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SENAM

. voltá a funcionar
Depois de interrupção

I volta a funcionar o

SBNAM - Serviço Nacío
nal dos Munici\lios, com

importante, plano de tra-
balho dos Municípios, é
o que nos informa o Cél.
Aviador Hernani Hilário
Fittpaldi, Diretor Geral
do Senam, em oficio de
19 .de julho à direção
dêste .semanärío.
Dentro do' plano de

\ trabalho traçado, desta-

A
.

C
ft .' \

F.
'

R II, oa-se o Curso de Admí-,

. amara �m
.

eVl'Sla �������� :!�i�iPJ�jv:�
,

, sídade de. Brasília, já em

Posse do vereâdor Pedro Fagundes - Prefeito vetou auxilio à. Guílhermína Lenzí funcionamento, esperau-..,' do a direção poder con-
-, Congratulações com D. Gregório Ligação das duas Serrinhas Votos de templar tôdas as Preleí-

pesar pelos íaleeímentos de Wílhelm Gumz e Vva. Petronilia Colli Stahl !����:doe�a��'8da:a�� °f��=
Mensagem de fraternidade aos atingidos pelos incêndios,no Paraná e Sta. Catarina. cíonärlos de se apertel-

, coarem na 'I'écníca da
A Câmara Munícípal Municipal Roland Harold rinha Nova, uma velha diuáría está marcada pa- portante matería, entre Moderna Admíníatração

de Jaraguá do Sul, reu- Dornbusch apôs no pro- aspiração do' povo da ra o próximo dia 16 10 élas o Orçamento para o �unicipal.
niu-se 2a. Ieírà última, jeto de lei aprovado pela loealidade de Treis Rios. corrente, ocasião em que ano de 1964, e a lei que Nossos cumprimentos
em sessão extraordínéríà. Câmara Municipal, dando 'O vereador João Lúcio será julgado o véto do cria a Taxa de Melhora- ao Coronel Aviador Fitt-
pará apreciar uma série uma pensão à Vva. Gui- da Costa obteve aprova- Prefeito e apreciada im- meato. 'paldi.
de projetos de origem Ilhermina Pereira. Lima ção, pela unaníniídade
governamental e por Lenzí, em virtude do fa- da Casa de dois reque-

'

p' Y B'OYparte dos vereadores Iecimento do seu espôso, rímentos, solícítando ex m�,n I�. DC' r.. �. _,com assento na Casa. o ex funcionário Verdi pedição de' telegramas, rll J ri u II ri -

Na oportunidade tomou Francisco Lenzt, projeto cumprimentando S. Excia . J

posse, no impedimento de autoria do vereador Rev. D. Gregorío, pelos Sábado último, quando lacho da autoridade po- empreitada. Acreditamos,do. vereador Henrique Olemenceau do Amaral seus 20 anos de ordena-
a população local se en- licial. mesmo, que nesta hora

Wolf; o Sr.· Pedro Fagun- e Silva.
, ção sacerdotal e tslegra- tragava aos patriõtiocs O que é feio EI não dos acontecimentos, estedes, que, dando mostras No expediente, ainda, ma de repulsa, às auto- deveres da comemoração convem aos jovens é se jam sinceramente arre

de sua capacidade de [o- foi Jido parecer da Câ- rídades eclesíästícaa; do de nossa independência, acovardarem na hora do pendidos do que fizaram,
, vem político d�sta torra, mera qua. manda 8rq�i, �acrilegio praticado pelo alguns moeos de nossa aperto e, depois, respi- ,revoltando tôdes os po
apres�ntou proJeto. de !e- var o projeto de autoría Jornal «Ultima Hora», Ia- melhor sociedade volta- rando es ares da Eber- pulares que se encontra
�oluçao à C.asa, m�tltu- do vereador

.

Hans> Ger- zendo �parecer N
..
S. de I vam dos alegres folguedos dade, falar em processar vam na Av. Mal. Deodoro .

. ]!'do a carteira de Iden- hard ��yer, conv:erten,do Apar.eClda, Padroeira do I do Baile do Ohopp, da à polícia. Não nos inta-
tídade do verea�or e �&- o auxtl!.o a Ialecrds I��- Brasil, co.m a cab.eça da I vizinha cidade de Join- ressa revelar os nomes Contudo, é uma adver
lando no exp.edle�te sö ga�d Ruckert, em .auxllIo Pel�, motlvoA de Intensa I ville. dOI infelizes jovens. AI- tência aos meninos que

b.re. a atual sítuaçäo bra- ÚDICO ao sr
.. Stein, em crítica em todo pais. Ainda sah a influência guns foram arrastados já querem bancar homens,

s]�e�ra,. oração em que Iace �e t�r SIdo pago o
O vereador Eugênio I de uma bem sucedida e pelos prõpríos eompa-

sem saber se compertar.
fOI íneístentemente apar- auxil1.o, dIrl3tament.e pela Vitor Schmöckel, apre.lanimada feita, aqui con- nheiros nessa i n f e 1 i I Não é o dinheiro que faz
teado pelo líder- do go- PrefeItura. (Cortezla com

t à 'd
-

d tinuaram a dar mostras a educação. Não é a mêsa
verno, na espectativa de o chapéu �lheio). Do sen ou consl �rtaçado I 6i de sua alearia Arranca farta que faz os rebentos

f 'd' 1 ...·t d f' seus pares proJe o e e e'
-

G"
�

b I'n>ograntes de uma socI'e. con un J, o .uQs concel os mesmo verea or 01, a ...

b à' das velozel «om tiragens overao SO rece e''''
-

emitidos sem lograr requerimento da outro que IDstItUl.a on� VlUva
d "f'

,,' .

d
.

dada especial. As viaturas
A'

'
. _.

' do ex.funcIOnárIO assun· e IDOS e� melO 08 .

eXIto.
.

adIada a vctaçao da 10-
t d 1 h' 'tt> escolares que se ha\7illm .. " •

t"
que os paIS, por vezes,

No expedietlte 'foi b_?o Qicaçíi� qu.e wand:4ligar � ßda canc� U;r'lDl t "

"os�atiOS.'d8f10nLe à P1'8Çi1 cueque. com VJS O .,

rc�nfiam
aos ,seus filhos.

o véto que o PrefeIto a Serrmha Velha à Ser� f o, sscura o uran

I
e

da Pref.itara foram entre nao ser\'em so para fazei'
,

deze�as ,de ano� pe os '
,

.

O 'Diário Oficial da bagunça. Demonstrar cul-
_

.'
,

' '�re�eItos 8 q_ue hOle cons· o�tros malabarIsmos que União publica, na edição I tura não é s6 pizar no

fllnHf�ß �Ul RHft�llflRH Df flflHICIDßDf � ß tltUl um sérIO prob�e�a, �ao s6 ameaçava,Dl o� de 9 de jnlho último, cir- acelerador e largar o
. .'!r U U P U U. • ·tanto para a PrefeItura, mfantes, como aborroce cular do Diretor Geral da carro contra indefesos

Aviso de Racionamento cómo para as pobres vi�- ram profundamente o� Fazenda �acjonal, em escolares. E ainda numa
vas que, com o .falec�- populares. que se encon

que restabelece o "visto" solenidade cívica, a que
mento de ieu marIdo, 11- tra�am no local.

. nos cheques para o r�co- nos deu a nossa indepen-
cam completamente ao Apesar d.e ad.vertldos Ihimento de' quantias aos dência.
abandono, sem qualquer dos seus atos mconse- cofres públicos,
recurso Dado a atuali- quentes, mos\re.ndo·se

dade d� assunto estam- filhos de papaia impor- A certa altura dos vá

pamos em outro 'local, a taD;�e.s, não d�ra� "pelo- rios con�iderandos, .assim
intêgra do mencionado t�s as adve�,tenCla� a,?on- �e m�D1festa o. Diretor:,1°.) Ficp terminantemente prOibido o uso de projeto de lei. Do mes- tmuaram

_

a �ozaçao. �onslderando, amda, ter
energiã da Empresul para iluminação de vitrines e mo vereador requerimen- Qual n�o fOI a su.rprel3a I

Sido elevado o
..monta�t�anúncios luminosos, de quàlquer espécie. tos aprevados unânime. dos gurtS .motorlzados, dos cheques emltl.dos para

.2°.) Todos os consumidores ficam obrigados mente inserindo nos quando sentIram o pulso pagamento de Impostos
a reduzir seu consumo de energia da Empresul nas Anais 'da Casa voto de da revolta popular contra na Recen,edoria Federal
percentagens mínimas abaixo,especificadas, calculadas pesar, como 'comunica os alegres pI_!y-boys que, em São· Paulo re�usadossôbr.e as médias de seus consumos durante os mêses ção às famílias enlutadas, pOt p_ouco nao levam uns pelos.. estabeleclmeD!OSde: junho, julho e agôsto do corrente ano; pelos faleoimentos d& safanoes da massa enfu- bancarias sacados, CUjas

a) 20% (vinte por cento) para os consumidores Wilhelm Gumz e Vva. Pe-I rec'da, com a d�sposiQao cifras atingiram nos exer- Muito' bem andou a
na categoria «Fôrça Indus.trial» � alta e baixa tensão; tl'onilia CoUi Stahl. de derrubar a VIatura. cícios de 1961 e 1962, autoridade polioial. Pon-

b) 25% (vinte e cinco por ceDto) p�ra rodos os
. O vereador Clemen- _ GraQas a ,ação pondê-, r�specti�a�ente, a trinta e darada ... mas firme. .

demais consumidores.
, . _ .ceau r'equereu expedição rada do Del gado de -CIDCO' mll�oes, quatroce�- dôa a q-uem doer. Nossos

.

3D,) O p�íodo b � s.,� para f�scallzaçao do ,de mensagens de frater- Polícia,- foram os mesmos !o� e trI�ta e set� mIl, aplausos ao sr. Delegado,
raclon�mento aClmAa, especlflcê!ldo, sera se�a��1. .nidade ao G?v. do APara·: afastados do local e ep- qU.lDhentos. e setenta ,e por ter'. enfrentado uma

.

4 ;), A Empresa, d�ntr� de suas POSSibilidades, ná, ao Prefelto e Camara caminhados à D_elegaCla. seis cruzeiros e noventa difícil missão, iniciativa
,m�nterél um. corpo de fiscaiS par.a obser�ar o "cum: de Rio Negrinho, neste Depois de identificados. e, centavos (Cr$ que pode servir de crítica
,prlment? do. es.quema �stabelecldo e. Inv�sllgara' estado, em face doa vio- alguns chegaram a negar 35.4ã7,57�,9�) e cl.nquenfa para �lguns pais mais.
eventu�ls dennnc:as..

.
_ . lentos incêndios q_ue de, sua paternidade, fotam e s�te mllh?es, se!SCenlOs folgadOS ,com' seus com-

fi.) Aos con umldores que nao man;tlverem_o v8staraIQ. grandes áre'as oonservados naquela' Re- e trlDta e CIDCO mil, set�- promissos paternos, mas
. seu. consumo� âent�o da red�çag estabelecldß, serao dos döis Estados, com partição até o entardecer, cento� e qua�enta e trelS que �arca o comêço da
aplicadas as segulD!es pena!lda.des.:, _ pr� juizos de monta e .não sem antes receberem cruzeiros e vlOt� centavos reeducação da mocidade

a - aqvertên�la na, prlmelr� IDfraçao: perda de vJdas. 'palavrae de advertência (Cr$ 57.635.743,20). dasencaminhàda das'bôas
� -:- Asu�pensao . do forneCimento por 2 dias Nova reuhião extraor. e um bem aplieado escu- Isto s6 em São Paulo. normas educacionais.

da relD�ldencla;
c �- suspensão do fornecimento até 30 a.ias

na terceira falta; UI

d - 'persistindoc a falta� 'suspensão do, forneci·
. m amenta até que � omissão Estadoal 'de Energia

Elétrica delibere a respeito.
.

Cumpre a Emprêsa o dever de esclarecer aos A Deleg'acia Auxiliar a experiência do Delega- a ação policial d nossa I Confiamos 'em que o

consumidores que adolou o Presente esqu�ma de de Polícia de Jal'aguá do, de Osmar Duarte, email- 'Delegacia, que tem a seu sr· Secretário da Segu
racionamento, idêntico ao do ano passado, devida- Sul está se ressentindo juvado pelo seu escrivão favor um lIaldo favorávell ranQa Pública não des·
mente autorisada pela Comissão de Energia iErétriéa, de uma viatura oficial, da Osni Müller, e -Os larápios q,e bôas ações, con�ribuin- cuidar,á desse setor, for
visto ter o mesmo correspondHio aos )iJterêsses da modo a tornar mais efi- ainda hoje estaria·m dan- do dessa forma para que necendo � Del�gacia Au-'
região servida pela Empre&ul. � ciente a atuação policial do "botes" nas. casas apopulaçãov.ivatranquila xiliar dePolícia de J,ara-

.
Na impossibilidade de, conseguir' a� reduções em. nossó Município. comeroiais do norte do

nessa '.zona, o'nde, dia a
guá do Sul, a locomoção

estabelecidas, aplicar-se-à raci.onam,ento mais drástico.
R d

' '., Estado. de que tanto carece para
,Deduz-se do acima exposto, que a colaboração, scor a·se. a .P110poSlto'. dia, mais se avolumam tornar eficiente o corpo

imediata e decidida de tO,dos os consumidores e q r��en'e f�lto de. no�sa Uma viatura já se ·en· os casos de ladrões e policial desta terIa.
imprescindível e dela depende o êxitó do ,r�gime de polICIa, deItando. maos contra�a na Delegacia de assaltantes, exigindo, oon-

,

em famosa nuadrilha de sequentetnenté um apa-Ililcionamerrto 6ra estabelecido.
.

_

....

Jaraeuá,', entrêtanto, por( ,

•• ti 1 l�droes, qua se p['eSUmem e relho policial atualizado
...

JOlDvJlle, h, de setembro de _963 sejam de uma I "gang" motiVaI! 'que ignoramos e capaz de enfrentar os
, A DIReTORIA hHernacionaI. Não fôssl'.' foi retirada;prejpdlcando modernos meliantes.
& .

rro interior do

Diretor': Impresso na:

J\rtur Miille, 8UOÊNIO VITOR SCHMÖCK8L SodecJscJe G,41ics, AvenirJlI LtdlJ.

Ano. XLIV JARAGUÃ. DO SUL (Santa Catarina) Sábado,

Tendo em vista que os apêlos dirigidos aos
consumidores da ·E m p r e sul. não prodUZiram os
resultados esperados, vê-se a. Direloria na obrigação
d� aplicar, a partir de O hora do dia 12 (doze) do
corrente, o seguinte

Esquema de RacioDa�ento

Não' queiram os nossos

jovens imitar os corrup
tos play-boys dos gran
des centros. Pode parecer
bonito, à primeira �ista.
Mas depoh; "dá' na vista",
pela inutilidade de seus

gestos. Pela pobresa de
seos conteúdos. Nada
recomenda' aos· qUê que
rem ser homens no futuro.

Viatura, Senhor . 5earetá�io

E o povo agradecerá
mais essa deferência do

.

Dr. ,J'ade Malalhäes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(Fundação: flrlur. müller - 1919) (� * � "*:1 Convocação
Emproêsa-Jorn�lística 'g

"
,

, �l Ficam con�icÍadó8 ·OB senh'ores acioni�tas desta
"Correio do Pcvo" Ltda, .����

,

�··..· ..�:;.. •.. •·.... � .... •·...�9 socíedade, à se reunirem em assembléia geral ordi-
'Dlir96et30r�

,

An"ivers"'rios ,I, Dia 1 6: sideoled ne�e dislrito,' ne llária9'4'em sua, �edd:ed SOdcialJ' à rua. BJnJ.amin Oonstaut
Ie Barra o Kio Cerro, filho n.s 5 ,nesta. Cl a e e aragua ao Sul, no dia 31EugêniO V/� Schmõc�el Albano, filho do sr. de' Orestes Tecila e de. de Outubro de 1963, às 9 (nove) horas, para deli-

ASSIN�l"lRA; João Lyra" em Guara 'Melanle Rosa Tecíla. berarem sõbre a seguinte Ordem do Dia:
f\nual •• . Cr$ 510:00 Fazem anos hoje : mirim; Ela, brasileira,

.

solteira, 1. - Exame,' diseussão e aprovaeãc do balanço
Sel'llestral. • • Cr$ 300,OD

- a srta. Anita Zez, domestica, domiciliada e geral, conta de lucros e perdas, parecer, do conselho
Avulso. . . . Cr$ 15.110 O sr. Rudolfo Ehlert; residente em � Estrada residente nesre distrito em fiscal e demais documentos referentes ao exercício'

'- o sr. Hugo Horst, Schroeder. ltapocuzlnho, filha de Oae- 'social, encerrado em 30 de junho de 1963.BNDBRBÇO: nesta cidade;, , Dia 17:
tano Bucci e de Tereza 2. Eleição do nôvo conselho fiscal.Caixa Postal. 19

srs, Vitória Nacrel, Maffezzolli. 3. - Assuntos de interêsse secial.
'

f\venida Mal. Deedorc, 210 III

jaragua do Sul - S� Catuina esposa do sr. Otto Nagel, O sr. Sigolf Voigt; A V I S O
em Retorcida. - o sr, -Vítörto Glo- Edital N. 5.594, de 109,63

vatzkí: Leopoldo Lewerenz eFazem anos amanhã: o sr, Heraclídes de Elvira Baht
Almeida, residente em

L 8 P a - Paraná;
- Ivan Jakson, filho

do ' sr.· Acacío e Serena
Bsumer.

/

OORREIO DO, POVO, SAB.lDO, DIA 14-9"1963
_22!232!S

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, dorniciltadq
e residente neste dlstrtto,
filho de Oito Lewerenz e

de ßerthà Zinke Lewe-

''\tende-se

renz.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente nesíe distrito. fi
lha de Alberto Bahr e de
Guilhermine König Bahr.

Edital N. 5,595 de 10-� 63

Hilario Hoffmann e

Elfi Tecla de Souza

Ele, bresllelro, solteiro,
lavrador, domiciliado � re

sldente neere distrito, em

Tres Rios" do Norte, filho
de Eleonoro Hoffmann e

de Maria Luíze Hoffmann.
EId, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
na Barra do Rio Cerro,
filha de Matias Felipe, de
Souza e de Rosa de
Souza.

O sr. Wilson LUE, resí-
120 morgos de terra dente em Curitiba;

tudo mato, e diversos o sr, Waldemar
saltes dê agua pare força Gumz, residente em Ita-
elétrica.

.

pocuslnho ;
Terreno propno pare - a sra, Yolanda Pradl

bananal -e contem estrada Lenzi, em Ourítíba ;
boa. - a' sra. Ana, esposa
Informações- à Qua CeI. do sr. João Weiler;

Procópio Gomes de Oll- - o sr. Bertoldo Pans
veíra, 856 - JARAGUA teln, residente em Jara-
DO SUL - S. C. . ,guá 84.

- '

Dia 18:

A sra, Vva. Ana Gumz;
- o sr. Helmuth

Bsyer, em União da
Vitória;
- o jovem Udo Staatz,

em Barril do Rio Cerro;
.

- a sra. Cacilda de
Medeiros Teixeira, es

posa do sr. João Antonio
Teixeira;
- o sr. David Moreira,

residente em Itapccu
stnho :
_' o jovem Waldemiro,

filho do sr. Walter Bartel.

'íITr���
�: I CIRURGIA DÚ ESTOMAGO - VIAS BILlA- =1
{� RES, INTESTINOS - Cirurgia de Seahoras �1

f� _

Diagnóstico Preeoce do eaDeer BaS SelÚleras �l
C' Comllllica 'aos seus clientes que .tenderá no seu'

'It: novo consultório à R.. Art""r, Müller n' 160 :

t� (AO LADO DO NOVO HOTEL) ,
?

l� , Das 9'12 e das 15-18 horas - FONE, 384 tl
:·.··:·*··,.··*··.····�r····*··*·�:·*··*····)!'·.�*.. ·.·����:.. , ,c( •••••••• .,:;t ••• -,;.,)

Dia 19:

A ara. Lidia, esposa
do sr. Otto Schneider;
- o sr. Eugênio Silva.

nl cidade;
- a sra. Margareth

Ubert Ribeiro, e.posa do

'_!i!.'!!__a ,111
sr, Gftribaldi Ribeiro, em

15!!l l�

ii.-_ _D_R_,_".J_O_R....,.N_·_S_O_E__L-;.-T_E_R
II I CIRURCJIÍ10 DENTlSTI'l I

. I Moderníssimo "AIROTOR"

I Reduz o tempo de traba lho

I e aumenta o cOllfórto do CLIENTE. I
'I CLÍNIGA - CIRURGIA - PRÓTESE

II' R�IOB ,X',
I

... Consultório: Av. Getulio Vargas, 198

I (Anexo ao ,DepÓsito da Antarclica J
Si!
m�ili!i.iiII!!i!!S5EieEIIiI II..__lIIieFl!!!I!iI!SIIt

edital n. 6596, de 11-9-63
Nelsio Hemn e

WaJly Welk

Ele, br€l&ileiro, solteiro,
comerciário, d,?miçiliado
e residente nestll distrito,
em Garibaldi, filho de
M.rfim Henn e de Maria
Steileiri Henn.
Ela, bra�i1eirl.l, solteira,

domestica, domiciliada e

residente neSle distrito,
em Garibaldi, filha de
Gustavo Welk e de Berta
W�lk.

Dia 20

O sr. Honorato Tome
lin, residente em Blume·
nilu.
- O sr. Lourenço Er

sching, alfaiate, nesta ci
dade.
- Marilene, filha do sr:

José Izidoro Copi, Desta
cidadt.
Amazilda da Cunha Ja

cobi, residente em Itapo
cuzinbo.

t para que chtllue ao co

u.neclmento de todos, mandei
O1.ssar o presente edital que
será publicado pela impren'
$a e em cartório onde será
atixado dUiantt: I) dias. Si

alguem soub::r de alg',Jm 1m

'oerumento acuse-o para o�

tins legais.
'

AUREA MÜLLER GRUBBA
Oticial

.

1
Página 2

Acham-sé à disposição dos senhores acionistas
desta sociedade, na sede social. os documentos a

que se refere o artigo 99 do decreto-lei n> 2,627,
de 26 de setembro de 1940 referente.s ao exercício
encerrado em 30 de Junho de 1963.

Jaraguä do Sul,)24 de AgÔ8tO de 1963,
MAX WILHBLM, diretor-presídenta
NELSON L. DRIBSSEN, d trator comercial
EDUARDO P. WILHI!LM, diretor-técnico

Bebidas Max Wilhelm S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação
.

São coneidados Oi senhor.. acionistas desta
sociedade anônima, para a Assembléia Geral Extra·
ordinária, que de�er:i se realizar na seda social, à
rua Benjamin Constam n

" 594, nesta cidade, pelas
15 (quinze) horas do dia 31 de outllbro-de 1963.
afim de deliberarem sôbre a aeguinte Ordem do Dia:

1. - AUIDlmto de capital lt coaseqnente alte
ração dos estatutos sociais conforme proposta da
diretoria;

2. - Outros assuntos de interisie da sociedade.

Jaraguä do SuJ, 21 de Setembro de 1963.
MAX WILHBLM, diretor-puiidente
NBLSON L, 'DRIESSBN, diretor·comercial
BDUARDO P. WtLHBLM, diretor-técnico

::::=::::::::::::.:::::==:::::: :::::::::::: :::=:::=::::::::::::==::::::=-:--_::'"":IC-�::;:::=:: :::
::, :2

It DR. IVO KAUFMANN II
u h
ii i:

Ji -- Cirur�ião Denti.ia iI
l.l ii
ii ConsuJlório: - Rua Pres,. Epitêlcio Des$�a 139 !!
'1

..

II (em frente da BMPR�SUL) II
ii I I:'
i!

- Apare h.gem modernissima - li
II ii

f:1 RAIO X - CUNICA - CIRURGIA ii

11 PROTESE - CLlNICA INFANTIL H
�f EI
:::::::::::::::::::::::::%====::::::::::::==:::=: ::::::::::=:::::::-=== -::::::::::::;=::::;

�--��-....-
...............

-----------��
� 'VENDE-SE �

� Uma propriedade com 1.200 mo�go� -� t;rras i
� apropri�das para o plantio do arroz - contendo �
� o se�ulDte: �
( Um bananal eom 10.000 pés produzíveis. �
S 30 morgos de arrozeira plantãda. ,�
� t O mil melros de yalas para arrozeiras,

'

�
� Uma estrada construida dentro do terreno (2�500mts) �---�--------"'!

i
250 pés de árvores frulíferas �nxertadçrs.

1
'

3 casas de madeira.
1 pasto cercado com arame.

� 12 mil pés de aipim. ,J
� .1 Batedeira n.O 3 - com mOlor' - ,ótimo eslado. �
� 1 Cilrroça - etc. ele. ele.

"

�
� Melhores infQrmações com Vitor Zimmermann. �
�. nas lOJAS DO�AT - Filial Jaraguá do Su_1 �
�...............��������...............�

Registro 'CiVi�Ií:::'=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::-'::::::=::::::=::::::::==:::=:::-'::::::�

"1,1:: 'Dr. José· Wald.emar Viaira Dias iI1,'Méäico operador - insc. 837 • C. R.M. Pr.
I: II
li Ginecologia Pediatria Urologia !!
.: Doenças' de Sénhoras e Cria.nças I:

II Ultra-Violeta e, in�r� vermelho !I
ii Rua Epitácio Pessoa, 111 - Tels. 224: e 376 !!

Snr. Comerciaote eII
.

JARÂúuA no SlJL � STA. CATARINA ii
!! _ '

' !l casar-se: Industrialz Pl'sstigíe
H' Das 8 às 12ihoras e das 14 às 18 horas. H a tua claise, inscre-
ii li Ed.ital N. 5.593, da 4-963 nndo.t. na AMsoeia-
ii Atendenrse'á nas 4as. feiras das 13 às 15 hs. ii Genésio TecHa e l-ourdes ção' C o m e r ci a 1 e
ii e aos domingos pela manhã em Nereu Ramos II Mariill Bucci Industrial de Jars-

li - /..,. - ' ('RetorcIda) !r Ele, brasileiro, . solteiro, gu§ do Sul.

�,:::::::::::::=:::':::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::�.. ped rei ro, dom iclHado e re- ..._......._--_----

Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
r(l. Distrito da Comarca Ja
(a�uá do Sul, Estado de

Santa C:.tarina. Brasil.
faz saber que comparece

ram DO cartório· exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem j)ara
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CORREIO DO POVO SABADO, DIA 14-9-1963 P6gina 3

EDITAL
,

(Ação de Usucapião)
O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca, de leragué do Sul,'Estado de
Santa Oatarina, Brasil, na forma da lei, etc, ..

FAZ SABER aos que o presente edital de .
ci

tação, com o prézo de trinta' dlas virem ou dele
conhecimento tiverem, que por .parte de JOÃO SE
YIGNANI, brasileiro, casado, lévrador, residente e

domiciliado em Nereu Ramos, neste município e

Comarca, foi requerida uma ação de usucapião, para
aquisição do domínio do seguinte imóvel: - "Um
terreno situado na localidade de Nereu Ramos, mu

nicípio de jaregué do Sul, medindo a área de,. .".
14.618,50 m2., com as seguintes confrontações: -
frente, com 84,bO metros, na Estrada Geral; fundos,
com 'igual metragem, em terras de Cerilo Zanghelíní:
extremando de um lado, com 173 metros, em terras

de Hulda B, Machado e de outro lado, com igual
metregern em ditas de Cerílo ZanghelinL" Feita a

justificação de pósse foi a mesma julgada procedente,
por sentença. E pare que chegue ao conhecimento
dos interessados e ninguem alegue ignorância, manda
expedir o presente edital, que será afíxado na sede
deste juízo, Edifício do Forum, no lugar de costume,
e, por cópia, publicado na forma da' lei. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos três
dtas do mês de setembro de mil novecentos e ses

senta e três. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o su

bscrevi. (as) Reoul A. Buendgens, Juiz de Direito.
A presente cópia contere com o original; dou fé,

jaraguá do Sul, 3 de setembro de 1965.

O Escrivão, AMADEU MAHFUD,

Corretagem e Imobiliaria "DALMA" ,EDITAL
(Ação de Usucapião) -

Av. Mal. Deodoro n. 165
- Junto a Casa Lotérica

Com. e Ind. W. Raduenz'S.A.
EDITAL OE CONVOCAQÃO

1 terreno com 12.500 m2., plaino com um riacho
atravessando o mesmo, sem casa, próprio para lotea
menro, lugar de futuro Cr$ 1.fiOO.000,OO pode-se
combinar o pagamento.
Casa de madeira nove 9x9. rancho 4x6, pasto cer

cedo plantações diversas, fundos pare o rio Itapocú
terreno com área 7.500m2; Cr$' 2.000.000,00, combi
na-se o pagamento.
Vende-se uma casa de material nove com bar ins
talado no centro da cidade rua prtnclpal, negócio
urgente, e de ocasião. Vende-se por motivo mudança
- combina-se pagamento Cr$ ';,600,000,00.
Rua Rio Branco: um terreno com área 2,050 mâ,
casa de madeira, rancho 8x6 instalado para picador
de lenha, terreno todo cultivado, pasto. Negócio de oca
sião. Vende-se por motivo doença. Or$ 1.100.000,00.
Cidade perto Brasília - casa de madeira nova � luz _

elétrica, terreno 20x40 lodo cercado. Vende-se ou

troca-se - faz-se qualquer negócio.
Três Rios do Sul -

O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá

/

do Sill, Estado de

Uma organiz8Gio dos bons negóciOS oferece: Santa Catarina, Brasil, na forma' da leí, etc..•

_ .
fAZ SABER, aos que o presente edital de ci-

Rua Joao Planinscheck - tação, com o prázo de trinta dias virem ou dele

1 terreno 12x73 com casa de rnadeíre, pasto, rancho, conhecimento ti.ve.rem, que por part� ,d.e LÉ'? JOÃO
luz elétrica Cr$ 400.00000' MULLER, brastlelro, casado, íerrovíãr]o, residente e'

1 terreno 12x62 com ca�a de madeira e-s 350.00000' domiciliado a Estrada Franclseo de Paula, neste

2 lotes 15x35 �ada um Cr$ 130,00000'
' 'município e Comarca, foi requerida uma ação de

1 lote 15x44 Cr$ 160.00000'
"

usucapião, para aquisição do domínio do seguinte
1 lote 15x44 Cr$ 140000'00.' imóvel: - )'Um terreno com a área de 8.456,42 m2.,

,

. ,

situado no município de Jaraguá do Sul, com as
1 casa de madeira 8x8 nova - renehe - chácara seguintes confrontações: _ Norte, com 46 metros,
- área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança. em ferras de Vilar Hasse, em duas linhas de ÖO
Cr$ 600,000,00. rnetros, com terras de Simão Schwarz e, com 26 ms.,
No centro da cidade - em terras de francisco Olibio; ao Sul, em três

linhas de 100 rnetros, 91; 20 e 12 metros, com terras
de Leopoldo Mayer; a Leste, com 97 merros, em

terras de Giardini Lenzi e a Oeste, com 104 metros,
em terras de Francisco Oosta". feita a justificação
de pósse, foi a mesma julgada procedente, por sen

tença. E, para que chegue ao eonhecimento dos
ieteressedos e ninguém alegue ignorância, manda o

MM.I Juiz expedir o presente edital, que será afixado
na séde deste juízo, Edificio do Forum, no lugar de
costume, e, por cópia, publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de jaraguá do Sul,
aos vinte e três dias do mês de agosto de mil no
vecenros e sessenta e três. Eu, Adolpho Mahfud,
Escrevente juramentado em exercício do cargo de
Escrivão, o datilografei e subscrevi. (as) Raoul A.
Buendgerrs, Juiz de Direito. A presente cópia confere
com o original; dou fé.

Iaragué do Sul, 23 de agôsto de 1963.

O Escrevente em exerc. - ADOLPHO MAHFUD

Vende-se uma casa material com diversas benfeíro
rlas. Negócio urgente, preço de ocasião Cr$.....
t .300.000,00. Combina-se pagamento.

BfRnHROO fiftU8RH S/H. In�últria e Comércil
Aseembleíe Geral Extraordinária

Edital de COBVocação
Vende-se fi morgos vargem, sem casa. Cr$ 650.000,00.
Pagamento a combinar.
1 terreno com 13 margas, 2 mil pes de bananas,
mala virgem, casa de madeira, rancho, pasto cercado
tanque de peixe. negócio urgente Cr$ 700.000,00.
5' klms, da cidade - Estrada Itapocú
70 morgos, casa de material, 2 rancho 8x8, 80 mil
pés de cana, um engenho de cana de ferro, 1 tonél
de 10 mil litros, um engenho de farinha, arroizera
para 100 sacos com água propria, 10 mil pes de
alpim, 2 mil pes de ban�oas, 15 morgos pasla, 1

parelha de cavalo com carroça, 1 arado, 1 grampea-
dor, 1 motor olea crÚ de 10 cavalos, negocio urgen

=!i.�==::::::=:;;�=:::=--==.:...o:::::;=:::::::::::::;;;;=:::::::::::::::::·� te e de oportuni.dade - Cr$ 4,000.�00,OO. Cr$ ...

li I. It II • e I • us e R " 1.·· � 2.000.000,00 a vIsta e restante comblDa-se o pgmlo.

II JARAGUÁ DO SUL -- li Comércio e Indústria BREITHAUPT S/A.
i! II CONVOOAÇÃO para
.. Medicamentos e Perfumarias II

ii Simbolo de Honestidade ii Assembléia Geral Ordinária-
ii H __

!! Co�fianQa e Presteza ii Convocam05 os Senhores Acionistas désfa ii::::::::::-':::::::::::::::::=::::::=::::::=:::::::::=::::::=:'=:::::::::-'''!\
!! A que melhor lhe atende !i Sociedade para comparecerem à Assembléia Geral ii

� L I �n t �'. II
II e pelos menores preços H Ordinária, á se realizar no dia 26 de Outubro de 1966, iI r. ar os au o lOira ii

� � :::-.=
. . rF as 15 horas, em sua sede social, à Rua Coronel li lJ li

. - ...------=----.- .----,--- ----.--..

Emílio Carlos Jourdan, 21, em Jaraguá do Sul, para ii Advogado li
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: li

n _ Relatório da Diretoria; {! Consultas - Pareceres e ações sôbre direitos

II) - Parecer do Conselho fiscal; ii das Leis do Trabalho, Lei de Acidentes e da
, III) - Exame, discussão e aprovação do Balanço ,II

Previdência Social (InstituloS)'- Ações Cíveis
I - Desquites - Oobranças - Inventários --

Geral, conta de Lucros e Perdas e demais 1 D
.

D f
-

C'
..

H b C
documentos relativos ao ano social de I, espeJo - e esas rImlDalS - a eas orpus

IV) _ U171.6� a 'd29/6Ci63; Ih f' I iii! E'
. li

Lo elçao o anse o Isca; . scritollos ii
V) Diversos assuntos de interêsse social. II II-

ii Henrique Meyer, 20 - jOINVILLE - fone 2494 IIA V I S O II Marechal Deodoro, 303 - JARÀOUÃ DO SUL fi
Acham-se à disposição dos' Sen'hores Acionistas, II 't f

. 't
-

d ii
na sede social, os documentos a que se refere o Art. l!

as erças eJr(�s a ar e
ii

99, do Decreto·Lei n.O 2.6�7, de 26 de set. de 1940. �::::=::::::::::::::=:::=:::===-_-:::==:::=::::=--:::�'

jaraguá do Sul, 23 de agôsto de 1963.

a) - ARTHUR BREITHAUPT, Diretor
WALTER BREITHAUPT, Diretor

São convidados os Senhores acionistas a com

parecerem na sede da sociedede, em Rio do Cerro,
Municipio de Jaraguá do Sul, dia 28 de setembro
de 1963, às 15 horas, afim de deliberar sobre a

Assembléia Geral Ordinária com a seguinte Ordem
do Dia:

'

a) Discussão e aprovação do Balanço Geral;
b) Eleição do Conselho fiscal e seus suplentes;
'c) Assuntos diversos.

NOTA: Achem-se à disposição dos Senhores acio

nistas, na sede da Sociedade, os documentos de

que trata o art. 99 do Decreto Lei 2627 de 26-9.1940.

leregué do Sul, em 6 de julho de 1963,

WILHBLM RADUENZ, Diretor Presidente.
D�LPINO RADUENZ, Diretor f1omercisl.

Pelo presente edital de convocação, são con

vidados. os senhores acionistas da firma Bernar
do Grubba S/A. Indústria e Comércio à reunirem,
se em assembléia Geral Estraordinária que será
realizada em nossa säde social à Rua Presidente
Epitácio Pessôa N. UW7, nesta cidade, às nove (9)
horas do dia 30 de Setembro do corrente ano, pa
ra deliberarem sÔbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

t) - Aumento de cbpital social conforme pro.
posta da diretoria; , ..

2) - Alteração parcial dos estatutos SOCIaIS;

3) - Outros assuntos de interEsse social.
.

Jaraguá do Sul, 5 de Setembro 1.963,
WALDEMAR GRUBBA

Diretor Presidente

/

DOPeReiDOl-;;;;�
==="!=II=ADVOGADO II i

,

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGuÁ DO SUL

\

Dr. Francisco Antonio

rr.:::::::::::::::::::::::=--J::::::::=::::::::::::!''::::=::::::=''::::::::::::':::=::::::-':::::::!'�

III ]))10 lElllCI8I 'KAllllFMIANN ·11
U II
ii itI�DICO t::IRUBGIAO II

I :i II
i!

d liFormado pelas Faculdades de Medicina as Univer- ..

sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre "
li

CIRURGIA _;: SENHORAS - PARTOS - CRIANÇA� B II

CLINICA aERAL II ,::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::=::::::::::::::::::::::::=,
iI Longa' prátlea em Hospitais Bnrop9ns II li DR.. WALDEMIRO MAZURECHEN II
II Consultório e residência: II li 'M E O I C O 'ii
II II li II

li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 40fi II II Rua Presidenle Epitácio Pessôa N0. 704 II
II II II ti idê i d Em IEhI) ii
ii CONSULTAS: II ii .

(an ga rea ne a e anue, era

II
II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas IIII Clinica g�ral médico - Cirurgia de adultos e II

Pela tarde: das '14 1/2 ás 17 1/2 horas II II
crianças· Partos - Diathermia - Ondas curtas e

11II I U1h'ij curtas,·, Indutotermi_a· Bisturi·elétrico·Elec� I

Ü . Atende chamados tambem à Noite II II tro caut rização· Raios Infra, vermelhos e azuis. II
Il ...lJ II

• . •__ ...ll
�::=::=:====================::V �.. � .. _ .. _ _ _ __::V

tf=:.:::::::::�=:::�::::::::::::=::::::-::::::::::::::::::::::::=�:::::::::::::::::::::::::.-:::�

II Or: Gui�o f�rnan�o fi��ner li
I!.· Cirurgião Dentista iI
II !! _

II II

ii Comunica a seus clientes que S6 acha i!
II estabelecido em suas novas instalações li
!! à Av. Getúlio Varg-as, 170 - II
li (ao lado da Sapataria Freiberger) �!
ll _.".� .__... ._.. __.__� ..)l
'õ _ •••• • .. ._....... • ::::.-'

M::ejp][CO
(;irurgia Geral de adultos e crianças - C11-

,

nica Geral - Partos - Operações -

Molésíias de Senhoras e Homens.

Especialis.a em doenças de' crianças
Atende no HOSPITAL DOS, FERROVIA�IOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
rJESÚS DE NAZARÉ das 16 a8 18 he.

I

ccoR lDP Ao.. - 8ANlrA CAlrAR.j[NA

€f:::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'=:::::::::';:::::::::::::::::::::",

!I Ii) ro G lill nd � G cal S c 1hl o ii
li II
!i ,II

II Cirnrgião - Dentista li
'1 IIii CLíNICA PRóTEßE .

- 'CIRT1RGIA li
ii ii
II ,

I!
, ii I II
li A'9. Marechal Deodoro, 587 JARAGUÁ DO SUL II

li Defronte a Igreja Matriz 'II
iS ::

,�::=:::===:::==:::::::::=�===:::::::=:=::::::=::::::==:::::===::::::::=::11
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Bodes de Ouro ,

\
v

A sociedade loínvlllenseAdão Noroschriy • Helena Koch Noroschny, engalane-se em data de
- hoje Para receber em seu

A data de hoje
I

passa a sua independencia, seio um novo casal que
a ter relêvo na vtda 'so- abrindo um açouguenes- se juntou pelos mil'e um
eíal desta cidade, quando ta cidade, ramo que ex- camlnhos do caprichoso
se comemoram, cercados pIorou até 1945. entre- cupido. '

de filhos e demais Iamí- gando, agora, a uma justa O enlace une duas das
.Jíarea, as bodas de ouro aposentadoria. mats tradicionais familias
do distinto - casal Adão' 0 distinto casal de ouro, carartnenses, o distinto
Norosohny-Helena Koch em suas mocidades, sou- casal Carlos Leopoldo
Noroschny, beram partilhar a vida em Mey e d. Frieda Mey, de

Os ,fj:lstejos, segundo �ocie�ade, tomando. p�te quem �escende. a noiva,
informações colhidas com em tO�élS as essocreçoes a gent�1 senh�rlfa Carla,
parentes, terão caráter esp_?rtlvas e recr*eafl.vas. da

_ socleda?e ieragueense
, intimo, mas nem por isso Ad.ao Noroschny e amd*éI e o benq�lsto casal Wal

transcende o aconteci- h?Je um dos poucos 50, de�ar Mel�ert e d. Mar.

mento para a, esfera 80- C!OS fundadores .da �o- garlda MeJne�t, de. q�em
cial, onde seus Iilhos são cle�ade de Atirado. �s descende o nOIVO, 0)0\ em
hoje expoentes ení tôdes (hole C. �. Baepetídí), Rolf, da melhor socle�ade «Co rr et CI do Povo»,
os setores sociais e eco- pelo �ual foi, * e� recente �a terra dos Prínc�pe.s, que tem nos pais da noiva

nomícos.
-

solentdade publica agre- Integrante do consorcio e na encantadora Carla,
ciado com o título de M. Lepper & Cia. S. A., constantes leitores, não

Ha 50 anos conhecísm- sócio honorário. É 'tarn. secção Volkswagen. pode fugir ao dever e ao
se dois jovens. Ele, o bem fundador do antigo O áto civil der-se á na desejo de cumprimentar
:Adão, filho' �e Vicente e Hospital São Jo�� (hoje residência da noiva, em os distintos nubentes, com

'Josefa� nascido ',aos 22 Jaraguá), juntamente com Iolnville, paraninfado por os votos de felicidades
de maio de 1886, na ca- tantas outras figuras parle da noiva' pelo sr. extensivos aos respectivos
pítal da Polônia - Varso� ilustres, entre êles se Osmar Duarte e Exma. pais.
via, que de8embarca�a� contando os srs. Georg --=- _

em Santos, como. 1mI- Czerniewicz, Carlos Mey,
grantes, no longínquo Leopoldo Ianssen, Emilio
ano de 1890, Ela, a He- Piazera, Carlos Pappen- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA Elena, filha de Roberto e deckel Thomaz Oesar ARQUITETURA DA DÉCIMA REGIÃOHilda Koch, nascida na Fruet 'Hilário Piazera e
localidade de Pomerode, um t�1 de Pamplona.
atual Rio do Testo.

. Assim, pelos designios Em data de hoje, a re-

do acaso õs jovens Adão sldêncie à Rua Presidente
e Helena, foram-se apro- Epítécío Pessoa, 298, nesta
xímando, ela cumprindo cidade dará guarida aos

o seu dever de filha pren· 11 netos Ie aos seus filhos
dada e êle, fixando· se no Alfredo, casado com a

nucleo de coloniza'ção de Sra. Hilda Schiochel, resi.
Rio Cedro, com.a sua la- dett,es em Pôrto União;
milia. Em i906, quando Leopoldo, casado com a

Jaraguá ainda tinha o Sra. Elvira Gansemueller,
aspecto agressivo das ci- re�identes em Joinville;
'dades recem furrdaäas, Wanda, casada com o sr.

Adão deixou·se ficar nes- Victor Hdrdr, também resi
ta terra, atraido pelo fu- dentes na' terra dos Prín·,-_;:----------------=---

turo de então. Trabalhou cipes; Ana, casada com o Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.
como empregadQ na casa sr. Arnc Altenbul'g, resi·

. comercial. de Heinrich dentes em Blumenau e

Marquardt, no local onde Melânia, casadà com o sr.

se sl'tuava • Ca'sa d-e Artur Mey, residentes nesta..
, São con\'idados os senhores acionistas a se Todo brasileiro residente no município de Iara-Saude do Dr. Waldemiro cidaqe. \ reunirem em Assembléia Geral Extraordinária. na guá do Sul e pertencente a classe de 1945 ou-""ante-Mazurechen � at,!-al B�r Com 'a . presença do� sede' social à rua Rudolfo Hufenuessler, 715/901, rior ainda em ,débito com, o SERViÇO MILITAR, •e ChurrascarIa ElIte. MaIS familiares, haverá ,Missa às nove horas da manhã do dia 28 de setembro deverá apresentar-se no período de 25.a 29 de Se-ta�de trabalhou com. o'

em Ação de Graçqs, às 'de 1963, para deliberarem sôbre a seguinte tetnbro do corrente ano, à Comissão de Seleção, nobaIano, Dr. �es�r PereIra 16,15 horas, seguindo-se, .

ORDEM DO DIA.: Clube Atlético Baependi para ser inspecionado dede Souza, fJgurao. d�que� entãó a reunião e os fes- ,
.' saúde.la ép�ca do Domml� Da. tejos' alusivos à magna

I _�' Aumento do Capital SOCIal e consequente OBSERVAÇÃO � Todos os convocaâos deve-FranCIsca, sob a firma data alteraçao dos estatutos, rão se apresentar com sua carteira profi<tisional ou
.
de Cesar de Souza & Cia., I

• -

Ir - Assuntos de interêsse s-ocial. de estudante se fôr o caso e obrigatõriamente comlocal onde atualmente se "Correio do Povo", Jaraguá do Sul, 6 de setembro de 1963. o Cerlificado de Alistamento Militar.situa a indú.stria de Ve· 8ente-s� particularmente, '

DI""TRICH H. W. HUPENUESSLEA O ·d· d- d I d 1941';.
-

ne.zianas da firma José honrado em podercumpri-'" CI a ao a c asse e u que nao apresen-
Emmendoerfer S. A. _ mentar o estimado casal diretor presidente tí!lr·se na data acima para a Inspeção de Saúde,

será considerado, refrafário.
.

lnd. e Gomércio. que, agora, colhe nas

II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!�IIEm 14 de Setembro de bodas de ouro, mais um A' h k "8 b I " :--_..,..._._...... ........._....... ---.
1913, vencidD ,pelo amôr' galha�dão, prova in�quí- pot e e c u Z
intenso de dois jovens, vaca de que souberam
contraiam núpciaR, época transformar esses 50 anos,
em que entendeu o ca· numa prolongada poesia
sl;\l de tambem come�orar de amôr.

Você' sabia? Ll!iEi!!!!i!!!!i!!lili!!Eii�liEi!!i=!!!!!!!il!i!i!!;'!E!!li=il=!=U�i!!E!;_:I!iii!Ei!�!ii5i:!�:====i!!!l

",QueJarag"âdoSulI ' rmO lBarrd@ �e '1\\zeve�o I
já possuia 22 carros de Iii

-

'iiipraça? II III
... Que uma viagem, em ia '1":1Fprä bigode, até Floria- NI [11111 ....

'nópolis, levava de 6 a I Iqitc dias �

I::� nésta cidade à Av. Marechal Deodoro I". . . Qlle o cervejeiro I,João ReinhQld, famaso "" da'Fonseca nO. 122, para �elhor' servir s'eus cI.ientes; ..

acordeonis-ta de Join\li'llB, m mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex·-EscritÓi'ios m
����::� a�:s�ad�::'l que iii de Advogacià DR' HEROILIO, ALEXANDRE ,DA LUZ, fi

[ com séde em Joinvi'ne' e S'ão Francisco do Sul;' �stá em I','Correio do Povo"
II condições', de,

I também, aceitar' 'caüsas " para \ 'aquelas Co-

Ium jornal a

"I" marcas. sem maiqres anus pa'ra seus ,constituintes.
'

serviço :,do povo
;._..----��.IIIIII!II.-.-I1!111...-.I....---..-----........1!i!!!5: �=miEiillIlE!i5l_�:I_:I-llE!S.'ii!!iEi!i!-!!!i!!!!ll-li5lilil5!· iiElli--�iii

CORREIO DO POVO
N.O 2.245SXBADO, 14 DB SETEMBRO DE 1963ANO XLIV -

\ (SANTA CATARINA)

Enlace lVIey�Meinert
Senhora e por parte do
noivo pelo sr. Rdoul
Meinert e Exma. Senhora.
O éro religioso verificar.

se-á, logo, mals, pelas
18,30 horas" na Igreja
Evangélica Lutherana de
Idínvllle, á Rua. Princesa
Izabel, sendo testemunhas
do äro, por parte da noiva
o sr. -Alfons Odebrecht e

Exma. Senhora, e por
parte do noivo o sr. Egon
Fissmer e Exma. Senhora.
Os convidados serão

recepcionados em alegres
festelos no Clube Ginás
tico de Ieínville.

EDITAL

EDITAL N.o 108/63
Pelo presente torno público que o Sr. RENATO

PIAZERA, requereu e êste Conselho o registrou
a Título Precário, como TOPÓGRA-FO, para o

Município de .JARAGUÃ DO SUL de acôrdo com

o Parágrafo Único co Art. 5.° .do Decreto Federal
0.° 23,569, de 11 de dezembro de 1933.

.Ficam pois, convidados os profissionais inte
ressados já registrados nêste Conselho, a ae pro·
nunciarem a respeito; para o que lhes é concedido
um prazo de 30 (trinta) dias. li contar da publicação
do presente EDITAL.

,

'

Eng.o Civil - Paulo Cabral Wendhausen
Vice-Presidente do CREA 10.a Região

Assembléia Geral Extraordinária
l.a Convocação

J�RAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rethtschaffenheit, des
, Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringsten Preise� bedient'

t, - Agradecimento
A Familia de

Bernardo Eduardo Mäelke
,. .

, c�munica o seu passamento, ocorrido dia 26
'de agôsto (Ie 1'96õ, com· a - idade de 56 anos,
4 meses e 18 dias.

-

Par intermédio, deste deseja a faínilia·
a.gradec�r a, fodos' os amigos, conhecidos e

parentes o aco'mpí!lnhamento do fére�r<?, até
, sua ultima morada, que enviaram flores, coroas,
cartas e telegramas. .

,

Em, especiql agradecem ao Rvdo. Pastor

Ghering, pela assistencia espirilual, ao Dr.
Alexander Otsa, p,elos cuidados, ao. Hospital,
São José, pelos carinh.o� que 'o trôtarÇlm.'

Jaraguá dó Sul, setembro de 1965

I A Faólilia'r Enlutada

lEI QUE AMPARA A, VIÚVA'� DO
FUNCIONARIO MUNICIPAt

, /

Na 'Sessão de 9 do corrente, o vereador
Eugênio Vitor Schmöckel, apresentou- o projeto
que se segue que, pela sua oportunídade repro
duzímos na integra:

Senhor Presidente:
O vereador que este subscreve, vem de

apresentar à consideração dos nobres pares com
assento no Ieglslatívo Jaraguaense, em regime de
urgencia urgentíssimo, o presente projeto, de Ieí,
para que possa ser incluido no orçamento para o

exercicio de 1964, a saber:

PROJETO DE LEI No.
__ , __ .

Roland Harold Dornbusch, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, Estado de Santá Catarina, no

uso de suas atribuições,
Faço saber a tôdos o� habitantes dêste Mu

nícíplo que a Câmara Municipal votou e eu san

cíono a seguinte leí:
.

Art. 1°. - Fíca concedido à' viúva do ex

funcionário, independente de eventual auxilio,
beneficio ou pensão de qualquer entidade preví
dencial, um abono pecuniário mensal, equívalente
a um salário mínimo de valôr vigente para a

zona, sempre reajustado, de acôrdo com a decre-
tação sucessiva dos novos níveis. .'

Artigo 2°. - O abono será devido enquanto
durar o estado de viuvez, condição que deverá
ser provada, semestralmente, perante a repartição
fazendá,ria.

Artig.o 3°. - A viúva do ex funcionário, cujo
estado civil de viuvez seja anterior à presente
leí, deverá requerer o beneficio dentro de 120
dias, a contar da publlcação desta Ieí, recebendo
o abono, a partir da data do encaminhamento da
petição respectiva, comprovando se o alegado:

Artigo 4°. - As viúvas já beneficiadas por
leis especiais, poderão optar pela sua inclusão
nos beneficios desta, desde que o requerimento
dentro do prazo constante do artigo anterior. •

Artigo 5°. - O orçamento municipal disporá,
anualmente, de verba especificada, para atender
as despesas da presente lei.

Artigo 6°. - Esta lei entrará em vigôr na

data de sua publicação, re ogadas as disposições
em contrário.

,

Jaraguá 'do Sul, etembro de 1963.

JUSTIFICAÇÃO
Verbal, em plenário

Sala das Sessões, 9 de' Setembro de 1963

Eugenio Vitor Schmöckel - Vereador

Selviç O Mili t'al

Apresentação da Classe de 1945 'e .anteriores .

'Sintonizem I Rádio Colon de Joinuille'.
.

�

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

faixa de 1090' Kcs. :

Entrevi,sta' ,com o deputado Pedro Colin

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




