenramoe o artigo OOMUNIDAÚE

dele conhecimento tiverem, que por parte de AN- n reVls a com o eputa o e ro Colin AGRíCOLA, voltamos hoje e voltaremos rôdas as

DREAS GLOWAS'KY, por intermédio de seu xnas-
semanas pera apresentá-lo aos prezados leitores.

tante procurador, advogado dr. :P.einoldo Murara, Falaremos hoje, sôbre um assumo qne achamos
lhe foi !,iirigida a petição inicial do teôr seguinte: if:;::;:;;;:::::::;;::;;::;:=�'<:::::::::;:;;:;::;;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::'i\ ser: de grande inrereese pare os senhores agricultores.
PETIQAO INIOIAL: "Exmo. Sr. Dr. Juiz dfl m- ri lTi\ TI» lE'TI>lltrIHI W J.\lUfl\\M J.\ 'R-.T'R-.T II É sô.bre a calagern ou uso pe cal na terra. Devido

reito da Oomarca de Jaraguã do SuL ANDREAS II 1UJ�o', li'i. 'L lli\.� !Vl1ßlA.�H II ao nosso clima, quente, úmido e com bastante chuva

GLOWASKY, IJrasileiro, casado, lavrador, residente"É
. li nossas terras são geralmente ácidas, isto é, falta-lhe cal.,

e domiciliado na localidade de Garibaldi, neste H M D «JO �iRURGiAO
, II Tôda terra possue cal, mas é! água da chuva vai car-

I município e Oomarca, vem através de seu bastante!! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II regando aos poucos, êste cal pera o interior dos so108.

procurador, advogado adiànte .assinado, inscrito na ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II Desta forma, depois de anos, as terras ficam com

O.A.B. Seção do Estado de Santa Catarina, sob !I II pouco cal, e terras com pouco cal, dão como resul-

n. !,}15, com esceitório na Av. Mal. Deodoro 215, li CIRUROIA _ SBNHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS B
li rado, ,colheitas pequenas.

nesta cidade, expô" e requerer a V. Exa., o se- ii CLINICA OERAL • II e por êste motivo, quequando fizermos calagern,

�uinte: Que o suplicante é proprietário por justo II II pare qualquer cultura, as colheitas aumentam. Muitos

título de uma área de tsrra situada em Garibaldí, II.' Longa prática em Hos�jtai8 EUfOP"US II agricultores aqui de Ieraguä, já sabem disso e estão

nests município, .com R área dI> mais ou mpOOR de II Consultório e residência: li usando calcáreo em suas terras.

183.000 m2.; fazendo frente a Leste com 173,20 m. a ·Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II',' Muitas experiências 'já foram feitas aqui no rnu-

no Rio Garibaldi, ao Oeste com 158,80 m. em ter II I nicfpio e iôdes deram bons resultados. Já foi feito

ras da Vva. Irma Hausen, ao Sul com 1.100 m. em �:':I' CONSULTAS; tlll celegern
em milho.! arroz, mandioca, batata doce, pes-

terras de Silvino Finta) e ao Norte também com los, 2IC., e em todas estas culturas, as colheitas fo-

1.100 m. em terras de BsrnarcÍo Guesser. Que além
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii rarn maiores do que quando não tinhan recebido cal.

da área acima qualificada, o suplicante ocupa uma II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1,..: horas II Vamos dar um só exemplo:
área excedente' de 45.320 ms. a qual vem sendo I! Atende chamados tambem à Noite II

O sr. Honorio Uber, agricultor de 3 Rios do Sul

ocupada pelo requerente há mais de 40 anos, man- I. ' 11
fêz uma experiência com calagem em cultura de arroz.

sa e pacífica e ininterrupta, com animus domini,
\":::::==!:."::::===:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� Em um quadro com 500 m2, plantou arroz e em

sem jamais sofrer qualquer embargo ou contesta'
outro quadro, também com 500 m2, fêz calagem 2

�;�i�da�l:�I:f:�l:,�?ln����:'��f:,�::l� d�:; !�i;:� �ti:.r1:"·�r,'''F:r;-''a'�'�T,''''�r'�I:'�'�''m'�a'''n'''�Mi::.ll�' ::·:'�i.1r������:���h��lhS:U �I2dkga��zar�::'zcal���
anêxo ; faz frente a Leste com 41,20 m. com o Rio ( li II II U u H Ü P II � II por morgo, daria uma diferença pare mais de 180 kg.,
Garibaldi, a Oeste também com 41,20 m. em terras

ou sejam, 4 sacos de arroz.

da Vva. Irma Hausen, ao Sul com 1.100 m em�: CIRURGIA DO ESTOMAGO _ VIAS BILIA-: O cal, é um dos poucos I adubos que ainda é

terras do requerente. e ao Norte com 1100 m. em f; RES, INTESTINOS _ Cirurgia de Senhoras barato. Os senhores podem cornpré-lo ao prêço
terras de Bernardo Guesser, situa da na localidade

t:�. Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras aproximado de Cr$ 5,00 o quilo. Normalmente use-se

de Garibaldi, neste município. Que a vista do ex-
t

em média, 250 kg por morgo, o que custará mais ou

pôsto, se encontra perfeitamente configurado com" Comunica /Jos seus dientes que atem/er'; no seu
menos Cr$ 1.,250,00. .

todos os requisitos legais e a seu favor o usuoa- t; novo consultório ci RU/J Artbur Müller n' 160:l No arroz, por exemplo, colocando esta quantia,

pião extraordinário da área de 45.320 ms2, tudo � (AO LADO DO NOVO HOTEL 1 ;1 como o sr. Honório Llber, colherão a mals, uns 4

de conformidade com o que preceitua o art. 550 f' '1
sacos por rriorgo. Gastarão com cal Cr$ 1.250,00 e

do Código Civil Brasileiro. Que para .Iegitimar sua f� Das 9'12 e das 15-.18 horas - FONE, 384 �.' ganharão com 4 sacos a mais, Cr$ 10.000,00. Terão

situação de fato, na forma do art. 454 e seguintes ,. -:.. �: .• ,. ,. ��.:;�,. ���.:.:.:.:.:r
portento um lucro de aproximadamente Cr$ 8.750,00.

do O.P.C: requer a. V. Exa. a deaignação de dia e
Com as outras culturas acontece a mesma coisa.

hora, para que com as testemunhas abaixo arrola- .-;:::;:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::.::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::.-;::::::::::::-..::::::::'.\ Por aí, os senhores podem ver se é interessante ou

das se proceda a justific�ção do alegadO, após o!f
llJ)

lf"'Q o

� Gr
!: não, usar calcáreo em �uas lavouras. .

que deverão ser pessoalmente citados os confron- ;1�lli Wo' il;' lUl n t11\ ct] � � 1k1 iflI li. Para saber, se falta ou não, cal na rerra, o me-

tantes e interessados certos, bem como suas mu- .,

11 \UI. 11 'UI <01 Ul � llll \UI r. Ihor é fazer análise da terra. A AOARESO, faz esta

Iberas, se casado's forem, como do mesmo modo o
:: I! ónálise gratuitamenle. É só trazer um pouco de terra

Órgão do Ministério Público, para requerer o que li Cirurgião - Dentista 11 até nosso Escrilório.

fôr de Direito, no interês'se da' Fazflnda Estadual 'I
1

ii Mas, mesmo os senhores. podem ter idéia se

." ) Iii CL NICA PRÓTESE OIRURGIA .i.1 E
(> J! edera , e ainda com o prázo de trinta (30) dias, .

uma lerra precisa de cal. 'só observar o seguinle:

EIii
ii 1 Q d Ih

por dita, os interessados desconhecidos, para ii li
.
- uan o as co eitas diminuem e nem

dentro do prazo legal contestarem a prese-nte ii Av. Marechal Deodoro. 587 - JARAOUÁ DO SUL II mesmo uma bôa adubação aumenta a produção.

ação, querendo, t>ob pena de revelía. Que não sen. 11 Defronte a Igreja Matriz li 2° _ Quando os feijões (soja, mucuna, feijão

do con testad a a <lção, espera desde já, sej a a meso �:::::::=:::::::::=::::::�:::::::.- _=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.�= :::::::::=:-:.ti preto, et.::), não crescem bem.

ma julgada procedente, com a declaração de seu
3° _ Quando a samambaia, capim barba de bo-

domínio sôbre o imóvel usucflpienI'Jo, valendo a
de, tiririca do brejo, rabo de burro, mata-pasto, cres·

sentença como título hábil, para a' transcrição no Dr. Francisco Antonio Piccione ce.m bem.

Oartório de Rf-gistro de I�óveis desta Comarca. :IH:�D I Co
4° - Quando uma arrozeira começa a prodo-

Protesta:se lpor todo o gênero de provas em Direi Cil'Urgia Geral de adultos e crianf'as _ Cl1-
zir pouco.

.

to permitidas, principalmente o depoimento pessoal
y Geralmente, as seguintes terras sãO ácidas.

_. I
nica Geral _ Partos _ Operações - P Ih A

.

Ih
ue qua quer contestante, testemunhas, perícias, Moléstias de Senhorl:ls e Homens.

astos ve os - rrozelras ve as - anrigos
vistorias a etn... Dá-se para fins fiscais, o valor da brejos com terra preta -

.

terrenos muito úmidos-

ação em Cr$ 5.00U,00 Nestes Têrmos P. Deferi- Especialis.a em doenças de crianças terras de morro etc.

mento. (sôbre estbmpilhas estaduais. no valor de Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS Caso os senhores notem que fal:a cal, como· o

CrS 22,00, devidamente inUtilizadas, o seguinte: mesmo deve ser colocado na terra?

Jaraguá do Sul, 20 de junho de 1962. pp. (as) Rei
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL Deve ser colocado na terra, 5 mêses anles do

noldo Murara. TE ...TEMUNHAS: 1) Henrique Wolf JESÚS DE NAZARÉ das 15 às 18 hs. plantio. Ara-se, o terreno, espalha-se o cal e depois

bras.ileiro. proi)rietário, casado, residente nest� «CoR lIIJ JP A - SAN:rA CA�AR RI NA. mistura·se bem com o solo. Consegue·se misturar

cidade. 2) Herbert Marquardt, brasileiro, casado,. bem, passando a grade 2 vêzes e em sentido cruza-

��::����,tebr��1:2i���ec�::��,Cil���:d��, Gru:��::�: :dJ:':=:::::::::=�;:::::'�::::::::=-�-'_::::::::::::::::::::::::::"';:::::::::::::::::::::::.�
do.

No pomar, o cal deve ser colocaco em valetas

em Garibaldi." SENTENÇA: Vi�tos, (>tc ... ,Julgo,!! ...... t; J A te.e. U li·· 11largasem volta déls árvores e bem misturado com

por sentença, a justificação de fls, em que é re II :j a lerra.
.

querente ANDREAS GLOWASKY, para! que surta 'ii .JARAGUÁ no SUL �i Para fazer calagem em pasto, espalha-se o· cal

seus jurídicos e legais efeitos. Oitem.se; pessoal. ii H � depois passa se uma grade de den res. É preferi-

·mente, para contestar o pedido, o dr. represen. II \1edicamento� e Perfumarias

,.'::.1:::.1
vel fazer isto em dgoSIO.

tante do Ministério Público e os interessados i! Simbolo de Honestidade A qaantidöde de.cal a ser colocada, deve ser

certos; bem como, púr. eGital, com o prazo 'de H Confiança e Presteza aquela que o resulla'do da análise da terra indicar.

trinta (30) dias, os interessados. incertos. editais 11 A Que melhor lhe atende li 'Procure o agrônomo da ACARESC, que êle lhe

êsses que dever.ão ser pu,blicados duas (2) vêzes ii e pelos menores preços
dirá como e quanto cal deverá ser colocado na terra.

no jornal "OoIlréio do Povo", desta cidade, e uma ===._". IP
.

(1) vez no "Diário' da Justiça'.'. Custas a final. !::::::::::::::-..::::=:::====:::::::::=�-:::-:-::::==::::;:::::::::=::::::::::::::==;;

P.R.!. Jaraguá do StH, 28/2/1963. (as) Ayres Gama l(i
\

Ferreira de Mello, Juiz de Direito. Em virtude do i���M!!!!���88@8S8I!!&�
que cha�a. e cita. a i?doS q�an,tos interessar

I FOTO PIAZERA I
possa tl dlreito tenham sobre o Imovel requerid6,'

. II!

a virem no prázo legal de tl"inta (30) dias, a1ega.
DBFRONTI:! Á \RBFBtTURA

_ JARAOUÁ Dy SUL i
rem o que julgarem a bem de seus intel'êsses e i Fotografias em Geral - fotocopias de Document<.os - IQireitos. �, para que chegue ao c.o!lhbciménto de

I
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

t�dos e mnguem �legue IgnorânCl�, manda expe-.· A pedido. a;tende a domicilio I!t tambem

IdIr o presente edItal, que será afIxado no local em localidades vizinhas

de costume, às portas do Forum, pnblicado pela _�""""""""""� 'n .

. 1 D'á'"
. 1O"""",�,.".".�8888I1!18�liJ8l1!18iÕiW1M!!!!SI!!I�SI!!I�1I!I8I

lmpl'ensa loca e I riO da JUtltlça do Estado.
Dado e passado pela impr.eosa local e Diário da

Ju-stiça do Estado. Dado e passado n'esta cidade
de Jaraguá do Sul, aos sete dias do mês de março
de mil novecentos e sessenta e três. Eu, Amadeu
Mahfud, escrivãö, o subscrevi. (as) Ayres Gama
Ferreira de Mello, Jujz de Direito. A presente
c.Ópia, confere com o original; dou fé.

Jaraguá do sul; 7 de março de 1963·

.

Sinfonizem H' Rá�io Colon �e Joinuille

A�A·RE§(;.
SBRVIÇO DB BXTBNSÃO RURAL

Escritório Local de Jaraguá do �ul

o Escrivão
AMADEU MAHFUD

r;;:-;:;n��
-

II ADV,0GADO II .

i
1

'

,JARAGUÁ DO SU� \.-'

������

Manoel F. da Costa S. A. Comércio e Indústria
Assembléia OeraJ'· extraordinária

2a. Convocação
São convidados os snrs. acionistas desta socie· 1

dade pàra se' reunirem em Assembléia Geral Extra·
orditiaria. a realizar-se as 08,00 horas do dia 20 de

Junho pr6ximo vindouro, em sua sede social à Estrada
lIápocuzinho, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

a) ._ Aumento do Oapital Social e consequente
alterqção dos Estaturos Sociais;

b) --'- Diversos assuntos de int'eresse social.

It'llpocuz.inho, Jguá. do Sul, .9 de 'Maio dê 1965.

MANOBL F. DA COSTA, Diretor-Presidenle
ADOLFO BARTBL" Diretor-Comercial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- Acontecimento que realmente empolgou a
sociedade local foi o casamento Vera Regma,

) I SÁBADO, 18 OB MAIO OB 196,31 - N,O 2.228 Schneider .. , ..Juuiz Soares. Ela da 'sociedade Jara- I

t\NO XLIV, ;- JARAQU'\ DO SU!.._:, (SANTA CATARINA

,!!!!!!!!!�7����=�==���=�==!!!!!!!!!====!!!!!! guaense e êíe do "society" Itajaiense. A brilhante
• ._"' ..I111.__�·.'iil!. recepção aos convivas, nos salões do C.A. Baependi ..

. . foi um verdadeiro, congraçamento das sociedades J

JaraguaenseJ. e Itajaíense.
_:_ "A Ga�a das Três Meninas" foi o nome

que deram à residência' do jovem casal Reiner A.
Wielle-Edi Garcia WielIe. Domingo último pela
madrugada aquêle feliz lar foi en�iquecido com o
nascimento de uma robusta e bonita garôta, com
pletando assim o número três das filhinhas. do
casal. Nosses parabens.

.

- ":li: menina",. foi. o que disseram, quando
dia 14, "dona cegonha') visitou' o lar. do 'feliz casal
Luiz Adolfo (Dingo) Czernay e dona Helga F.
Czefnay. A robusta pímpolha receberá o nome de
Mariza Anyran. Cumprimentos e votos de felici
dades.

- C. A. Baependí acontecerá hoje e amanhã,
desenvolvendo um vasto ,programa social-esportivo .

. O mesmo acontecerá cóm o Clube Reçreatívo
'

Guaramirense. Estas duas agremiações estarão
nestes dias recebendo ilustres visitas. A sociedade
azurra será honrada com a visita de oficiais da
Fôrça Aérea Brasileira, da Guanabara. Uma partida
de basqueteból será realizada hoje à noite com
inicio às 20,30 horas. Em seguida grande baile
social com o Conjunto "Os Batutas" de Blumenau.
Amanhã grande partida de futeból de campo no
estádio '''Max Wilhelm". O C. R. Guaramirense
recebe a visita dos Cadetes da Policia Militar, de
Curitiba. Disputará com êles partida de futeból de
salão, hoje. com inicio às 19.30 horas. Sendo a
partida preliminar na "Quadra Alfredo Krause".
Nos salões do Recreativo ainda hoje à noite
grande bingo dançante.

- Dia 23 (Feriado Municipal) estarão em
Jaraguá do Sul os componentes da Associação
dos Oomentaristas Esportivos. de Joinville (ACEJ).
Será' feita a'entrega do troféu "Presidente Ormir
Bezerra" ao C. A. Baependi. Serão efetuadas tam
bém partidas de futeból de salão e basquete e

almõço de confraternização na "Gruta do Leão".
. - Clube Água Verde também acontece hojecom suntuoso baile social no salão B08 Esperança.

A "Orquestra Brasília' .. de Joinville, estará, abrilhanraudo o baile alví-verde.
.

- Carla Schreiner, aplicada normalista do
Colégio Dív. Providência, trocou de .anoa día 15 p. p.

- Aldo Schiochet, domingo último foi ao
cinema acompanhado de lindo brotinho. Mas, depois
que o môço comprou as ... entradas o brotinho o

abar;tdoDou.
" ..

- Escutei um r'apaz da SOCiedade dIVIdIr
assim os môçoR e môças que frequentam a socie
dade: Os de mais idade que o dito' cujo - Os mais
velhos; os da sua idade - A mocidade em flor;
os mais novos 'que êle - Os ,da créche.

. .E como hoje 'e amanhã �eremos dOlS dIas
cheios, sábado próximo vamos voltar com a coluna
cheia.

,
.

17,30 horas nii IgreJa
Evangélica Lutherena de

Vanessa Andréa leregué do Sul. Logo em

seguida teve lugar conA socredede local' foi corrtda recepção no ôa-,dgradavelmente surpreen Ião Konel, a Rua .Benjadida com a notícia do mín Constant, n e s r a'nascimento, pare o feliz cidade.casal Ivo Ewald e da, Foram padrinhos, por.Norrna S. Ewald, de uma parre da nétva, no religiorobuste menina, que ne
so, o sr. Haroldo Hiendl

pia batismal deverá rece
mayer e Walburga Lersenber o boniló nome de
e . Norberto Stefans eVanessa Andréa. Iracema Wagner e no

" O nascimento da gra civil o sr. 0110 Híendlciosa Venesee deu-se em
rneyer e Senhora. Por

\ data de 5 de Maio, de perre, do noivo perenínfe-1963, na Casa de Saude
ram oe éros no civil, oDr. - Romão Trauzlnski, sr. Alexandr� Haeke :

e
em Rio do Sul, onde mo- Senhora e no religiosorem os avós .lohannes·o sr. Rud�lfo Fiedler eEwald e d. Frieda Ewald Romilda Mielke e Hans

iiiI I �---e Alberto Schwinden e Gerherd Meyer e Carla
;d. Isaura T. ôchwínden. Haake. .

.'

"Correio do P o v o" "Correio do Povo", quecompartilha da alegria de lern no jovem par, seusfelizes papais e apresenta' constantes leitores, apreos seus incondicionais senta os seus cumprimencumprimentos. lOS, embora tardios, com

sinceros votos de perenes
, felicidades.

,A sociedade Iaraguaen
se registra nesta dera
maís um movimentado
encontro social, ao ensejo
do enlace memmentel da
Srta. Luzia, dileta (ilha
do Dr. Mário Tavares da
Cunha Mello, ilustre Ta
belião. deputado eleito e

atual Secretário de Estado
dos Négócios do Interior
e Justiça e de sua digna
con::;orte, Senhora Diva
Sabino Tavares, com o

jovem José Márcio, filho
do Senhor José Marques
Vieira e de Senhora Ju
racy Maria Vieira, inte
grantes do consórcio
Vieira Bruns, da melhor

sociedpde blumenauense
O é1to civil será realizado"

Wa-gne,r.:·L.ang,e na resid�ncia dl� .noiva e

� . a ceremonia re Iglosa ,ve
em data de 11 do cor. rificar-s�·á às dezessete

1.__
·

•• �--�---1Ii'rente . .di!u se o enlócel horas - e quarenta e cinco.
,matrimonial dós jovens minutos na Igreja Matriz

Adelaide e Ingo, filhos de Jaraguá do ,Sul,
de Alberto Wagner e Sra. Paraninfarão os átoa.
e Vv�. Rosa. Lange. por parie' da noiv.a, o
O noivo é dedicado· Comandante George Cals

funcioná.rio da' Casa Co- de Oliveira e Senhora,
merdal Haacke, on d e Comandante Carlos Nati·
trabalha ha long,os anos, vidade e Senhora, Dr.
grarijean,do a 'admir,ação Carlos Theophilo de Sou
d • d "

za e' Mello e Senhora, oe .0 os. ,

.

A ceremonia civil deu-se Sr. Alvaro Tavares' da
no Forum local e o áto Cunha Mello e Srta. Ina
religioso leve; lugar

.

às Moellmann e por parte _.;:_ .:.__-'- -:- ----:_

���--� 4 f·
�.

d·i:.=p;;;�;�ide··Fábrica····ll d:··��!:r:ãO Ia

{ .

I
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A Cidade conta comg A partir d<;> dia 15 de maio foi iniciada a ven a os nossqs
um

. curióso grupo de
. g ,

produtm�' PROBEL abaixo disoriminados:

.:.::1
homens de noss.a melhor

l� Colchão Divinolex. - solto de Cr$ 16990,00 ·por 1,4.990,00 1 �0��eud���b6;?' ,::erat;:::,8
'» .»" casal

'

» 24990,00'» 21.990,00· �.:1 cair em cada 4a.·feiraJi.:. Ultraflex - solto » 23.990,00 » 20 990,00 1 do .. mês, uma excursão-a{ »

»' 3399000 28990 00:.:...�
lugar pré determinado.. '"

�:.:»
» casal. t ,» ,"

Objetivos vários cçms-» Div.M. Mágica - solto » 27.990,00 », 25.{90,00 tarn
/

das atividades de-»' » - casal » 38990,00 » 34.9�0,00 �:l senvolvidas. Circulos 'in·l�:. Cama Res.ervabel de' 78 ·cms. ». 24.590,00 » 22.990,00 l fo mados não a notícia(

i::J
de que o grupo excur-g Vendedor' autorizado nesta praça Sionista vai atender pela

1'1 A. MOB I L IA R I A de Lino· Bàratto
.

11 f��:E�tíi::Wf��f::ir�:L
,

J'A'RAGUA' DO �UL '=l Quem não acreditar! q�e:
'

Av. Getulio Vargas, 7� _: I pergunte no Harnack s
•

•
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Nascimentos

" Noivados

M a r ilú- J o s e Tavares da Cunha' Mello·
Marques VieiraÉ. com satisfação .que

acusemos recebida a par
tlcipação de notvedo dos
jovens Merllú, encantadora
Iilha.. do sr. Frederico M.
de Carvalho lor., compe
tente flmd'on,á'rlo do Banco
lnco .com, o sr . .JOS,? Gon
ç'alves da Fonseca, pro
vecto funcionário do Ban
co do Brasil local, natural
de Bias Fortes, Estado. de
Minas Gerais.
O contráto de casamen·

,to deu-se na residência
do sr.., Frederico M. de
Carvalho, ,em daIéÍ de 11
de maio de 1963.
Os .pQrabens e os cum

primentos do "Correio do
Povb" .. ,

enlaces

I

..

t . Hgrödl!l!iml!olo ,

A família profundarnente consternada
pelo falecimento de seu querido eapôso,' .pai,
sogro e avô I

Alfredo Bruch,
ocorrido no dia 20 de abril. às 16 horas, co.m
,a idade de 47 anos e 10 mêses, agradece aos
"vtzrnhos, amigos e pereures que auxiliaram e
confortaram pelo doloroso transe que passaram,
bem como a Sociedade de Atiradores Diana,
Botafogo F. C., e a todos os que enviaram
flôres, cartões e telegramas, e que acompanha
ram ó distinto até sua última morada.

Em espectei agradecem ao Revdo. Pastor
Henz Riegel, pelas palavras prolertdes no lar
e no cemitério e às Irmãs e Enfermeira D. Luiza
do Hospital Santo Antônio, bem como ao
Dr, José Constâncío de Albuquerque.

A FAMfuA ENLUTADA

•

A grad ecí m en to,t A Família de

Onélia Dobes Horst,,

vem de agradecer a tôdos os parente�,amigos e conhecidos, as palavras de- con
fôrtu, por ocasião de seu passamento, ocor
rido no dia 7 do correpte, bem como a
tôdos aqueles que acompenharam o féretro
até a última morada, que enviaram Ilôres,
cór ôas e se manífestaram por intermédio
de cartões. Ionogramaa e telegramas.

Jaraguá do Sul, Maio de 1963.

Â I.mil;. en/uted.

............................

t �.�.:l� �r�.�t:b�n: g
Onélia Dobes Horst,

)
spricht hierdurch Ihren innigsten Dank an
Allen. denen Ihr das letzte Geleit gaben.
die Blumen und Kränze brachten und die
K a r te n, Fonogramme und Telegrßmme
sandten.

, .Jaraguá do Sul, Mai 1963

Die tr.uernden Hinterbliebenen
Edital de ,c;,itaç<lo
de herde'iro" ausente
O Doutor Ayres Gama �erreira· de Mello. Juiz

Direiio da Comarca de Jaraguá do Sill, Estado
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a Iodos os que o presente edi
tal com o prazo de trinta (30) dias, virem ou dele
conhecimento tiverem ou interessar possa. que,
estando proced.endo-se ao ARROLAMENTO dos
bens deixados por falecimento de AUGUSTO LUIZ
PAULO KOHLER, no qual figura o herdeiro
ALVINO KOHLER, como ausente, residente em
lugar incerto e não sabido, pelo presente edital,
chama e cita o mencionado herdeiro Alvino Kohler,
para se fazer representar ou ·comparecer! neste

JU,izo, e falar aos tMmos do dito arrolamen,\�o� sob
as penas da Lei. E, pars que chegue a nohCla ao
conheCImento dos interessados. se passou o pre
sente edital, que será afixarlo no lllg'ar de coslume,
às portas do Forum, publioado no

� jornal, 10e81
"Correio do Povo" e no "Di�rio da Justi�a" ..Dado e passado nesta Cidade de Jaraguá d?Sul, aos vinte e dois dias do mês de abril de mll
no\?ecentos e sessenta e três. Eu� A,madeu Mahfud,
Escrivão o subscre'9Í. (as) IAyres Gama Ferreira de
Mello, Juiz de. Direito., A pre�ente c6pia, confere
com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 22 de abril de 1963.

O Es�ri�ão, AMADEU MAHfUD,

de
dos pais dá noiva, à Rua de
Cél. Procópio Qomes de
OliveIra, 549" \

do noivo, o sr. Dr. João
Baptista da Molla Rezen
de e Senhora. Senhor
Egon Dei ter e' Senhora. o

sr. Dr. O�waldo Bulcão
Vianna e Senhora, o sr.

Antonio Liberato Faria e

Josefina Liberato Fatia.
Os . convidados serão

recepcionados na vivenda

"Correio d o P o v o"
apresenla aos distintos
nubeDles e respectivos
pais. os seus cumprimeutos
acompanhados de muitas
venturas.

.

I

ar-�'Cure lieus males e poupe seu,
bom dinheiro cODlpr!lndo Oll'

FARMÀGIA· NOVA
4e ROBERTO M. BORST

a que dispõe de ma.ior sortimen
'to na praça e ofe!eée seus arti

, gos à preços vantajosos
_

'Rua Mal. Deodoro '3 • Jllraguá
����

Snr. Comerciante ,e
Industrial:' "Pr�stigíe
a tua classe, inscre
vendo·te na Associa-

'

'Cão ',Comer�ifll ,eIndustrial de Jara
gui do Sul.
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