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Dr. Pedro (olin Associação Rural
Tem Nova Diretoria

SE VOCÊ Jara
guaense é MÚSICO, '

não deixe de inscre
ver se na Sociedade
de Cultur a Artisnca.
Ela n e c es sita do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

Ano XLIV JARAGUÁ DO SUL (Santa, Catarina) Sábado, .7 de Março de 1964

I
I Depois de sustentar
uma dramática luta pela

. sobrevivência, de que
participou tôdo o mundo,
acaba de falecer o Rei
Paulo da Grécia, com li

Idade de 62 �nos ..
Em consequência as,

sumiu o govêrno seu 'fi
lho Constantin, 'com a

idade de 23 anos.

Morreu o
Rei Paulo'

catarinense

Fundação:
.

Artur Müller

Diretor:

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso na :

S�cletl4de Gráfica A venid« LtdiJ.

A data de 10 de março' indispensável conforto,
de �964, marcou para a mediante aplicação de
sociedada e comercio planos razoaveia.
locais a passagem do 30 Brevemente será Iss
aniversário de fundação, talada uma sobre loja na
�ntre nós, da filial da Iilíal, paramaior conforto
Importante firma Joinvil- à sua vasta clientela à
lense Comércio e Repre- qual, nesta passagem 'de
sentações Douat S, A.
Dedicando-se ao comér
cio de aparelhos elétro
domésticos, com repre
sentações e procurações
em todo o Estado, entre
êles como de revende
dores autorízadca da
DKW-VEMAG, desde ló
go tornou se ponto obri
gatório de frequência
pela população Jaragua.
ense que, não só presti
giou o notável empreen
dimento, cerno possíbílí
tou a modelar organiza.
ção canalizar aos cofres
públicos graudes somas

de numerário. Com o aniversário deseja cum

objetivo de fixar·se detí- primentar efusivamente
nitivamente em nossa ci e lhe agradecer o pres
dade, tratou de adquirir tigio que promoveram à
o prédio onde se situa a organização e a contían
Iilial, propiciando a ex ça que depositaram nos

tensão às adjacências ue homens que admíuístram
Jaraguá do Sul, do ore- a Iilial, nas pessöas dos
diário olicialtzado, que I 81'S. Victor Zimmermann
leva a tôdos os lares o e Aurélio Andrade, res-

LOJAS DOUAT: BomenagemaoDr.miranda
3 cmos de all-VI-derdes Hoje à tarde, pelas' 16 dos motoristas Jaragua- promovesse o reapare

'-&
. horas, terá lugar no enses, que nada maís fa lhamento da rodovia'

-Bosque da Serra», uma zem do que reconhecer contudo, é äe se r-essal�
su(}ulen�a churrasca�a, públícamente a capací- tar a personalídade do
promovida pelos moto- dade de um homem, dr. Miranda, o único a

rist�s de Jaraguá do Sul. quando êle realmente de- «reformar» completa
o fim da homenagem ao seja trabalhar, assesse- mente a paisagem da

En�enheiro residente de rad? .1,or uma equipe de «Serra �e Jaragu4-, uma
Joínvílle, reside no ·ráto euxíllares e de trabalha das maia perigosas de
de os motoristas deseja- dores, tôdos [araguaen- Santa Catarina, quando
rem reconhecer no Dr. ses, que se empenham a outros, tambem dispondo
Miranda o esforço desen- fundo na manutenção de recuroos e até apre.
volvido pelo mesmo, do- constante de uma das cíáveís, nada maís con

tando a rodovia Jaraguá principais vias públicas seguiram fazer do que
Blumenau, dos requisitos do nordeste catarinense. desentupir alguns valos

que a enquadram em 8S- A iniciativa do Dr. Mi- maia essenciais.

trada que oferece segu
randa fórma um aceno

rança de tráfego, tanto tuad�. contraste' com a Justa, pois, a homens

sejb, no que diz respei a.dmlDlstração �os ant�- gem, a que prazeírosa
to à sinalização, largura rrores engenheiros res�- mente se associa êste
de leito, como de pavio dentes, chegando.a �el- semanário.
mentação da rodovia com xar o trecho Joínvllle
sólido revestimento à Jaraguá e Jsraguä Blu-

macadame. menau, apenas earrcçá-
Louvável a iniciativa vel, talo estado .de aba_!}

dono em que fICOU tao
necessária quanto impor
tante rodovia.
Consta-nos que recur

S05 federais, da ordem
de 300 milhões, foram
entregues ao govêrno do

Quadros; 1. Tesoureiro, Estado, em fórma de con

Lourenço Gressínger ; 2,

I
vênio, para que o Estado

Tesoureiro, Faustino Gí- _

rolla.

COMISSÃO FISCAL: A coníerêacía da .

��

Prof. Nélida Garmeodia

pectivamente gerente e

sub gerente, com suas

instalações a Rua Oél.
Bmilio Carlos Jourdan,83,
nesta cidade.
Fazem parte da admí

nístração geral da im
portante firma, com séde
em Joinville, imprimindo
à emprêsa o impulso re

novader e progressísta,
08 seguintes senhores:
Dr, Pedro Colin, Diretor-
Superintendente; Ger
bard Schulz, Diretor e

Victor Zimmermann, Di
retor.
«Correio do Povo»,

apresenta os seus cum

primentos ao modelar
estabelecimento aníver-
saríante.

A ttuo ABA TI

Domingo, día 23 de
fevereiro de 1964, realí
zou-se, em 2a. convoca
ção, a Assembléia Geral
Ordínárta, da veterana
entidade clasaista, oca

sião em que a diretoria
apresentou extenso rela
tório de suas atividades,
durante o último triênio.

É quase de se ficar pasmado diante dos índí
ces assustadores acusando a imaturidade de um

contingente não pequeno de jovens - os "play
boys" - que mais e mais parecem engrossar as

fileiras daqueles que para. a sociedade são um

pêso, um enigma e um cnntinuo problema.
Na verdade, a cifra dos irresponsáveis, dos

que desconhecem valores mais elevados, dos que
perderam o rumo é o sentido da vida;já é elevado.
O in.teressante é notar que todos culpam esta

classe - os "play-boys" - de desordeiros, irres
ponsáveis e anarquistas A quem. todavia, atribuir
6sta pung�nte realidade? Saria justo, sem mais,
culpá-los e condená-los? No entanto, não é .Jemais
afirmar que dêste rótulo difamante os pai� têm -----------_--.-,----

���e;:::e�n��gfcOaS !a:e�o���:,es;�e ui�:P�����d:edse I O R BEN O ER E N OT'I C I Apeito, amor, docilidade e confiança, outra seria a •

atitude e procedimento dêstes jovt'ns, .....
. "De pequenino é que se torce o pepino". Por (.,ONVIDADO �A RA PARTICIPAR DA UONFE

isso a f<)rmação desta juventud� começa no lar. RENCIA NO PANAMÁ

Educar uma cri,ança, escreveu alguém, nãIJ é da Assembléia de Gover-

apenas proibir-lhe ou ordenar-Ih� certas coisas, nadores do BIO, durante

é viver diante dela um 1 vida que 8. solicite a a qual, assuntos de gran-
viver melhor; é manter.lhe diante dos olhos uma de relevância para a eco·

imagem viva de. uma perfe)ção que a seduza e nomla e as finanças dos

que a arranque de seus egoísmos e que a leve paises, principalmente da

sem que eia dê por isso, às alturas onde se desen· América Latina serão am

volve uma atmosfera de tranquila serenidade. pIamente discutidos. A GUERRA <::IVIL: - Recebemos carta di lei-
Sa a criança de ontem. o ga:rôte de hoje e É oporluno lembrar. que tor preocupado com a nossa Pátria.

o adolescente de' amanhã se nos depara como um quando da Reunião de •

problema para a família e para a sociedade, é em Governadores do 310, le- .

Entre outros, diz: O govêrno em ves ce cuidar

geral porque nã<) houve no seio de seu lar' auto vdda a efeito na Venezue· dos verdadeiros problemas pClc10nais fomenta a guer-

ridade, responsábilidade e seriedade. Pois a <{riança a, também o dr. Nilso!1 ra civil. .A Russia está preparada para mandar ar-

por si só não sabe trilhar o caminho do dever, Bender, diretor Gerente da mas e· tecnicos ás forças armadas d� uma das

não sabe regular a sua vida. Como formar o cora. fundição Tupy 05, A., par· facções, logo ao iniciar a luta. Isso obrigará os Es-

ção e o carátar do jovem sem incutir-lhe o amor Honroso eonvlte aCdba licipou dêsse importante tados .unidos de tambem fornecer armas pélta outra

à ordem. à veracidade, à franqueza, à sinceridade, de receber o dr, Nilson conclave.
. facção da resistência. A Vilória poderá ser russa ou

ao sacri.fício? Bender do Banco Inrera- Indiscutivelmente é uma am�rícana, para o_ mundo ocidental, mas quem per·

Se êsse contingente de "juventude coca-cola" mericano (BID), para par- honra náo só para o ilus dera mesmo sera o Brasil, que além de mortos, fe

houvesse recebiao no seio da famHia uma orien- ti.:ipar do concl ve que tre convidado, mas tarn ridos e ale,jados, e ruinas por toda a parle, ficará

tação sólida, humana e cristã, não precisariamos essa organlzação irá ·Ievar bém para Joinville, que
com ,suas economias e finanças complelamente arui

lamentar nossa atual condjção. a efeito na capilal da Re dessa forma, parficipa ca· nadas, além de subdividir-se para não voltar mais aQ

Fica para 08 pais esta admoestação: '''Uma públiea do Panómá, na da vez mais ativamente na conjunto territorial de hoje.

árvore má não pode 1ar bons frutos". Sejam bons América Central. Nos dias solução dos magoos pro ·Evitemos pois, uma Coréia do Norte e do Sul,
para que s�us filhos possam tier bons e felizes. 13 à 17 de ôbril próximo I blemas que afetam a nos- um Vielnam do Norte I,': do ,Sul, um Brasil do Norfe

Do.s senhores depende o futuro da futura juventude. terá lugar a quinta Reunião sa pálria. e do Sul. Viva o Brasil Unido.

Presidente de Honra,
Albano Kanzler; Presi
dente, João Lúcio da
Costa; 1. Vice Presidente,
Arnaldo Otto Schulz; 2.
Vice Presidente, Waldo
Krutzsch; 1. Secretário,
Octacilio Pedro Ramos;
2. Secretário, Antonio

JUVENTUDE COCA-COLA Com a presença de
numerosos associados,
reaüzou-se a eleição da
nova diretoria e da co

missão fiscal, com man

dato até o ano de 1967,
que ficaram constituídos
dos seguintes:

Efetivos: Lourenço
Ersching, Wartel Bartel
e Lauro Braga.
Suplentea: Alvino Ha

dlích, Oscar Carlos Otto
Nagel e Bruno Leut
precht.

Aproveitando à sua ville e Blumenau, aqui
passagem psra a vizinha em Jaraguá do Sul, ficou
cidade de Blumenau, es- por cerca de duas horas
teve em Jaraguá do Sul, pera um relato mínueío-

"

sábado último, a Prof, so de sua Pátria, explí
Nélída Garmendía, tendo cando para 08 que lhe
realizado interessante dirigiam perguntas, o qUH
conferência no Salão de Iáto acontece no pais
I,,)ri@to Rei. governado por Fidel
Apesar da hora im· Castro. Exibiu para os

propria (! 4 horas) e da presentes regular quan
exiguidade do tempo tidade de fotografias
com que foi anunci�da mostrando a mocidad�
ao povo de Jaraguá do educada ao 'Sistema co

Sul, assim mesmo, na munista, com igrejas pro· .

hora aprazada reuniu Re fanadas, em que imagens
grande massa popular, de santos eram substi
tiutoridades civis e ecle· tuidas por fotografias de
siásticas, assim como Castro e mostrando ainda
alunos e professores de os famigerados paredões
diferentes cursos, que de fuzilamento.
foram ouvir a refug..iada

.

Cubana e que, já ha dois A conferencista, ao fi·
anos percorre o pais nal de sua. conferência
proferindo 00nferências foi muito cumprimenta·
e palestras elucidativas da, chegando mesmo a

da situação de seu país, distribuir �utógrafos aos

Cuba. Já· tendo realiza- estudantes que a foram
do conferencias em Join ouvir.

"Correio do Povo", ao

agradecer a participação,
deseja augurar aos seus

componentes uma prc.fi·
cua gestão, notadamente
nesta época em que se

desenham no horizonte
de nOBsa Pátria sombrias
perspectivas de altera·
ção de convivência pa·
cifica entre as diversas
classes liiociais e profis
sionais do nosso país.

Cartas e Consultas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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r==g"'=C;=c==i=j\==I=s=='ll. Sociedade, Fatos e Bõãtos l'rDR���"ivo'-�KAUFMÃ�NN'""]1�::::::::=:::::::::::: .

_ ....•__ __.•.j) fi ' li
.........- _.-..,

.- Vicente de Paula e Carmem Beter coptra II -- Cirurgião DentiÚa ii
Registro elVI taram casamento na última terça-feira, cercados II II

pela alegria e emoção de 'seus progenitores e IJ Consultório: _ Rua Preso .Epltecio Pessoa 1õ9 II
vovós, "Seu' Hanz comem-orou o acontecimento I' N
com Whi!'ky. enquanto os demals preferiram a II (em frente da aMPRBsuL) li
cervejinha gelada. .�I ,-' ii

D· 28 ( t f' )
. ii - Aparelhagem moJern;u;ma .:_ II

- Ia sex a- eira comemoraram amver- II II
sârlo os senhores Dante e Flávio Schíochet, O II RAIO X - CLlNICA _ CIRURGIA ii
Flávio, acostumado a comemorar seu natalício II PROTESE _ CLINICA INFANTIL ii
com. �ma boa farrinha. onde não faltava n�m a li IItradicional sereuata, êste ano passou c "níver" l! =:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::==:::::::::::::::!:t::.=:-':=::::::::::::
tranquilamente em casa ao lado de Dona Elvira. .

!p==U!!!!Hm=n ·!e!!U!!!!!!!n :1=. '!!!!!aU=S=irmm;' Im
- Amanhã (día 1.0) estará mudando de idade III III

o jovem Rolf. Marquardt. O nataliciante está entre ::. O R. J A R N S O E LT'E R hiEduel N. 5689, de 26 2-64 decidir se por continuar seus estudos na Guanabara I"
v mFrederico Klabunde e ou assumir alto pôsto na Iírma de seu pai (Tri co- "�� I CIRURGIItO DENTlSTf'l I •

IIIAnna 'ßrühmüller tagem Garíbaldl) g
EI b '1' I T lC·· 'b FI' ó u

.!� Moderníssimo "AIROlOR" IHass e, resi erro, so retro, - rocou urítí a por orran po ui o jovem III _,

oleiro, domiciliado e resl acadêmico Nicanor Ramos que agora 'é terceira-
..

Reduz o ternpo de I rab e I ho iii
,dente nesre dlstrlto, à Es- nista da Faculdade de Direito. da Universidade de Eil e aumenta Q conforto do CLIENTE. _IRIrada Jaraguá Esquerdo, Santa Catarina (USe) iiifilho de GUilherme Kle-

.

_ Falando em capital, esteve na "Floriacap", OI CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE 0I'bunde e .de Adela Maier. Da última semana o senhor Dr. Norberto Hafer- "1'1" RAIOS X

IqEla, brasileira, víuve, mann, tratando de assuntos de interêsse do SESt

�:Idoméstica, domiciliada e local. C on sul I ó r i o: Av. Getulio Vargas, 19�residente neste distrito, à I F ld d d E h 1-Estrada Ieregué-Esquerdo,
- ngressou na acu a e engen aria o ii (Anexo ao Depósito da Antarcrlca j

filha de Alberio Kluck e
jovem Julinho Tavares. Como trote de calouro, !JI !iicortaram-lhe tôda a cabeleira. deixando-o com a miE!Ell!i!l5!l,�!u.=II_P-ãlIIIi�!:-......t;-*h =m=::===1�de Anna Kluck, cabeça semelhante a lua.

- De nôvo proprietário o Bar do Dico. "Seu" �::::::.:::::::::=:::::::::::.:::::::::::::::::::::=::::-.::::=:::==:::=-�=:::=:::=�,
Edltal N. 5.690. de 29 2·64 Frederico Metzger, veio de Indaíal e assim subs- l'i�!li 11\\ �o li: lUlllo A11fl1 tr d] � r llíl tfl\ :.;!'I,::Cópia de Edltal de Pro- titui o "seu" Raul Vicente na tarefa de dirigir o llJ) II 'UI. \lli 'UI \fi cm � � lUl \ijIclamas de casamento, re- mesmo. Dona Emília, espõsa do Raul, ainda ficará ii ii
cebida do Oficial do Re· por um mês dirigindo a cosinha, pois o nôvo i! !l
gistro Civil de Blumenau proprietário não pode prescindir de seus bons II. . Cirurgião - Dentista ii

serviços. II CLíNICA PRÓTESE CIRURGIA ii
- Aguardada com muita ansiedade a apre- u ii

sentação de "Marimba Latina" para o dia 3 de ii A 1;. Marechal Deodoro. 587 _ JARAOUÁ DO SUL liabril. O show será no Cine Jaraguá � o baile no ii Defronte a Igreja Matriz I.;.:salão Doering. É maís uma promoção do Acaraí.
- Domingo último reuniram-se para um t.:.':::==::::::::::::::::::::==::'...:==::::::=:::=====d'

almôço de confraternisação os jovens: Haroldo, _--
Max, Miro, João F., José LeonéI (Currum) e Osório
José. A realízação foi na chácara da residência
do primeiro e constou de eascudada e frango no

espêto. '

- No almôço acima o mestre·cosinha foi o
senhor Fidélis Hruschka, especialmente convidado

E 6 para dar o tempe!'o certo na cascudada. O mesmodilal N. 5. 91, de 2 3·64.
almôço dividiu-se em duas partes, pois quando

Hilario Gasperi e estavam na metade lembraram-se que não haviam
Elisa Marlinelli tomado aperitivo Então tomaram o dito cujo e

começaram tudo de nôvo.
- O João F. demonstrou grande pertcia em

abrir garrafas de cbampagne; o Fidélis ótimo
cosinheiro e o José Leonel grande comilão. Isto
tudo ainda na dita e mencionada cascudo-frangada.

- O senhor Deleg9do de Polícia dando duro
nos ciclistas que andam na calçada, estacionam
em lugar proibido etc. Diz o "Delega" que está
disposto a acabar com a desordem. Chove chuva ...

- Já recuperados do lamentával acidente
que sofreram os senhores Antonio (Ico) Zimmer
mann e Pedro Perfeito. Felizmente ambos já estão

Edital N. 5.692, de 4·õ-64 praticamente restabelecidos.
- O Elenco Teatral Juventus apresentou-se

dia 22 no salão do João Pessoa em Itapocusinho.
Sua próxima excursão será para Rio Cêrro no

Ralão do Botafogo, dia 7, sábado vindouro. Comé
dias bem do gõsto do público continuam a ser

representadas.
- Finalisando, por hoje, fica aqui o "inté" do

DR. GA-Lêgo

Fazem anos hoje:
Anrea Müller Grubba, Oficia
'lo R e' gis t r o Civil d<

r ". Distrito da Comarca I a
(agua do Sul, Estado

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece·

ram no cartório exibindo os

Iocurnentos exigidos pela let
sfirn de se habilitarem par

A: sra. Ya r a, espôsa
do sr. Dr. Fernando A.'
Springmann, médico, nl
cidade;

a sra. Edeltraud.
espôsa do sr. Dankwart
Herrmann, em Oorupä. casar-se:

Eaeem anos amanhã:
O sr. Lsqpoldo Mey,

em Joinville;
- o sr. Carlos

nesta cidade.

Dia 10:
,

O sr. Roberto Funke;
- a sra. Paulina, espôsa

do sr. Francisco Morbis,
em Rio da Molha;

a sra. Romualda,
espôsa do sr. Ewaldo
Henke.

Dia 11:

Irineu Ramos e

Veronica ôchurnecher

O sr. Fidelis Baratto :
- Ivete, filha do sr.

Cláudio Stulzer.

Dia 12:

Nisia, espôsa do sr.

Faustino Rubini;
- Irmgard Bleich, em

Corupá;
.

- Hilda, filha do sr.

Eugênio Pradi;
- Doris, filha do sr.

Hilário Bona;
- Marlene, filha do sr.

Bertoldo M. Döring.

EIe, brasllelro, solreiro,
rornetro-mecâmco, domici
liado e residente em ßlu
menau, filho de Augusto
Ramos e de Alice Ramos.
Eid, brasileira, solteíre,

doméstica, domiciliada e

residenle ,nesre distrito,
filha deWaller Schumacher
e de Adelia Schumacher.

filho

Ele, brasileiro, solleiro,
lavrador, domiciliado e re

sidenre em Guaramirim. fi·
lho de Luiz Pedro Gasperi
e de Albertina Picoli.
Ela, brasileira, solteira,

doméslice, d'omiciliada e

residente neSle dislrilo, em

lapocuzinho, filha de Hil
debrando Marlinelll e. de
Ida Ceccalo Marlinelli.

��D-':CO - C.H..M:. 1.'7:

Dr. Francísco Antonio Píccíene

Dia 13:

Cirurgia e Clínica de Adultos e Qrianças
Part6s - Doenças de Senhoras

mann;
- o sr. Augusto

ser, em Concórdia;
- Paulo Carlos,

de Erich Hoaft.

Ges-

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃO sr. Rodrigo Nicoluzzi,
nesta cidade;

- o sr. Jorge Ersching,
nesta eidade ;
- a sra. Zélia, espôsa

do sr. Norberto Hafer-

Residência: Dr. Nereu Ramos, (19
c o H. U P.A. - SANTA c.a..TAR�A

Uma casa nova, à Rua
Harri Hadlich, em frenle
ao depósilo de madeira.
Informações com o sr.

João ·Braga. ou nesla

redaçäo.
.

Jaraguá do Sul.

Hercilio Preslini e

Lucia Gascho

(Esta coluna deveria ter sido publicada na

edição de 29/2/64; no entanto, por absoluta ralta
de espaço, somente hoje foi poss1vel�.

n0�"r'n"â'n�1
f: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- =1
f� �ES. INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �}
H Diagnóstico Precoce do Cancer Das Senhoras

�l� :
lO •

: Comunka dOS seus clientes que atenderá no seu

:lt�. novo consultório ci Rua Artbur �üller n° 160 �� , (AO 'LADO DO NOVO HOTEL) , :

f� Das 9-12 e das 15-18 horas - FONE, 384 �
��·*·'!..··.·�:·"�··,,,·4�':':':':':.:.::II:'::.�:·*�*··.·'::'·*·" ·.·�:'·*··.··*··O··:·*··,.:}···.··:·.·":.

Vende-se

. Vende-se

Ele, brasileiro, solleiro, la
vrador, domiciliado e re

sidenle nesle dislrilo, em

Itapocuzinho, filho d'e Cle
menre Presti ni e de Anun
ciala Leoni Prestini.
Ela, brasileira, soileira,

doméstica, domiciliada e

residenle nesle distrito, em

(lapocuzinho, filha de
CODslanlino Gascho e ,de
Glorinha Bucci Gascho.

Vende-se terreno ô'Íima.
menle sit'uado no quadro
suburbano da cidade (Rua
Jorge Czerniewicz), com

25.000 m2. e Ireis casas

de moradia. Vende·se lam

bem parle do imóvel.
, Sôbre o lerreno corre

ribeirão, próprio para
lavoura.

Tralar cl Indúslrià de

Calçados Goscl}
I r mão s S. A.

Massaranduba Sônta Catarina

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

ii DR5 WALDEMIRO MAZURECHEN li
li M É O I C O ii
II II

ii Rua Presidente' Epitácio Peasôa N°. 704 II
II ii
ii (antiga residência de Emanuel EhleFs) !l

i,i, Clinica geral médico - Cirurgia de. adulros e ii
li crianças - Parlos . Diathermia - Ondas curtas e ii
:: Ullrd cul'las· Inàut9termia Bisruri-elétrico·Elec' II

I; Iro cauterização· Raios Infra vermelhos e azuis. II
�:::==========:::==:-.::::=::.=:::::::====::;=::di' .

Assembléia G�ral Ordinária IF=::;:::==:::-=:::==::::::::;::;::::::::::::===:::::'=:::==:::�
Convidamos Co���e��o��Ä�ionistds desla so II ,]I))lo lElRCIBI IAlUfM!NN ii

ciedade anonima para a as'sembléia geral ordinária, �! MßDIUO U.iBURGIA6 !I
à, realizar-se na séde social da firma, silo em Gua- :: i:li Formaao pelas Faculdades 'de Medióna das Unl'ver- .i,irany,Mirim. município de Massaranduba, às 15 horas li II
do dia 10 de março de 1964, para tralar do II! sidades de Colônia (Alemanlia) e Pôrto Alegre IIseguinle:, ORDEM DO DIA' 'I ' li

--�---- a) _: Exeme, discussão e apro�ação do balanço ii CIRUROlA. - saNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS a II

Vende-se ,Snr. Comerciante' e geral, demonstralivo da conta de lu�ros e perdas, II CLINIGA ' OERAL IIrelatÓrio da diretoria e de mais contas relaliva.s ao, H Longa pl'átiea em Hospitais EnrOp!R8 n '

Por motivo de mudança Industrial: A' Asso· exercício de 1963; ,ii Il

de .nossa loja para .I�cal ciação Comercial e b) ,_ Assuntos diversos de interêsse s�ci�1. II C;onsultório e, residência: ilméllS amplo (Edlflcto Industriál de Jara· A V I § 4) _ II Tel. 244 - Rua Preso Epitáciq Pessõa, 405 ri!Fruet), alug�:se o .a�u�1 guá. do Sul é teu II
local da FIlial (Edlflclo órgão de clas.�e.

Acham-se a disposição dos senhores acionistas, !j' CONSULTAS: II
H(>rlel) ou vende-se a Inscreva-te c o m o

os documentos, a que se refere o art. 99 do Decre�o ii
Pe,la Fllanhã: das 8 1/2 ás '11 horas

II

I:.ei n. 2627, de 26/9/1940. li .' iiinslalação.
, associado 'para Massaranduba, 8 de fevereiro de t 964 II Pela tarde: das 14 1/2 as ,17 17� horas IITrátar cl Indústria de defesa de teus '

'I fl
C a I ç a d 'o s G o s c b teresses. (iertrudes Radwanski, Dir. Preso II Atende chamados tambem Çi Noite

.

II

I r mão s S. It. Adelaide Raàwanski, Dir. Gerenie \\:::::::::'!=:::==:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::�-:::=::::::===::di

E para que cht:gue ao co

ohecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren·
sa e em çartório onde será
atixado dUlante I'i dias. Si
aiguem souber de algum im

pedimento acuse-o para o�

tins legais:
AUREA MÜLLER GR@BBA

Oticial

lfiomaz RH�lJI8nski 8. ß - Ind. Cem. e ßgricala
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DO POVO SABADO, DIA 7-3,1964
..

.

Bernardo Grubba S.A.lnd. e Com. Empreza de Transportes �renzel S/A. Qernardo Grubba S.A.lnd. e Com.
o

',. o

• •

'. o. RELATÚRIO DA DIRETORIA ' Assembléia' Geral Ordinária
Relaíéríe da Díretería Senhores aci�nistO�s': EDITAL DE dON\100AQÃO

Senhores ACionistas. Em cumprimento ao que determinem os esta- Pelo presente, edital de convocação, são convi-
.Em cumprimento aos díspoaíttvos legais e esta .. tutos, levamos a vi a preciação e deliberação Ci) n08SO dados os ssnhores acionistas à reunirem- e em

'tutär íos, temos a grata satisfação de submeter ao Balanço Geral e demonstraéão das contas de lucros assembléia geral ordinária que será realizada em
vosso exame e deliberação, o balanço geral, conta e peruas encerrado em 3,1 de dezembro de 1963, nossa sede social à rua Presidente, Epitäeio Pessôa,

� de Iucrçs e perdas e demais documentos relativos solicitando a aprovação dos mesmos. n.O 1207,' em Jaraguâ do Sul, às quatorze (14) horas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro No entanto permanecemos .a disposição para do dia 30 áe março de '1964, para deliberarem sôbre
de 1963 e o parecer do conselho fiscal, documentos qualquer eventual esclarecimento. a seguinte

'

que demonstram com clareza a situação econômico- Jaraguä do Sul, 27 de fevereiro de 1964. ORDEM DO DIA:

financTeira desta sociedade. ,

h
EDGAR A. PRENZEL, Diretor Presidente .1.) Exame, discussão' e aprovação do balançoodavia, permanecemos à disposição dos sen 0-

geral, conta de 'lucros e perdas, encerradosres acioniatas .em nossa sede social para prestarmos BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE 'em 31 de dezembro de 1963 e relatório daos esclarecimentos que julgardes necessários. DEZEMBRO E 1963 Diretoria e parecer do Oonselho Fiscal doJaraguá do Sul. em 26 de fevereiro de 1964. exercício de 1963',At ivo
2.) Eleição dos membros do Conselho Fiscal

'para o exercício de LJ64;
.

2.272.689,60 3.) - Outros assuntos de interêsse da sociedade.

WALDEMAR GRUBBA, Diretor Presidente
HARRY, GRUBBA, Diretor Comercial
BERNARDO GRUBBA JUNIOR, Diretor Gerente

4.309.702,20

Imobilizado
Imóveis e Benfeitorias

Estavel
Veículos, Móveis, Utensílios, Máquinas,
Instalações, Ferramentas 10,319.362,30

Disponivel
Caixa e Bancos

Realizllvel
Almoxarifado, Otas. Ores. Devedoras,
Titulos a Receber, Diversas Contas

Compensação
Ações em Oaução
Soma ..

AVISO
Acham-se à disposição dos senhores acionistas,

no escritório desta sociedade, 08 documentos a que
se refere o art. 99, do Decreto-Lei n.s 2627, de 26
da setembro de 1940.

Jaraguá do Sul. em 27 de fevereiro de 1964.
WALDEMAR GRUBBA, Diretor Presidente

BALANÇO GERAL,.'encerrado em 31 .de
de�émhro de 1�63,

693.229,10
\ ATIVO

Imobilizado ,

Imóveis, Máquinas e Instalações,' Veí
culos e Semoveutes, Bens móveis, Rea-
valiação do Ativo Imobilizado

'

20.554.788.50
Disponivel

Caixa e Bancos
Reallzavel

Mercadorias, Titulos a Receber, Dev,e-'
dores Diversos, Petrobrás, Adicional
Lei 1,474/51, Participações, Vasilhames,
Titulas de Oapitalisáção, Banco Nacional
do Comércio S/A. - O/Ações, e Vendas
Mensais'

,

33,699.283,70
, Compensaçào
Ações Caucionadas e Banco do
Brasil S/A.- C/Caução

5.142.731,70

Empreza de Transportes' FRENZEL S/A
Não Exigi,el Assembléia Gerál Ordinária

Oapital e Fundos Diversos 14.210819.60 Ficam pela presente edital convidados os snrs.EXigi,el
•

acionistas desta sociedade, a comparecerem à assem-
Obr igações a Pagar. Fornecedores, bléia geral ordinária, a realizar-se em sua sede
Otas. Otes. Oredoras, Diversos 4217.193,10 social à Av. Getúlio Vargas, 472, em Jaraguá do Sul.Compensação às 14 horas, do dia 28 de março de 1964, afim de
Caução da Diretoria 30.000,00 deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia :

2.166.634.50
Som a . . . . . . . . . . Cr$ 18 458.012 70 1. - aprovação do Balanço e contas do exer-

cício de 1963.60730.408.90 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E 2. _ eleição da diretoria'para o nôvo periodo
PERDAS' em 31 de dezembro de 1963 administrativo, como .também do conselho fiscal.

Débito 3. -- Assuntos diversos.

Despêsas Gerais, Fundos diversos Or$ 45092541,10 AVISO

Crédito Aoham-se a disposição dos senhores acionistas,
R

.

di O cI!o 4509254110 os documentos a que se refere o art.99 do decretoaceitas lversas . . . . .. r.. ..

n.O 2627 de 26/9/40.
Jaragoá do Sol, 31 ne dezembro de 1963. Jaraguã do Sul, 27 de fevereiro de 1964.

EDGAR A. PRENZEL, Diretor Presidente EMPREZA DE TRANSPORTES FRENZEL S/A.
PRANCISCO P. PI�CHéR. Guarda-livros Ruy frenzel - ErwlDo GrllmkowOart. n.? 314 do ORO da SO Diretores Getentes

30,000.00
'Or$ 18.4f)8012,70

Passivo

Não Exigwel
Oapital, Fundo de Depreciação, Fundo
de Reserva Legal, Fundo de Reserva
Especial, Fundo' para Aumento Capital,
e Fundo de Devedores Duvidoso= 35 371.543,90

Exigivel
Empréstimo Oapitalização, Titulos à
'Pagar, Credores em Contas Correntes,
Títulos Descontados. Lucro à dteposi-
ção da Assembléia e Dividendo n,O 19 23 192.�30,50

Compensação
Depósito da Diretoria e 'I'ituro.,
Caucionados ,2.166634,50

60730408.90

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS membros efetivos do Conselho Fiscal da

Empreza de Trensportes Frenzel S/A., tendo pro
cedido a verificação dos livros contábeis. do balanço
geral, da conta de lucros e perdas e dsmais doeu
mentes referentes ao exsrcício ds 1963, e. constando
a sua exatidão e conformidade, recomendam à
Assembléia Geral Ordinária, a sua aprovação.

Jasaguä do Sul, 27 de fevereiro de 1964.
BRnNO MAHNKE
ARTHUR MEY
EUGltNfo .vITOR SOHMÖOKEL

Manoel F. da Costa S.A. Com. e Ind.
Jaraguá do Sul, em 31 de dezembru ue 1963,

WALDEMAR GRUBBA, Diretor Presidente
HARRY GRUBßA. Diretor Oornercial
B�RNARDO GRUBBA JUNIOR, Diretor Gerente
SÉRGIO THOMSEN, Contador CROSO-0301.

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
Co�vidamos os SDrS. acionistas desta socie

dade para se reunirem em assembléia geral
ordinária a realizar-se dia "2.7 de março pv às
15,00 horas na sede social à estrada Itapocuztnhp,
afim de d e I i b e r a r e m sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

Demonstração da Conta de Lucros' e Perdas,
em 31 dezembro de 1963

.
,

Débito
Descontos, Impôstos e, Selos, Ordena-

, dos, Oontribuições Legais, Pro-Labore,
Férias, Seguros, Despêsas com .Rapne
sentantes. Oomissões, De pêsas Bancá
rias. Despêsas Gerais, Frétes e, Expor-
tações, Juros e Gratificaçõ.es . 51.026.486,50
Fundo de Depreciação e Fundo de
Devedores Duvidosos •

Fundo de Reserva Legal, Espeqial.
Fundo para umento Oapital, Lucro
à disposição da AS'Sembléia e

Dividendo 1;1.0 19
,

G'�.·...�:m.·........"..•..•..�.C .......:-::��������� 1. -, Discussão e aprovação do relatõrto da

f:�:.
"

Em p rêgo ::i:.� diretoria. balanço geral, demonstração da conta
í � Lucros e Perdas e demais documentos relscío-

t � nados com o exercício encerrado em 31 de
:. :� dezembro de 196õ;� As Lojas DOUAT, desejando ampliar l- 2. - Eleição da nova Diretoria;fi suas atividades promocionais de vebda�"tem II .

õ _ Eleição do Conselho Fiscal e suplentes;f: vaga. para mais um vendedor espeClahzado,:� 4. _ Assuntos de interesse da sociedade;
2.�85 257,10 fl pagando ol'denado e comissão. :� Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 20- de fevereiro

fl Base aproximada de renda ��nsal de l� de 1964;

f:
Cr$ 50000,00.

:l ManOiil· f. da.°Ccsla, Dir. PresideiJtei É necessário que o candidato seja l Ado!�o artel, Dir. Comercial
10336.911.60 : motorista, fale o alemão. boa caligrdia; e :
63548655.20 g, que tenha bom conhecimr;:r.to de artigos B A V' I S O -

" f:, eletro dOmésticos. " :� Acham se à disposição -dos snrs. acionistasCrédito

t1
É !p.util a�resentar·s� não preenchendo iI os documentos a que se refere o decreto lei nr.

Mercadorias, Aluguéis. JUloa e Des-, : os reqUl�Itos aCIma. , : 2.627, de �6 .de- setembro de 1940.
,contos, Rendas Diversas, Lucros e Per-,

'fl
} Metho'res informações nas Lojas DOUAT. �1

'

das e DÍ\7idendos de Participações 62.982,234,90: com o s�nhor VIOTOR ZIMMERMANN. :
Reversã'O !Saldo Fúndo d� Devedores . \ • .

I CDuvidosos 566 420.30 J�r·�"··"f.... �..���·r''''.;��'''''''''n�''''''''':'...r.��b R O E D E R S A... Agr. Ind. omércio
.' 6.3 548,655,20 1l:.;==:::::;::=�:�=:.:::;:;==.=.;._.::::::=:::;:::::a::::::::;';;=�::::::;:;:::;:'\6: Assembléia Geral Ordinária

, Jaraguá. do 8ul. em�31 d.e dezembr? tie 1963' r IA.
i

"e I. ·�'I e II U 110. n CONVOCAÇÃO
•

WALDEMAR GRUBB�, DIretor Pre.sldente ii _:. JARAGUÁ DO SUL ,__ II Pelo presente ficam' convidados os snrs. Acio-
HARRY GRUBBA, Dtretor OomerCial

.' 'il '! II nista8 desta Sociedade à comparecerem à assem-
BERNARDO GRUBBA JUNIOR, Direto Gerente iI ""edicamentos e ,Perfumarias II bléia geral ordinária a realizar ..se em nossa sede
SÉRGIO THOMSEN; Contador reg. ORO.SO. ii 51mbo50 de Honestidade, Continuea e Presteza ii social, às 10 horas do dia· 31 de março próximo
n.O 0301 e DEC, n.O' 50.781.' ',li A que melhor lhe atende 11 vindouro, afim 'de deliberarem sôbre a seguinteII " ,.

F I ,,' é pelos menores preços ii ORDEM DO DIA:Parecer' do �onselho isca ,-===::::==::�=:-:=:::::::::====:::::::::==�=::::::==:-.:.:::::tf 1.) Aprovp.ção do balapço e contas do
Os membroi;;l efetivos do Conselho Fiscal' da j 1 exercicio de 1963;

Bernardo Gruhba S: A. Indústria e o,mércio, tendo 111!B��8!JI(j8j!-���li!Si' 2,.) Eleição do Oonselho Fiscal;
procediqo a verificação des livros, balanço. conta' F �O PIAZJC'RA I., 3) -, Assuntos diversos.
de lucros e perdas, e äemais documentos refe,rpntes

DE!FRONTE fi. 1 PREPeITUJ;lA '.
- JARAGUÃ. DU SUL,

l
.

" AlV.SO
ao exercício encetrado, em -31 äe dezemliro de 1963. '

consta,taram a sua exatidão e' conformidade, pelo 'Fotografias em Geral _ fotocopias de Document.bs .� '.

" Acham-se à: disposição dos snr�.� Acionistas,
d m sua aprovação na próxima 3ssém- Filmes e Mat·erin.1 foto - Aparelhos e Acessóno6, til os documentos a que se refere o attlgo n.O 99 do,que reoomen �. • .

.

'

,I decreto.lei n.o '2627 de 26/9/40.bléia geral ordmarla. '

, ' A 'pedido. atende a domicilio e. tambem
.

I
. ,

' ,

.'

Jaraguá o Sul, em 26 de fe9'erelro de 1964,' ,'I. em lo-::alidc:rdes vizinhas' , Jaragu* do Sul, 20 de fevereIro de 1964.

João Bdusta Rudo" - oor,al Marcallo ....:. Guilherme Reitzel (j�!i!IiiiI��I8DtiI!!I�I8I8IS1!l1I9l8It!!B�1@iI!II GERHARD ROEpER, 'Diretor�gerente

..
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p o v o ZF�m Ii�O� num�U�Ci�'.�
____________________---- co ou nada trabalhava, mas goslava muito da cecha

(SANTA CATARINA) SÁBADO, 7, oe MAÇIW ue I �64 N.O 2269 çe. A mulher cosrureva e o ahmentava, mas não lhe
largava, dinheiro Cada manhã Zé da Cana fazia 'a
ronda pelos bares e pedia: "Pága uma cana pra

C
· -

"p mim?". Por ser um tipo engraçado, que vivia solrenomunlcaçao a' raça do dtsperates filosóficos e que não xlngave de nín
guém, sempre conseguia diversas "brenqumhes", Di-A Indústria de Calçudos Gosch Irmãos S, A., zla êle: "Eu goslo é da purínhe, ela me mantem nevem de comunicar que a loja de vendas, sita à lmhe!" Mas houve aquela manhã fatídica: Zé rondou,Av. Getúlio Vargas, 25, passará a funcionar a partir rondou alé meio die e _ nada! Não encontrou quemda próxima semana em novas e espaçosas insta- lhe pagasse nem mesmo uma só "brenquinha". Vollações, no Edificio Fruet - Av. Mal. Deodoro da
10U em jejum pare casa, com oe labtos ressequidos'Fonseca, 187 - fone 278. em Jaraguá do Sul.
e com i;I língua íezendo piruetas em sua bôce. AborAgradecendo a preferência com que sempre recido e tremendo convulsivemente, deixou catr-ae nafoi dletínguíde, coloca-se à disposição da distinta
cama e tentou 'esquecer sua mägua, o mundo e ludo.clientela, esperando poder atendê-la ainda melhor, Um tempinho depois sua mulher chamava: "Zé I _agora em ambiente mais amplo. Zé, vem comer o pirão I" Mas Zé nada ouvia e nem

. Jaraguá do Sul, Março de 1964 se mexia. - "Será que êsse 'ddnado morreu? Que
Indústria de Calçados Gosch Irmãos S. A. vá então comer o seu pirá') no inferno! Enquanto

isso, Zé ia chegando ao céu. Ao céu mesmo, pois
os seus pecados não eram muitos e algumas vezes
até linha ido à misse, prtncipelmente em dres de fes
ta com berrequtnhas. E gostar de cecheçe não poje
significar gostar de Inferno t O céu era lindo e o Zé
logo descobriu q mais bontro, uma tabulete cínttlan
re de estreles: "BAR. DO ANJO". Apressou o passo
e entrou. Ficou deslumbrado! Tudo brilhava de ouro,
preta, mármore e cristal e - tinha bebidas. bebidas
e mers bebtdas. - mas, que azar, não havia um só
Ireguez. Decepcíonedo, voltou se pare sair. Nisso
apareceu um anjo-garçonete e chamou: "Zé, vem 10-
mar alguma coisa t Podes pedir o que quízeres, não.
custa nada t Como um raio o Zé voltou e pedru:
"Uma brenqutnhe, bem grende t O anjo ia enchendo
o copo, parou e disse: "Vais querer só da branqui
nha? Não goslas de uma misrurinha ou de um co

nhaque bom? - "Pois, - pois - bota iunro uma
buraatnha undeberge", gaguejou o Zé. Mas a rolha
eslava dúra e o anjo demorava lentando abrir a gar
rafa de Llnderberg. O Zé começou � morder a lln
gua e os lábios, teve inicio de "tremedelre", - pas
sou a mão no copo pare tornar a purinha mesmo,
mas suas pernas fraquejaram e êle tombou, derra
mando a cachaça por cima dêle. Nisso êle escutou

alguém eherner seu nome e acordou-se. - "Zé! Caís
Ie da cerne, vagabundo preguiçoso t Pára de trem�r
e gemer! Sinão, te jogo um balde .d'água envez de
um canécot Levanla e vai comer o pirão duma vez
ou dá o "pira", pra já!"

Zé despencou-se rua afóra, filosofando consigo
mesmo: "Mas eu sou um grande burro, - porque eu

fui cair na asneira de querer com "bitra", podia ter
tomado logo só da purinha!

São convidados oe senhores actontsras déste
Sociedade, à compareceram à essemblére geral extra
ordinária a realizar se as 14 (quatorze) horas do
dia 31 de março de 1964, na séde SOCIal à Avenida

I Getúlio Vtngas, 268, em Jaraguá do Sul, para deli
berarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

J.) - Aumento de capital social com capitali
zação de r e s e r v a s I i v r e s, conforme propósla
da Diretoria. .

2.) - Alteração do eslatulo social
3.) - Assunlos diversos de interêsse social.
joraguá do Sul, 27 de fevereiro de 1964. -

11���V�E�N�D�A��tur�:�re;�tA·E�uPt�'D_;re�t.' !II �����n�� ��in���!OàSC���! ��!���U�I!
faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista com o deputado Pedro Colin
Rádio Colon - agora em suas novas instala
ções, à Rua do !Jrincipe, 839 - 1.° andar· JOIIYlLLE

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas para o planlio do arroz - contendo

José Emmendörfer S/A. Indústria e Comércio o seguinle:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.Assembléia Geral Ordinária 30 morgos de arrozeira plautada.

EDITAL DE CONVOCAQÃO 10 mil melros de valas para arrozeiras.
Pelo presente ficam convidados os senhores Umél estrada conslruidtl denlro do lerreno (2.500mls)

acionistas a comparecerem à assembléia geral 250 pés de árvores frutíferas enxerladas.
ordinária a realizar-se no dia 21 (vinte um) de 3 casas de madeira.
Março do corrente ano, às quinze horaEl na sflde 1 paslo cercado com arame.

social, atim de deliberarem sôbre a seguinte 12 mil pés de aipim.
ORDEM DO DIA:

1 Batedeira n.O 3 - com molor - ótimo eslado.
1 Carroça - etc. etc. etc.

1. � Discussão e aprovação do Balanço e

malS documentos referente ao exercício de 1963; Melhores informações com Vitor Zimmermann.
2. - Eleição da Diretoria;

'.

II nas LOJAS DOUAT - Filial jaraguá do Sul
3.. - Eleição do. Consêlho Fiscal; _ .___ _.

4. - Assuntos de interêsse socia].

AC:���!�I:d�;;���:;o�!:::::��=:�:;:ni. I "C:nei�o:at:vo" r==='��H'OJ=EEST=RÉIÄ===l
tas no �scritório desta sociedade, os documentos

I
ii II

a que se refere o artigo 99,. dO' decreto-lei n. 2.627, serviço do povo ii

G
.

cl rt· " BI· "lide 26 de setembro de 19�0.. .

, ------ ii ran e �lrao er Im i!mi !.!!!!.:i!5E!;t-='Ji!i!iE!H==!;-U=;:�;=!l=;i=n_h_;._iii!Ei!e-!= ..... '!t=!; I! II �I

I j]))fo Ml\U[rm� Rmrrdo �e· Azeve�� III �s.21 horas, nesta 'Cidade II
..,..' . lii!l Há m,ais1 de 100 anos que diverte o mUn9? - 3. picadeiros em .!lm II ,. ...U6�,.�A II

-

III II um so tempo - 65 ARTISTAS de fama mternaclonal - 6 fa- H,
. I-II'

'. ftY• "" V tal ,.9

Iii.' ii mosos PALHAÇOS - Sensacional apresentação dos TRAPESIS- II
." I

1-. n f,t TAS norte·americanos - Os cavalos bailarinos. ii

I 'd d M h I D iI'!' Luz, c ndução e orquestra própria -' Espetáculos mesmo com' II!ICom escritório nésta Cl a e à Av. J,; arec a eodoro
I h C b d 1ii' c uva - o ertura e ny on. 'I

iii
da Fonseca n°. 122,. para melhor servir seus c 1 i e n te s ;

li.l- 11 �bado
_ às 10,30 hs.· grande desfile pela rua prinoipal. iiIII mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os �x·Eseritórios g'ii Domi I go - 2 Espetáculos -. 'Matinée às 16 hs. e à noite o últi'mo I',..:

HERCILI LEX: 11 ii iiII de Advogacia DR. O A ANDRE DA LUZ,
... II I espetáculo às 21 hs.

111'I com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em III OS motoristas de ônibus e caminhões que trouxerem lotação li
iíl condições' de, ta�bém, aceitaI! c�usas pa�a' .aqaelas Co· m I! não pagarã<:> ingresso. It
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Assembléia Geral Extrecrdinérie

CONVOCAÇÄO

(Ação de Usucapião) .

. .

O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, juiz de
Dlreíro �a Comarca de leragué do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na torma da lei. etc ..

FAZ SABER aos que o presente edital de ci
tação, com o prázo de trinta (30) dias virem ou
dele conhecimento tiverem, que por parle de BA
TISTA ARALDI, residente e domiciliado rieste
município e Comarca, foi requerido uma eção de
usucapião, pera aquisição do domínio do seguinte
imóvel: r-r- "UM TERRENO, situado nesre muntcípio
e Comarca, com a área de 16::l847 m2., com as

seguintes confrontações: frente, em duas linhas de
241 melros e 144 melros, em rerres do espóho de
Pedro Freiberger, de Henrique ôchélínski, de Anas
íécío Kirchner e de Balista Araldí ; fundos, com 370
melros, em terras de Erwino ßreeger e Bruno Reblln;
extremando de um lado, com 516 melros, em terras
de Hedwig F. Klitzke e de outro lado, com 352
erros, em terras de GUilherme ôchwerrz". "Feita a

[usttücação de pósse, foi a mesma julgada procedente,
por sentença. E, pera que chegue ao conhecimento
dos interessudos e ninguém alegue ignorância, manda
o MM. Iulz de Direito, expedir o presente edital, que
será afixado na séde dêsre Juizo,' Edifício do Forum,
no lugar 'de costume, e, por cópia, públicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de lera
guá do Sul, aos dois dies do mês de março do
ano de mil novecenros e sessenta e quatro. Eu,
AMADEU MAHFUD, Escrivão, o subscrevi. - (as)
Raoul, A. ßuendgens - Juiz de Direito.

A presente cöpte, confére com o original; dou fé.

leragué do Sul, 2 de merço de 1964.
O Escrivãc, Amadeu Mahfud.

Clube Agua Verde
EDITAL DE \ ONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente ficam convidados 08 srs. sócios

desta sociedade, para a Assembléia Geral Ordiná
ria que realizar-se-á em sua sede social no Salão
Boa Esperança em data de 22 de março, com a

seguinte
ORDEM DO DIA:

Eleição da nova diretoria;
Prestação de Contas;
Assuntos de interesse social

Jose Modestllo Janckes, Presidente

Comércio e Indústria Breithaupt SIA

Sociedade de Desportos Acaraí
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinaria
Pelo presente ficam convidados os srs. mem

bros do Conselho Deliberativo para a Assembléia
Geral Ordinária a realizar·se dia 15 de março, em
sua sede à Rua Mal. Deodoro da Fonseca. 11 lO,
às 6,30 horas, para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA:

Eleição da nova diretoria;
Prestação de Contas;
Assuntos de interêsse social.

Aliberlo Ewald, Secretário
Le,inlJs Krause, Presidente

DP.ReinOl�
� &DVOGA.DO II i

Escritório ao lado da Prefeitura
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