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Na iminentia de ruir
a torre de Pizza
ROM A., - A secular

torre inclinada de !}jzza
esta na ímtnencta de ruir,
se não forem tomadas
providencias urgentes; Se
gundo, o professor italiano
alivio Atrevesen, membro
da' comissão de vigilancia
da Torre, a Itália deverá
gastar cerca de 1 milhão
e setcenros mil dólares
.para salvar a T o r r e de
Pizza.

no inter-ior do nordeste catarinense

Impresso Da:

SocleJ.J� G,MictI A venld.' LtJ/J.

Na próxima za-teíre,
realizar-se-á a última
reunião ordinária do

segundo período legisla
tivo.

Legislalivo Municipal Emenda. co�stitucional que
Dignificante atitude do industrial Josef Fontana - Situação não defende Imunidades aos· vereadores
aprova requerimento do vereador José Narloch que beneficia o

Município - Requeridas conservação da ponte pênsil Maria Grub
ba e transferência do depósito de lixo das barrancas do rio Ita-

,.

pocu.

o

Em data de 20 do cor

reute, teve lugar maís
uma reunião ordinária
da Câmara Municipal.
Devendo faltar os verea

dores Victor Bauer, João
Lúcio da Costa e Henri
queWolf, no impedimento
dos demals suplentes,
foram convocados 08 srs

Oetacílío Pedro Ramos.
Pedro Fagundes e José
Narloch, tendo apenas
tomado posse e assumido
a sua cadeira êste último.

No expedíente foram
aprovados os seguintes
atos : requerimento do
véreador Schmöckel, re
querendo a cons�rvação
da ponte pênsil Maria
Grubba, que se encontra
em péssimo estado e II.

retirada do depósito de

li� do quadro urbano
da cidade, situado nas

barrancas do fio Itapocú,
provocando máu cheiro
e moléstías nas populo
sas zonas da Estrads
Nova, Francisco de Paula,
e Nova Brasília: projetos
de leis do v er e a d o r

Amaral, considerando de
utilidade pública o Sindi
cato da Construção e do
Mobiliário e concedendo
ao mesmo ajuda de
30.000,00 anuais; reque
rimento e indicação do
yereador José Narloch
solicitando informações
ao sr. Prefeito e indican
do providências no

sentido da muni·
cipalidade obtet as cotas
do Fundo· de Energia
Elétrica e, finalmente
ofi�io com. cópia da carta

dirigida ao Prefeito, do
cidadão Josef Fontana,

Visitantes de
São. Paulo

. Para visitarem ii Fundi·
. ção Tupy .s.A., esteve. em

Joinville, procedente de
São Paulo, um grupo de
30 pessoas, liderado por
um dos maiore5 expoellfes
do comércio de materiais
dê· construção, Sr. Déssio
Domingues, !HulaÍ' da firma

.

Dessio Domingues S A.
Comércio e Importação.

titular da importante pelo líder do govêrno gando-lhe o t í.t u l o de
firma Tribrasil Ltda. Munícípal, em antipáticas "Cidadão Jaraguaenae",
Digno de nota foi li considerações que nem devolvendo, consequen

apreciação e votação do serviam para o caso e temente a leí e solící
requerimento do veres- momento, concluindo por tando o seu' cancela
dor José Narloch que, pedir que 08 vereadores mento.

apresentando em justa8 Schmelzer, G i r o II a e Dada a falta de espaço,
e ponderadas razões, o Krutzsch 'Yot8ss�m contra em próximas edições
motivo das suas apreen- a proposição, o que, real- daremos a publicidade
sões. de o Municipio nio mente, se verificou ante dos têrmos da carta,
ter requerido o paga- o espanto da assistência dignificante sob tOd08 os

mente das cotas atraza- que não podia conceber pontos de vísta, afirmando
das do fundo de Energia que a situação viesse a certa altura que exten
Elétrica, do Ministério negar-se a aprovar uma dida, humildemente, a

de Minas e Energia e, propostção que só pode- homenagem aos demals
ante a autorização que ria beneficiar o Munici· habitantes desta zona,
o govêrno federal dera pio. que realmente eram me-

ao Mini�tério da Fazenda, recedores da tal honraria
de realizar tais. paga- No expediente proce- e que, êle, Josef Fontana,
mantos, apresentou índí - deu-se, ainda, a leitural preferia, .

anonimamente,
cação, inclusive citação do oficio do sr. Josef trabalhar pelo engraune
de endereços e camí- Fontana que, após agra- cimento desta terra que
nhos para a sua legal decer aos vereadores 8S lhe servia de segunda
tramitação, terminando atenções de que sempre Pátria. Um gesto que de
por demonstrar o repre - ,tinha sido alvo, comuni- fine a sua personatídade.
sentaute udenista que cava à Casa que enca

estava vivamente Inte minhara idêntico oficio
ressado em vêr obtido o ao sr. Prefeito Municipal,
beneficio para o seu em que declinava da
Municipio, no que foi honraria que lhe havia
frontalmente aparteado sido conferida, outor-

de maior

Diretor:

ßUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

o trabalho está sendo
realizado há cêrca de
um ano pelo Instituto
Adolfo Lutz, de S. Paulo,
mas, dada a sua comple-

. .

I
xidade, sömente nos

P?leto 1?Oll;, ErcelO. da primeiros dias do pröxi-SIlva, Elias Passe Arrimo
mo mês deverá estar

de Mãe, Flor Quart8, prontoElói Francisco da Silva
.

Oito e Muito Malmann. ABU SOS

Dos colegas d'O Albor,
de Laguna, tomamos co-

Por gentilesa do seu nhecimento de ínteres
Prefeito, recebemes maís saute no.ta em que se
um exemplar do Noticiá- transcrevem dos jornais
rio Oficial de Rio Negrí- da capital do graúde
nho, por onde tomamos Estado sulino, a lista dos
conhecimento de que "lavradores" que teriam
aquela próspera comuns recebido lotes da área
catariDanse está elabo- da Fazenda Sar8ndi, de
rando a Planta Cadastral sapropriada pelo er. Leo-

A Planimetria e AltimA-
nel Brizzola, quando go-
vernador do Rio Grande

tria do quadro urbano do SuL
da cidade destina-se ao Vai a. todo o vapor li
recebimento dos beneU- Segundo relata o con· estatização no Brasil. Nem
cios de água e esgôto, frade, teriam sido bene

as classes produtoras, nem
sem o que, não será ficiad'os os seguintes os grupos sociais meno-
possivel pensar-se na curiosos e eltranh08 "la-

res que a ela se opõem, -

realizal'ão de tais obras. vradores": Belo CoChilo, E inconcebível que ainda
y conseguem detê Ia. Sua d

.

dÉ /medida de grande Bocage, Cambraia, Dão epOls e tantos (lnos se

I
fôrça avassaladora não f I

.

d f'
. -

a 1 c a n c e do Prefeito Pedro de Oliveira, Deus a e no caso o e IJ a o
encontra resistência pro d f

. .

dNivaldo Silmões ·de Oli- Digo de ,Jesus, Campolin po re, que 01 ImporIa o
Porcional. Nesse processo d EdU'dveira que acaba de ser Vieira Go·nçalves, Sena- os sta os Dl os em

aprovada pela unânimi dor João A�brósio..; Ces- galopanle têm certamente
!958. E o .pior é que o

dade dos srs. vereadores, suavo da SIlva. \:onde grande influência os es- inquérito inslaurado a res

Gr�t�8 .pela remessa do M�nso Lopes, DomlDg�s querdistas de todos os peilo para determinar os
notICIÁrIO. PrImo Tonel, DormIr, matizes. E lambém os ino- responsáveiS pelo caso,

--- centes úteis. É para tais· que cobriu o Brasil de
fatos e para essas influ· ,ridículo, arrastou se por
ências que nos chama. a iii

�----------------�

Rio Negrinho REFORMA
em fó·co

Ministér�o das Relações Exteriafes
INSTITUTO RIO-B:RANCO

Exame Vestibúlar. para o Curso de
Preparação à CARREIRA DE DIPLOMATA 1963Os visitantes percorreram

todo o parque industrial
da Tupy, e ,moslraram se Acham·se abertas, até cial da carreira de Di-

.

·entusiasmados pela sempre 15 de julho próximo, DO plomata..
crescente expansão q!Je se Instituto Rio-Branco,
verifica na Tup'y, que não Avenida Presidente Var- O Exame de Seleção

.: se .descuida da aq.uisição gas; 62, 4- andar, no Rio Prévia par8. o referido
de modernas maquinlls de Janeiro, a8 insQrições Exame Vestibular reali
para maior produç�o de para o Exa.me de Sele·· zar se-á nos dias 30 e 31
seus'inúmeros arligos. Os ição Pré\1ia que prec5de- de julho próximo, à mes
visitantes estiveram tarn- rá ao Exame Vestibular ma hora, nas cidades d�
bém em Itaja! e Blumenau, ae Curso de Prepuaçãe Brasili,a, Rio de Janeiro

para tomarem contalo mais à Ca.rreira de Diplomata

I
São Paulo, Porto Alegre,

estreito com a, realidade para preenchimento de Belo Horizonte, Salvador
catarinense. 20 v,agas Da classe ini- e Recife. I

AGRÁRIA?

Açobrás
Luig de Monfor

atenção de maneira con

tundenre, o '·economista
Nilo Neme, ex-diretor do
Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico
(BNDE), em entrevista à'
imprensa. Afirmou êle que
o Banco está sendo utili
zado como insfruménto de

I

estatiZa ao da . indústria
do ,aço no Brasil, em

obediência a plano de co·

ffi.!.!nistas que detêm pos·
tos-chaves no Govêrno.
Ninguém duvida da

idoneidô� do sr. Neme
nem da veracidade de

RIO - O· senador
Vasconcelos Torres tem
pronta. a emenda consti
tucional estendendo imu
nidades aos vereadores.

aos edis, com a convic
ção de que assim a de
mocracia é fortalecida
já que os representantes
do povo teriam garantias
absolutas para o exercí
cio de seus mandatos.Em sua justificativa, diz

o representante flumi
nense que apesar de
advertido pará os exces-

80S a que a medida po
deria levar, d�fende a

extensão das imunidades

Além do mais diz Vas
concelos Torres que os
excessos são exceções
e que não podem invali
dar o príneípío geral.

Cosméticos
lerão uso

disciplinado
RIO (VA) -, O diretor

do Serviço Nacional de
Fiscalização da Medicina
e Farmácia, sr. Fernando
Luz, informou á reporta
gem Que até princípios :msses abusos - se

de maio estará concluída gundo o sr. Fernando
a regu)'· � "'.,t,�o que Luz - provocam desde
visa a d\lli_ ��rlW.a venda I erupções até queimada
e uso de cosméticos. rat e alterações mais

graves na epiderme dos
que se utilizam de certos

produtos, tidos como de
beleza.

fabrico e vendas dos
cosméticos para coibir os

abusos que, últimamente,
vem se verificando.

Por outro lado, tam
bém em princípio de
maio. o .Serviço de Fis
calização da Medicina da
Guanabara concluirá a

regulamentação de fun
cionamento dos salões

O diretor do SNFMF de beleza, visando a

esclareceu q ue é ind is- intensificar, príneipal
pensävel a adoção de I mente, a aplicação dos
rigida discipliuação no cosméticos. ,

O· caso· do
feij ão.· poäre

todo esse tempo e deu em

nada.· E o pior ainda é
que depois de todo êste
tempo o Governo Brasi-

leiro terá de pagar de
armazenagem nada menos

de 908 milhões de cruzei
ros. Se não soubéssemos
de aOlemão· que um novo

inquérilo administrativo Ie-

varia mais 5 anos para
findar em nada, seria o

caso de apurarmos o res

ponsável ou responsáveis
por tamanho relaxamento.

I

1908 milhões· de cruzeiro�
bem que dariam ·para

I ajudar no -asfaltamento de
uma das tod o v i a s

catarinenses.
.

I�'--�----------------_.

Snr •.
·

Comerciante e

Ildustrial. A Asso·

ciação Comercial e

Ind\�strial de Jàra
guá do Sul é teu

órgAo . de c 1 a 'S:8 e .

Inscreva-te c o m o

associado pua a

defes!!. de teu8 in
teresses.

"Correio do Povo"
um jornal a

.

serviço do povo

suas informações, uma

vez. que, duranIe anos,
participou dos trabalhos
dj:l Diretoria do próprio
BNDE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSINAi"lRA:
ftnual .. . Cr$ 500,00
Semestral. . . Cr$ 300,00
Avulso .' " . . Cr$ 15,UO

�

BNDE!lEÇO:
Caixa Postal, 19

nida Mal. Deodoro, 210
gua do Sul - S. Catarina

;�!J��II��
Emprêsa Jornalística {� :� O Doutor Ayres Gama Ferreira .de Mello, Juiz

"Correio do Povo" Ltda. .���� c::.:.:.::; ..... !.:'·... t·.......·�c.· ......�. de Direiio da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
- 1963 -

:

: I: I Dia 27: °e'gl'stro: CiVi� de Santa Oatarina, Brasil, na forma da lei, etc ...
Diretor Aniversários 11'\ I a i FAZ SABER d

I

Eugênio Vitor 5chmõckel a to os os que o presente adi-Sr. CHio Nicolini, nesta Anrea Müller Grubba, Oficial tal com o prazo de trinta (30) dias, virem ou dele
cidade; do R e gis t r o Civil do conhecimento tiverem ou interessar possa, que,
- Maria Ires, filha do

r(l. Distrito da Comarca Ja- estando procedendo-se ao ARROLAMENTO dos
sr. Luiz Prestiní ; (aguá do Sul, Estado de bens deixadcs por falecimento de AUGUSTO LUIZ
- Lurdes Liermann, Santa Catarina, Brasil. PAULO KOHLER, no qual figura o herdeirofilha do sr. Ervino Líer- faz saber que comparece- ALVI�O KOHLE_R, co�o ausente, residente em

mann em' Joinville; rarn DO cartório exibindo os lugar Incerto e nao sabido, pelo presente edital,-a sra.Blza-Harbs, es- :

h it ionad h dei Al' K
Posa do sr, Erich Harbs,

documentos exigidos pela lei. c ama e Cl a o mencione o er erro V100 ohler,
afim de se habilitarem para para se fazer representar ou comparecer nestenesta cidade; .

casar-se:
: Juízove falar aos têrmos do dito arrolamen to, sob

- a srta. Aurea Luzia
. o _

as penas da Lei. E, para que chegue a notícia aod o s San os em ltapo- Edital N. 5.<>33, de 18/5/63, conhecrmeuto dos interessados, se passou O precuzinho. Alaumi Mathias dos sente edital, que será afixado no lugar de costume,
Santos e Maria de Lourdes às portas do Forum, publicado rIO [orna I local

Ropelato "Correio do Povo" e no "Diário da Justiça".
�le, brasIleiro, solteiro, Dado. e passado n.9sta cida?e de Jaraguã d�

mecânico domiciliado e Sul, aos vmte e dOIS días do mes de abril de mil
residente' em Rio Negri- nove�e,!ltos e sessen�a e três. Eu, 4-madeu MaMud,
nho, filho de Mathias Escrivão .0 �ubsCJ:ev.l. (as) Ayres Gama Ferreira de
Severiano dos Santos e Mello, JIU�Z _de .Dlrelto. A presente cópia, confere
de Adulei Cruz dos Santos. com o orrginal ; dou fé.

Ela, brasileira, solteiro, Jaraguá do Sul, 22 de abril de 1963.
doméstica, domiciliada e . _

residente neste distrito, O Escrivão, AMADEU MAHFUD
em Nereu Ramos, filha ..,...._:..-:--------------- -----

d: f���l: ::fe��t� e Manoel F. da Costa S� A. Comércio e Indústria

Edital Ide Citação,
v

de herdeiro ausente

Fazem anos hoje:
Srta. Deralíte- da Costa

Vieira em Guaramirim;
- o jovem Leonardo

filho do sr. Ricardo
Kreutzfeldt em Jaragua
zlnho.

�---.------------

Dia 28:

I.S.G.E. - Agência Municipal de 'Es

tatística .de Jaraguá do Sul

'Registro Industríel. - 1962 -

- O sr. Luiz Satler ;

«;::::::::::::;:::::::::::::::====:=::::::;::::::::::;=::::::===:::::::::� - a sra. L i à i a Stein

II Dr. José Wal�elnar ,Vieira Dias ,I' :::ili;i:� A!ion?����:
ii Médico operador - iDSC. 837 - C.R.M. Pr. ,I rea em Barra do Rio
II Ginecologia Pediatria - Urologia Oerro;
ii Doenças de Senhoras e Crianças !l - a sra. Elzira Brey
ii Ultra-Violeta e intra verFmtl-comú_ .!:.'.�:. Horst, asposa do sr.

ii Rua Epitácio Pessoa, 111 - Tels. 224 e 376 ii
We!'ner Horst.

ii JARAGUÁ DO SUL - S.TA. CATARINA li Dia 30:
ii ii
ii Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Ii

A s!'a. Helena Bardey
..

I: Bortolini. esposa do lU.

'il Atender-se-â nas 4as. feiras das 13 às 15 bs. ii Artur Bortolini, em Ita-
:I II

.

hli e aos domingos pela manhã em Nereu Ramos i pOCUZJD o;
ii ) li
ii (Retorcida "

:. �----------------------�-----
. t�:==::.-....-::::=::::-.:===::::::=:::::::::=::::::===:::==::::::=:=:::==:::�:..

Eulalia Germano dos
Este Agência está procedendo a, distribuição Santos;

dos formulários destinados a coletar os dados rele- - a jovem Ozílda Rau,
tivos a Produção Industrial do ano de 1962, pare o filha qo sr. Waldemar
que estão obrtgudosa fazer todos os esrabelectmen- Rau;
tos industriais de qualquer natureza (Febricantes ou - Edí Lemke, filha do
Produtores de todo e qualquer produto), deste muní- sr. Fritz Lemke, em Rio

cípio e de Oorupá. da Luz;
Pede-se aos senhores fabricantes, Industriais ou - Mario José de Al.

Produtores, fazerem suas declarações nos formulários meida. filho do sr. Hera
distribuidos, devolvendo os mesmos com brevidade, elides' de Almeida, resi
afim de poder ser cumprida derermínaçõee superíores dente em L a p a, no

Lembra-se aqui um lema de um antigo servtdor- Estado do Paraná;
da Estatística Brestletra "FAÇA AO BRASIL A - a sra. Tereza. es- E para que ch\!gut: ao co

ESTATfsTICA QUE eLE DEVE TER, E A ES� posa do er. João Bastos, ihecimcnto oe to os, mandei
TArtsTICA FARÁ O BRASIL COMO ei.e DEVE u] cidade; P assar o presente edital que
SER". - a menina Elenice, será publicado pela irnpren-

Esclarecimentos necessários poderão ser obrídos filha d? sr. �odrigo e I sa. e em
I

cartório ondo: serfl
com o titular da Agência, no edifício da Prefeitura Olayr Nícoluzzí. atixaao QUI ante l'í dias

..
SI

Municipal. alguem souber de �Igum im-

Abilio dos Anjos Soares, A.genle Dia 29: pedirnento acuse-o nara o

Iins lesais.
AUREA MÜLLERGRUBBA

Oficial

Assembléia Geral Extraordtnärta
2a.

I Convocação
São convidados os snrs. acionistas desta socie

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 Estrada
ltapocuzinho, pare deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
a) - Aumento do Capital Social e consequente

alteração dos Estatutos Sociais;
b) - Diversos assuntos de Interesse social.

Irepocuzlnho, Igué. do Sul, 9 de Maio de 1963.
MANOEL P. DA COSTA, Diretor-Presidente
ADOLPO BAIlTE!L, Diretor-Oomercial

=!_�!�:'_;55i5!!!!!!1�:�.. .e-:õ._... ..:es:.-.!I

m DR. JORN SOELTER ·1
I I CIRURGlftO DENTlSTIi I I
-

II Moderníssimo "A/ROTOR"
_

.-

III e au::�': t�::r�r!e ��a��:��TE. •

I CLíNIOA - OIRüRdIA - PRÓTESE .1m RAIOS X

mi" c on su Itóri o: Av. Getulio Vargas, 198 I
(Anexo ao Depósito da Antarctica J Im -

II" ·ê 1:- .==: ..�-=---:; :---W..5!ie- = :-ii

a srta, Liliane Mül
ler, filha do sr. Arno
Müller, nesta cidade;
- o sr. Dr. Arnaldo

Schulz;
- Edil SChmöckel, em

Curitiba.

Dia 31:

A gerotinha. Sally, filha
do sr. Guilherme e Irm'
gard Neitzel.

If;===:::=:::==::::::==::::::::::::::::::;:::�::-:::-_:::===:::==:::::::::"':\
:i iiii VENDE-SE II!I II

ii Trator de esteira Hanomag K 60, ano 1958, II

!,I',I com lâmina e guincho, pêso 8.000 kg. 65 HP ri,'Iotalmente refo'rmado com esmero por mecânicos

li competentes. Ver na Rua Jerônimo Ooelho s/n liii em frente da Rádio Cultura
...

em J o i D V i II e. I:

ii TrataI' com José Narloch em Jaraguá do Sul. II
�::::::::::::=::::::=:::=-::=:::;:::".::::::::::::::::=:::=:::=:::==:::::::::===::dJ
;p:=.::=::::::=:::====:::==:::;:=�:::;::::::::::::===:::=�.:..,,:\ .J):'-:=:::====:::;=--==�======::::::=:::::-�!: ii ii .a••• e I • "S e _ fi II·· iiii ,VENDE-SE ·1!iI ii
II· 1:11 Á

II

11 n ii
- JARAGU DO SUL -- n

:1 Um terreno e: respeotiva casa: residencial li: ii li
II

I! 11 ).,1 d' P f' III! na prinCipal iua da praça. II :: lUe lCamenlOS e er umarias IIii li ii SI'mbolo de Hones.idade ::

ii Residência e Ponto Comercial !I I! Oonfiança e Pre�\eza I !! Ir:::O===R--::::::-I-V"::::::::O--::::::K---=-A':::'-U'-:::F:::-'-;-A-:::N::::::=N===T!li Informações com o sr. Victor Zimmermann II 1: A qde melhor lhe atende i! l!, • 1fl li
li (nesta cidade) !! II e pelos menores preços ii .H __�

II

� :

---.--.-.--- ---- --------.:: �--------------_. - ----·---···-------fF IH II

t -lf��'11 ��d.��_I� III ' 11 a ...-A�:& .. .. II . I de. Cultura A'b.I,ca. III RAIO X _ CLINICA _ CIRURGIl\I' _
ii

_..

_

. R!!!/fI. V 'tlHII5SlJ.
.. 1'1 Ela n e c es s 1 t a do ii � liIII I

�:: concurso de

tOd�S
ii PROTESE - CLlNICA INFANTIL ii

:'1' I
para projetar a cul- ii . . ::

�. Com escritó�io nésta cidade à Av. Marec"hai Deodoro .. tura de nossa terra.
::::::::::::==::::::==:::::::::::::::=::::::::::::::::;::::=::::::=:::::::.-::::==::::::==:::

m da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus c I i e n te s ; iii
--

�---e�
m mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os Escritórios !II Cure seus males e poupe seu Dp. Rein'oIdo Mupapa l
I de Advogacia DR. HEROILIO ALEXANDRE' DA LUZ, 11 bFom Rdinheirco Icompranodovna I� II' t

III com séde em Joinv.jlle e São Francisco do Sul; está em I Aie ��RTOAM. �BST A
.

:L!DVOGADO='dl=:= '

m·· condiQões de, també�, aceitar causas para aquelas Co- iii a que dispõe de maior sodimen_ ao
• • • I!J to na praça e oferece seus arii·

.. marcas, sem maJores OJlus para seus constItumtes.
I gos à preços vantajosos

.L JARAGUÁ DO SULII .
.

:

,
' Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã
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ii urglao - eDtlsta :i
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í IIH CL NIOA - PRÓTESE OIRURGIA::ii ::
ii ::
n ü
:1 Av. Marechal Deodoro, 587 - IARAGUÁ DO SUL I:
li Defronte a Igreja Malriz !lti .:
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::M:�.DICO

Cirurgia Geral de adultos e crianças - CH�
nica Geral - Partos - Operações -

Moléetias de Senhoröl! e Homens.

Especialis.a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVlARIOS

(Clara Hru8chka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JES'úS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

Dr. Francisco Antonio Piccione

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

I· O Escrivão
.

AMADEU MAHFUO

�0�T��
---- p CIRURGIA DO EST·OMAGO - VIAS BILIA- :3

S·· R ,r C I f= RES,· INTESTINOS - Cirurgia de Senlioras :.3Ißtoßlzem B. áulO O on de Joiuuille �. Diagnóstico P;"". d, Ca.ce, .a. S'.bora. ,
Todos os ·dommgos, às 12,45 horas, na (: Comunica aos seus clientes que atenderá no seu

:1faixa de 1090 Kes.: � novo consultÓrio à Rua Artllur Müller n' 160 �(AO.LADO DO NOVO HOTEL) .

Entrevista com o deputado P�dro Colin
.

Das 9�12 e das 15-18 horas _. FONE, 384 �.
!'·.··.·�: ..·····.·.":·. ..,.*····��·�r····*··.··o�····�:·,,,·····.:,,:·,,··.. ·.·,.. ····.··.·,··.··.··...·i '

SABADO, ' DIA 25·5-1963
Lß3&

Página 3

Edital d e Citação O PLANO T RI ENAL �
�

.

O Doutor ,Ayres· Gama' Ferreira de Mello, Juiz E A Necessidade De 11m Maior Senso De Colnbora�ão (C tI}) Iillll illlIffiU�a�e
de Direito da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado

.

Por JOCAPIde Santa Catarina, Brasil, ne íorma.da Lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital de
citação, com o prazo de trín ta (30) dias virem ou

dele conhecimento tiverem, que por parte de AN
DREAS GLOWASKY, por intermédio de seu bas
tante procurador, advogado dr. Reinaldo Murara,
lhe foi dirigida a petição inicial do .taôr seguinte:
PETiÇÃO INIOIAL: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de m
reito da Oomarca de Jaraguá do Sul. ANDREAS
GLOWASKY, brasileiro, casado, lavrador, residente
e domiciliado na localidade de Garibaldi, neste
município e Comarca, trem através de seu bastante
procurador, advogado adiante assinado, inscrito na

O.A.B. Seção do Estado de· Santa Catarina, sob
n. 915, com escrit6rio na Av. Mal. Deodoro 215,

\ nesta cidade, expôr e requerer a V. Exa., o se

guinte: Que o suplicante é. proprretãrió por justo
título de uma área de torra situada em Garibaldí,
neste município, com a área de mais ou menos de
183.000 m2.; fazendo frente a Leste com 173,20 m.

no Rio Garibaldi, ao Oeste com 158,80 m. em ter
ras da V\fa. Irma Hausen, ao Sul com 1.100 m. em

terras de Silvino Finta e' ao Norte também com

1.10Q m. em terras de Bsrnarno Guesser. Que além
da área acima qualificada, o suplicante ocupa uma

área excedente de 45.320 ms. a qual vem. sendo
ocupada pelo requerente há mais de 40 anos, man
sa e pacífica e ininterrupta, com animus domini,
sem jamais sofrer qualquer embargo ou contesta
ção de quem quer que seja, inclusive nela efetu
ando plantações. Que a área excedente de 45,320 m2,
utilizada pelo peticionário, objetivada no croquis
anéxo; faz frente a Leste com 41,20 m. com o Rio
Garibaldi, a Oeste também com 41,20 m. em terras
da Vva. Irma Hausen, ao Sul com 1.100 m em

terras do requerente, e ao Norte com 1.100 m. em

terras de Bernardo Guesser, situada na localidade
de Garibaldi, neste município. Que a vista do ex

pôsto, se encontra perfeitamente configurado com

todos os requisitos legais e a seu favor ·0 usuca

pião extraordinário da área de 45.320 msã., tudo
de conformidade com o que preceitua' o art. 550
do Uödigo Civil Brasileiro. Que para legitimar sua

situação de fato, na forma do art. 454 e seguintes
do C.P.C. requer a V. Exa. a designação de dia e

hora, para que com 8S testemunhas abaixo arrola
das se proceda a justificação do alegado, apôs o

que deverão. ser pessoalmente citados os ooníron
tantes e interessados certos, bem como suas. mu
lheres, se casados forem, como do mesmo modü o

Órgão do Ministério Público, para requerer o que
fôr de Direito, no interêsse da Fazpnda Estadual
€> Federal, e ainda com o prázo de trtota (30) dias,
por Edital, os interessados desconhecidos, para
dentro do prazo legal contestarem a presente
ação, querendo, sob pena de reveHa. Que não sen

do contestadR a ação, espera desde já, seja a mes

ma julgada procedente, com a declaração de seu

dO,mínio sôbre o im6vel \usucapiendo, V'alendo a

, sehtença como título hábil, para a transcrição no

Oart6rio de Registro de Im6veis desta Comarca.
Protesta-se por todo o gênero de provas em Direi- i(::::::::::;;::::::::::::=c:::::=::::::=:::::::::===:::�:;:::.::::::=:::;::::';';
to permitidas, principalmente o depoimento pessoal :1:1111 1l1\TQ)o lE'O> rrtrIBI V f:.. rrTJFM f:.. �T�T I!:.'::'de qualquer contestante, testemunhas, perícias, llJIJ&. �1l1U ID\.B\ lU !Vll.8U\H.�
vistorias e etc .. Dá-se para fins fiscais, o valor da

�! MÉDlf;O CIBURGIA.O IIação em Cr$ 5.00U,00. Nestes Têrmos P. Deferi-
ii !i

mento. (sôbre esu.mpilhas estaduais no valor de ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- !!
. :. IIOr' 22,00, devidamente inutilizadas, o segUInte::! sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre I:

Jaraguá do Sul, 20 de junho de 1962. pp. (as) Rei iI Il
noldo 'Murara. TE"'ITEMUNHAS: 1) Henrique Wolf, ii CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIA.NÇAS B II
brasileiro, proi)rietârio, casado, residente nesta ii CLINICA QERAL Ij!cidade. 2) Het'bert Marquardt, brasileiro, casado, II !

comerciante, residente netlta cidade. 3) Guilherme li .,onga .prática em Hospitais EDrop90� I!
Schumann, brasileiro, casado, lavrador, residente II Consultório e re�idência: ii
em Garitaldi." SENTENÇA: Vistos, etc ... Julgo,. :i TeL. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa. 405 II
por sentença, a justificação ,de fls., em que é re li I:

querente ANDREA.S GLOWASKY, para que surta II CONSULTAS: li
seus jurídicos e legais efeitos. Citem-se, pessoal· ij Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas Hmente, para contestar o pedido, o dr. represen h I".' ,,"""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!'!!!"!!!'!!!"!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!""""'''!!!'!!!''!!!'!!!�
-tante do Ministério Público e os interessados ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 11:.;, noras

II IIcertos, bem como, �lJr edital, c�m o prazo. d.elll Atenpe chamados tambem à Noite IL Apotheke "Sob ulz"
,

trinta (30) dias, I)S mteress�dos IDcertos, edltalR i:..._. ._. ._. . �__ .1i
êsses que .dt:lVsrão ser publIcados duas (2) vêzes �.- .....,----------- ..----.-- .. --.--_.-- ------...--:=;I

no jornal "Correio do Povo", desta cidade, e uma

(1) vez no "Diário da Justiça". Custas a final.
P.R.I. Jaraguá do S�l, 28/2/1963. (as) Ayres Gama
Ferreira de Mello, ·Juiz de Direito. Em virtude do

que chama e cita, a tôdos quantos interessar

possa e direito tenham sôbra o imóvel r.equerido,
a virem no prázo legal de trinta (30) dias, a]egà·
rem o que julgarem a bem \de seus interêsses· e
düeitos. E, para que chegue ao cO!lhb�imento de
todos e ninguem álegue ignorânci�! íIlanda e�pe
dir o presente edital, que será afIxadO no local
de costume; às portas do Forum, publicado pela
imprensa local e Diário da Justiça do Estado.
Dado e pássado pela imprensa local e Diário da

Justiça do Estado. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos sete dias dy mês de lDarço
de mil noveçentos e sessenta e tres. Eu, Ama{}eu
Mahfud, escrivão,

\

o subscrevi ('as) Ayres Gama
Ferreira de Mello, Juiz de Direito. A presente
cópia, cönfere com o original; dou fé.

Ja'raguá do sul, 7 de março de 1963

e do conhecimento de -rodos que no P I CI n o
Trienal de autoria do ônr. Celso Furtado, já estava
previsto um aumento de 40% nos vencimentos do
funcionalismo civil e militar da União. ôe concedida
essa percentagem, nenhum desequilibrio,· pelo menos
nesse particular, virta de sofrer o citado Plano que,
diga·se de passagem, nestes últimos 30 dias já vinha
surtindo seus efeitos benéficos com um substancial
estancamento da inflação,

.

Mas os funcionários não concordaram com oe

40% e passaram a exigir 70%. isto é, quase o dôbro
do que figurava naquele trabalho de Planejamento.
Não há dúvlda que esse acreaclrno de 30% virá
desequilibrar ne muito o Plano, obrigaódo o Govêrno
a instituir um empréstimo compuls6rio ou fazer novas

emissões, uma e outra coisa que virá concorrer,
naturalmente, pera o recrudescimento da inflação.

Dor outro lado, reconhecemos que os 40% são
insuficientes, se considerarmos que só entre Janeiro
e Março deste ano o custo de vida subiu em 56%
em quase todo o País. Compute-se à :st9 a elevação
havida no ano passado, e concluir-se á da real
insuficiencia dos 40%.

.

Não obstante, achamos que devia existir e há
mesmo necessidade de haver um maior senso de
colaboração pare com o Dlano Trienal, não sö por
parte doe funcionários civis e militares, como também
das demais classes trabalhadoras que à guisa de
aumento, vem deflagrando greves sôbre greves.

Que se fizesse mais um sacrifício, aceitando os

40%, com isso concedendo às autoridades governa
mentais mais um pouco de ternpo pare engrenar o

Plano Trienal que, a julgar pelo que está sucedendo.
ficará bastante comprometido na sua parte principal
que é a de anular a inflação.

!��VENDE&--!
{ Uma propriedade com 1.200 morgos - terras I
� apropri.adas para o planno do arroz - contendo �
� o seguinte: �
� Um benanal com 10.000 pés produzíveis. �
� 30 morgos de arrozeira plantada. �
� 10 mil morros de valas para arrozeiras. �
� Uma estrada construída dentro do terreno (2.500mts) �

�
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.

Iõ casas de madeirõ.
1 paslo cercado com arame.

� 12 mil pés de aipim. �
i 1 Batedeira n.O 3 - com molor - 6timo estado. �
� 1 Carroça - etc. etc. etc. �
� Melhores informações com Vitor Zimmermann. �
� nas LOJAS DOUAT - F�lial Jaraguã do Sul �
������������

p.;.:::::::::;::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::�

II �r, . GUIUO r�rnaflUO ri���H!1
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.

Cirurgião Dentista ii
II ,:
., .,

ii Oomunica a seus clientes que se acna iI
II . estabelecido em su�s novas instalações ii

II \
à Av. Getúlio Vargas, 170 - ·11ii

.

(ao lado da Sàpataria Freiberger) ii
�:::::.�:::::::=::::::::::::::;::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:�})

Minha a�iga, do�a de casa I

Temos notado que .muitas dobas de casa, estão
lutando centra a terra sêca.: para conseguir horta
liças. A chuva que faz tanto b'lHI;l às plantações,
não nos quer auxiliar. Em consequência disto, as

donas de casa estão gastando bastante tempo e

energia, carregando água para molhar diàriamente
as sementeiras e 8S mudas transplantadas. Além
disto, .devido o calor dos últimos mêses, 08 insetos
e outras pragas que destr.oem as plantas, tomaram
vulto. É preciso combatê-los. ,

Donas de casa, não desanimem, diante dêste
sacrifício. Apesar de todos os esforços, vocês ainda
terão lucro; pois conseguirão os alimentos indis
pensãveis à saúde de vocês e de sua família. Lem
brem-se de que sem verduras na alimentação diária,
não poderá haver saúde.

Aquelas que ainda não adquiriram sementes
podem procurar Da Associação Rural. Não se

esqueçam de esterelizar a terra, principalmente a

de semeadura. Podem usar um inseticida. Pode ser

o Aldrin ou Hagadrin. Um ótimo sistema para
livrar-se dos insetos e seus ovos é O seguinte:
Encha uma caixa com terra gorda, misturada com
areia e adubo Coloque-a no forno quente deixando
ficar durante meia hora. Morrerão I)S insetos e seus

ovos como também as sementes das ervas daninhas.
A semeadura será feita nesta mesma caixa. Deixe
a terra esfriar, molhe-a um pouco com um rlW'ador
de crivo fino e então semeie e faça a cobertura.

Por estarmos numa época um pouco mais fria,
não molhe demais as plentinhas, porém não esqueça
de que elas precisam de água para vigorar. Não
molhe com água muito fria. A água deve estar na

temperatura da terra. As verduras folhudas, como

o repôlho, a alface, a couve-flor e também o tomate,
a beringela, o pimentão, dão bem melhor quando
é feitil a repicagem.

Repicar é. mudar as plantinhas com 3 ou 4
fôlhas ·para outra caixa ou outro canteiro, um pou
quinho maior do qUB o canteiro de semeadura. 1!:
claro que também .êste canteiro deverá ser muito
bem abubade. Antes de mudar, molhe e retire as

mudas com torrão. Use para isto uma colher grande.
As plantas ficarão no canteiro de repicagem, até

possuirsra �r'i\Ji.e% 7 fôl�a� .. Ap6s serão transplanta
das para . li�t'n'.elro deflDltlVO.

Com a repicagem a dona de casa obtém as

seg'uintes vantagens:
Maiol' colheita, menos tampo e menos esfôrço

para a molhadura e cobel'tera. Além disto podemos
conservar a caixa em local onde o sol, bate somente
nas primeiras h6ras da manhã. Há também V'anta' •

gens quanto ao ataque dA pragas. Sendo menos a

terra ocupada, mais fàcilmente poderemolól
esterel izá-Ia.

Experimenta então dona de casa de fazer a
a repicagem, principalmente do repôlho, couve-flor,
alface, tomate, pimentão e beringela e �eja os
resultados.

TREINAMENTO EM SERVIÇO
13 extensionistas domésticas rurais tomaram

parte nos treinamentos de avicultura e borticultur.a,
realizados em Jaraguá do Sul, a contar do dia 17
ao dia 21 de abril, próximo passado. �stes mesmos
cursos foram realizados no Oeste e Sul catarinense.
Assim, as Economistas Domésticas de todo o Estado,
adquiriram mais uma série de conhecimentos úteis
para serem transmitidos às nossas donas de casa.

ACARESC
SBRVtÇO DB BXTBNSÃO RURAL

Escril6rio Local de. Jaraguá do Sul

JARAGUA DO SUL
-

MEDlKAl\1ENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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H DR" WALDEMIRO MAZURECHEN ii
ii "
II ,MÉO. ICO It

ii !I

ii dE' P N 70 II
II Rua Presi ente pilacio e8söa o" 4 !i
I! (antiga residência de Emanuel Ehlers) II
.1 I'
11 Clínica geral médico • Cirurgia de adulros e ii
i! crianças· Partos Diathermia - Ondas curtas e li
II UlII'ij curtas· Inautottlf111ia· Bisturi-elétrico Elec 'II

ii tro cauterjzaç�o • RaiOs Infra vermelhos e azuis. ii
\:

.

,
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CORREIO 0:0 POVO.0.Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
de Direito da Comarca de Jaragl,lá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Bresll, ne forma da lei, ele.

_

FAZ SABER aos que o presente edital de ct-
taçao, �om o prázo de trinta (30) .dias virem ou dele ,,!!!I\N!!!!!O!!!!!!!!!!!!!!!X!!!!!L1!!!!!V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JA!!!!!R!!!!!A!!!!!O!!!!!U!!!!!�!!!!!!!!!!D!!!!!O!!!!!!!!!!SU!!!!!L!!!!!!!!!!!!!!!(!!!!!SA!!!!!N!!!!!T!!!!!A!!!!!!!!!!C.!!!!A!!!!!T!!!!!A.!!!!R!!!!!IN!!!!!A!!!!!)�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!!Á!!!!!B!!!!!AD!!!!!0!!!!!,�2!!!!!5!!!!!D!!!!!B�M!!!!!A�I�0�D�B�I�9�6�3!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!�N�O!!!!!C)�_�2;;29conhectmento tiverem, que por parre de SERAFIM
DOS SANTOS FILHO, por intermédio de seu bas
tente procurador, advogado, dr. Reinaldo Murara,
lhe foi dirigida a petição inicial do teôr seguinte:
PETiÇÃO INICIAL: Exmo. Sr. Dr. juiz de Direito
da Comarca de laregué do Sul. SERAFIM DOS
SANTOS FILHO, brasileiro, casado, lavrador, resi
dente e domiciliado ii Estrada Guamiranga, municipio
de Gueremírtrn, nesta Comarca, vem arrevés de seu

�asta.nte procurador, advogado adlante assinado,
1�:SCrJtO na O,A B., seção do Estado de Santa Cata
rrna, sob n". 915, com escritório ii Av. Mal. Deodoro

21?, nesta cidade, expor e requerer a V. Exa., o se

gUlnte: Que o suplicante sempre esteve na posse
mansa, pacífica e ininterrupta, para mais de 30 anos,
entre si e seus antecessores, com o "anirnus domini" Realizou-se sábado último novo baile social do
sem jamais sofrer qualquer embargo ou contestação Clube Agua Verde. Abrilhantou o acontecimento a

de quem quer que seja, de uma área de rerre, com Orq estra Brasilia de lotnvtlle com agrado geral. O

!l� 605 ms2., situada a Estrada Guamiranga, munici ,baile em si esteve bastante animado, muito embora

pIO de Guaramirim, nesre Estado, sôbre ela constru a frequencle de dançarinos estivesse fraca. Da cidade

i!1do benfeitorias e efetuando plantações. Que dessa pouca gente se fez presente. Dos mais aficionados

aree, 9. peticionério possue o domínio de apenas aos bailes no Salão Boa Esperança notamos uma

9.500 ms2., havendo um excedente de rnals ou, menos boa porção. Estes é que fizeram e deram brtlhanrls

�5.t05 ms2. Que são as seguintes, es divisas da mo ao Baile: Sigolf ôchuncke e sra., dona Cacilda,
area excedente de 25. t 05 msã , objetivadas no cro- merecem destaque. As candidatas ao titulo de Râinha

quis anéxo . frente com 61 metros na Estrada Gua- do Agua Verde tambem presentes. Uma grande e

miranga, fundos com 142 rnerros em terras de Eva alegre turma de moças. Dentre os rapazes, Sabará,
risto Klein; extremando de um lado, em duas linhas, Pedro Araújo e José Fernando Dradi os maís Ire

com 43,20 metros em terras de Evaristo Klein e com Quentes na dança. Milton ôtenge, representando o

250 rnerros em ditas de Hipóluo Machado; e de ou- "hight-s�ciety" dançou pouco e saiu cedo (disem
tro lado com 500 rnetros em terras do requerente. que esta doente) Mesmo tendo de assinalar a fre

Que a vista do exposto, encontre-se perfeitamenle
I quencia fraca, somos forçados a admitir a grande

configurado, com todos os requisitos legais e a seu animação e consequente êxito do acontecimento.

favor, o USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, da área
excedente de 25. t 05 ms2, mais ou menos, tudo de
conformidade com o que preceitua o art. 550 do
Código Civil Brasileiro. Que para legitimar sua si
tuação de fato, ne forma dos arts. 454 e seguintes
do C.P.C. requer a V. Exe, a deslgnação de dia e

.

hora, pera que com as testemunhas abaixo arroladas,
se proceda a justificação do alegado, após o Que
deverão ser pessoalmente ciladas os atuais confron
tentes e roreressedos certos, bem como suas mulheres
se casados forem, como do mesmo modo, o Órgão
do Ministério Púhlíco, pare requerer o que for de
Direito, no interêsse da Fazenda Estadual e Federal,
e ainda com o prézo de 30 dies, por Edital, os in
teressados desconhecidcs, pera dentro do,.erázo legal,
contesrar a Ação, querendo, sob 'r.>. o revelia.
Que não sendo contestada a Ação, espera desde já,
seja a mesma julgada procedente, com a declaração
do seu domínio sôbre o imóvel usucapiendo, valendo
a sentença como título hábil, para a transcrição no

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.
Protesta-se por todo o gênero de provas em Direito

• permitidas, principalmente o depoimento pessoal de
qualquer contestante, testeplunhas, perícias, vistorias
e etc. Dá se para fins fiscais, o valor da Ação, de
Cr$ 5.000,00. Nestes Termos P. Deferimento (söbre
estampilhas estaduais no valor de Cr$ 22,00, devi
damente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do Sul, 5
de setembro de 1962. (as) Reinaldo Murara. TESTE
MUNHAS: -, 1) Alanasio Manoel da Silva, 2) José
Juvita da Silva, 3) ,Acelino Camilo da Silva, todos
brasileiros, casados, lavradores, residentes e domici
liados a Estrada Guamiranga, município de Guara
mirim". SENTENÇA: - Vistos, etc... Julgo, por

sentença, a justificação de fls., em que é requerente
SERAFIM DOS SANTOS FILHO, pena que surta

seus jurídi�os e legais efeitos. Citem-se, pessoalmen
te, para contestar, a ação, o dr. representante 'do Mi
nistério Público e os interessados certos, bem como,
por edital, com o prázo de trinta (30). dias, os inte
ressados incertos, editais êsses que deverão ser' pu·
blicados por duas (2) vêzes no jornal "Correio do
Povo", desta cidade, e !lma (1) vez no "Diário da

Justiça". Custas a final. P. R. I. Jaragué'i do Sul,
28/2/1963. (as) Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
de DireitQ. Em virtude do que' chama e cita, a todos

quantos interessar possa e direito tenham söbre o

imóvel requerido, a virem, no prazo legal de trinta

(30) dias, alegarem, o que julgarem a bem de seus

,inlerêsses e direitos. E, para q�e chegue da conhe·
cimento de todos e ninguém alegue igNnorância, manda
expedir o presente edital, que será afixado no locar
de costume, ás. portas 'do Forum, publicado pela
imprensa local e Diário da Justiça. Dado e passado
nesta cidade d� jaraguá do Sul, aos sete dias do

mês de março de mil novece,ntos e sessenta e três.

Eu, Amadeu 'Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (as)
Ayres Gama Ferr�ira de Mello, Juiz. de Direito. A

presente cópia, confére com o original; dou fé. Ja-
raguá do Sul, 7 de março de 1963. \

O Escrivão, AMADEU MAHFUD

Diversão

t lOOfSftnlllfif uno onnKSHüunü
Allen unseren Verwandten, Freunden und

Bekannten teilen wie die traurige Nachricht mil
dass mein lieber Gatte, unserer guter und
I r e u e r Va t e r,

Bernharcl Karsten,
am 10 Mai, um 19 Uhr sanft entschlafen ist

A pista de dança do Restaurante Iussare foi o
und neben seinem Sohn desselben Namens Zur

grande coquelluche de domingo a tarde. A ternpos
letzten Ruhe bestaretr wurde.

não se via o arnbiente comportando tão grande nu-
Wir danken den Dienern GOTTBS der

mero de rapazes e moças. Muita gente de, fora con-
Ev. Lutherischen Kirche fuer die lieben Besu-

rribuíu decisivamente pare o sucesso "Jussareano" �he em Krankenbert und fuer die Trostworte

do domingo ôe a pista de dança tivesse o dobro
Im Hause und em Grabe. Hierdurch danken

das dimensões que possui ainda seria pequena para
wir auch Familie Klang fuer Ihre Liebesdienste

tanta gente.
sowie allen die den lieben Entschlafenen zu�

Realizou-se um jogo de futebol entre o primeiro
letzten Ruhestaelte begleiteten.

lime e os veteranos do Baependi. Ouvi muita moça
Danksagung Iindt am 2. ten Juni in der

bonita lançando protestos formais porque o Adolfo
Ev. Lutherischen Kirche um 9 Uhr statt.

Mehfud e o Manfredo Albus jogaram pelos veteranos.
In tiefer Trauer seine Lebensgefaertin Frau

Nossas beldades entendem que "veterano" é coisa I
Anna Krueger Karsten, 8 Kinder, 19 Enkel

para velho e não concordam que os dois se consí-
und. 3 Urenkel.

derem tal. Iereguä do Sul, Mai 1963 .!

Sem querer escutei o que dizia um grupo de iII •• ..;
moças bonitas defronte ao cinema, domingo ultimo:
reclamavam a ausencía do Arlindo Bornehein (Gala
pare os amigos) nos divertimentos sociais. Está
vendo "seu" Gala, vamos comparecer mais.

CONVOCAÇÃO
.

São sonvídados os senhores acionistas desta
Socledad.e a. se reunirem em assembléia geral
extraordíuárla no dia �5 de Maio de 1963 às 14
horas, �a séde social, à Av. Mal. Deodoro: n. 1188,
nesta CIdade, para a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - Au!"�nto de Capital, com alteração dos

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

Jaraguá do Sul, 7 de Maio de 1963.

Dorval Márcatto, Diretor presidente

I

��������-���--�
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FOTO PIAZE A I
::::�:fi:: e�l �::;B:U:Aoto:ia�::A:::::t6sSUL I

filmes e Materiat foto - Aparelhos e Acessórios i
A pedido. atende a domicilio Ia tambem I

em localidades vizinhas ,I
�1iIlIII1Iil8I!18tl�g;j8I!_�-'iiI8IIlI!iB!iBlJl!BI!M�8M jp 88fT) II! ,_ 1!M:l!!iII83ii&5t:j

Falhou o programa do Baependi e do Recrea
tivo Guaramirense para sébebo e domingo ultimas.
Não vieram os oficiais da FAB, da Guanabara e

tambem não os cadetes de Curitiba. Ficou em branco
tão vasto e bem traçado programa. Oxalá o mesmo

possa ser realizado em ourre época, quando as es

peradas visitas possern deixar seus destacamentos
sem crise militar pare os impedir.

um acontecimento sensacional no C. A. Baependi.
Aguardem.

O senhor Loreno Antonio Marcallo, presidente
do C. A. Baependi e Prefeito Municipal fOI homena
geado no almoço de confraternização dos Cronistas

Esportivos, de Joinville, acontecimento que teve lugar
em laragua do Sul, Da. feira

......
ultima. organizado pelo

comentarista Diretor de Esportes da Rádio Jaraguá.
O homenageado se fez representar pelos senhore�
Clemenceau do A. e Silva e Dr. Arnaldo Otlo Schulz.
O almoço foi realizado na Gruta do Leão.

Está na cidade o jornalista Antonio Fernando
do Amaral e Silva, redatQr do jornal "O Estado" de
Florianópolis. Valos de feliz estadia e obrigado pela
belissima flamula,

.

Por hoje é .só, amigos leitores.

DR. GA.-'U�GO

i'=""·······,,······,·'7'·'····M.M.'=�
........

"",...<>.,.:'.M
.•...",.... ,..

,';
•....

':"'=ij Ensino
� Promoçao-Oferta Especial de Fabnca � Primário

.

g A partir do dia 15 de maio foi iniciada a venda dos nossos �l Despertou desagrado

�f� produtos P�OBEL abaixo disoriminados:' �l ��I��� :ri��f��f���t�e ��:�;
l Colchão Divinolex solto de Cr$ 16990,00 por 14.990 00 ll?s. pais da&. criança� �m
:'

. '·:1 Idaçte escolar do dlstrlto

fl» » casal » 24 990,00 » 21.990,00 B de Boa Visla, bairro mais

f: » Ultraflex solt. » 23.990,00 » 20 990,00 I

:l populoso da Cidade e CLJ'

f:» » casal » 33 990,00 » 28,990 00 :� ja ,população é em sua

fl » Div.M.Mágica - solt.. » 27.990,00 » 25 490'00 ls �aioria compósta de ope�

f=.»
» casal » 38 990 00 »' 34 990'00 :

.

.J rarios, 'a negat.iva do Banco
:

. , ':1 de DesenvolVImento Eco-

�
.

Cama Reservabel de 78 cms. » 24.590,00 » 22.990,00 11 nomico do Estad_!) de San-

f: :I
ta Calarina à solicitação

f: Vendedor autorizado nesta praça : de empréstimo da Tupy,
�: A III OB I L I

" : para a construção' da es-

�l Ltl A RLI A de Lino Baratto l� cola primária para 750 cri-

l: . :� anças. Apesar disso a Fun-

f� Av. Getulio Vargas, 79 - fARAGUA DO SUL B �ição Tupy já deu inicio

h ' ,':� as obras do Futuro prédio
e:·.:·.··.·,······.··.··,r·,:·.u ••• !.: ,: •••••••..��c··.··.·��r·.··.··.·,:·.··.··.·!···.··.··.··,r····.···· :·".,········J\·O:"·�··.·�:······.::Jà da Escola Pri.márja Tupy.

E por falar em cinema, estive semana ultima
em Guaramirim e pude verificar que os guaramiren
ses tem muila "Esperança" no cmema local.

Charles David Mey (Néco) e a laian i dançavam
juntos quase a tarde toda no "Jussa" domingo a

tarde. Um namoro entre os dois, sem duvida seria
um acontecimento muito comemorado pela "créche".

Para o dia 3 de jUlho (2°. dia do Espirita San
to) teremos um acontecimento que promete. As alu
nas do terceiro ailO Normal organisaram uma alegre
e divertida tarde sodal. O acontecimento será nos

salões do C. A. Baependi com início as 15 horas
Agradaveis surpresas estão reservadas aos frequen
tadores da animada tarde dançante. Não lenho duvi·
das em afirmar que será algo maravilhoso, pois
quando um grupo de tantas moças bonitas, alegres
e inteligentes se põe a organizar algo semelhante,
o sucesso é garantido. Vamos lá que não nos arre·

penderemos.
Já chama a atenção de todos os tradicionais

festejos de Espirita Santo no C. A. Baependi. A
grande festa de Tiro. o baile em honra a S. Majes·
tade, são as principdis atrações.

Para o dia 12 de junho - Dia dos Namora'dos -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




