
Orgão de maior penetração, no interior do nordeste catarinense
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Ano XßIV

do
Representa.ntes de tô

das as entidades demo
cráticas de São . Paulo
estão se mobíllzando para
um amplo movímentoem
defesa do regime. Na ca

pital paulista, por exem
plo, e mais precisamente
na Praça da República,
houve manifestação pú

Abastecimento
-

d'água em ,Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 21 de Março de 1964

,

JOSÉ NARLOCH
Transcorreu em dara de

17 do corrente o natalício
do; sr. José Narloch, flgu
ra de projeção nos melos

social, püHrlco e economi
co do MunicípIO. O ilustre

aniversariante, mercê de

Eua naturesa cautelosa,
ponderada e franca, tem-se
destpcado entre seus seme·

Ihantes, quer nos mei9$
economicos,' onde é espe
cialista em' assuntós liga
dos á cultura dO' arroz,

quer no meio social, onde
além de incumbênCias várias

guarda em seu acervo

uma . presidência esporto
recreativa pelo prinCIpal
clube da cidade, o Clube
Atlérico Baepeódi.

Como não podia deixar

de ser, foi o aniversarlante

absorvido também pela po

lítica, onde por duas vêzes

concorreu ao cargo de ve

reador e, em ambas as le

gIslaturas tem podido par·

Ao ilniversarlant(> foram
rributa'das várias homena
gens, pelo transcurso de
seu natalício, delas se

destacando a que lhe foi
prestada pelo seu grupo
desportivo, o Az de Ouro
B. C, de onde é um dos
t;ÓC;O:5 fundadores.

"Correio do Povo"
apresenra cumprimentos
ao aniversariante.

Diretor:

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

UCES
tem nôvo presidente
Através do Of. circular

'4/64, de 12-5 64, recebe
mos comunicação, da
solução do. IXo Conelho
Estadual dos Estudantes
de Gráu Médio, reunido
em Concórdia, nos dlas
13 a 15 de fevereiro e

que, entre outras resolu
ções, depôs o seu presi
dente Ady Vieira Filho,
assumindo a prestdencta
o seu sucessor legal, o

více-prestdenre
ô

t d ne y
Pacheco.

Conclui e circular por
soltelrar "a todos colabo
ração no sentido de reer

guermos moral e econo
micamente e UCES que
até a pouco estava nas,
mãos de interesseíros.
esses por diversas vêzes
desprestigiaram o bom
norne da classe estudantil
cetarlnense."

Impresso na:

Socieclacle Gráfica Avenicla Ltcl/J.

em Defesa
presidente da República a confusão que tanto mal
no comício em prol das vem causando ao pais.
chamadas reformas de De São Paulo parte
base", hoje, como no ido 1932,
A campanha tem por

o primeiro sinal de ado

finalidade uma tomada
vertêncía de que o regime

de posição do Presidente
está ameaçado, compro-
metendo a liberdade deda República que, em
seus habitantes. Dai a

praças públíeas, como campanha que se engrosna visita que fez à Bom
sa a cada dia que passa,Jesus de Itapaboana, no

norte fluminense, se re-
numa demonstração de

f i que o .pOVÜ, pelos seus
er u desresp�it?samente elementos maís responao povo brasíleíro, cha- sáveis repudia os atomando-os de "nossos'

s

adversáríos' a um grupo
-de provocaçã� � que

d hon ã
lembram o início de

.e .

meus que n o pa�- aventuras de consequên
sam como penSIà? pn- cías ímprevísíveísmelro mandatárIO da

.

Nação pensamento que
A campanha deverá

, ,
Ber prestigiada para lern-

segundo a constituição brar ao Presidente da
é livre e jamais poderia República de que pode
assim ser proferido por ser "presidente trabalhis
aquele que é o Presí- ta", querer encetar re

dente de tõdos os brasí- formas em tôdos os qua
Ieíros, ao qual se deve drantes e reformular os

respeito, embora diver- habitos, mas não reter
gindo O' ponto de vísta. má-Ias de tal fórma que
Face ao seu prenuncia- acabe com a liberdade
mento, dearespeítando a de seu semelhante. Nas
opinião de um grupo de duas atitudes vai uma

homens, dos quaís êle é diferença muito graúde.
Presídente, expõe-se o Grande será como Pre
Presidente tambem aO' tlidente si administrar,
risco de ser d&srespei· sem tocar na liberoode
tado, gerando êle próprio e na democracia.

VISITAS
E' com prazer que re

gistramos a visita do ve

reador Herbert Schneider,
de Rio do Sul, que n08

proporcionou momentos
de sanaíeção e alegria.
O vereador Herbert

Schneider ocupa atual
mente a função de 1° Se
cretário da Câmara Muni
cipal de Vereadores do
Município de Rio do Sul.

Conforme p ud emos

constatar, tudo indica que
o operoso ver e 'a d o r

Schneider, será um dos
Iortes candidatos à depu
tação estadual em 1966,
já tendo assegurada a sua

indicação na legenda da
U.D.N. pelos Municfpios
de Rio. do Sul, Taió e

Barra-Velha.

bliea que assíuala o íní- nem conhecem, benetí
cio de uma intensa cam- etar-se .pela permanêu
panha �m a finalidade ela no poder, fóra das
de defender as instituí- normas comuns de CÜD

ções e a intangibilidade duta e da Carta Contítu
da Constituição. cíonal. Assim, surgiu a

O áto público teve o "Marcha da Familia com
seu primeiro apareci- Deus pela Liberdade",
mento na esquina da organisada pelos repre
praça da República com sentantes do movimento
a rua Barão de Itapetí- democrático feminino de
nlnga, no local exeto em São Paulo, de que parti
que tombaram, em 23 de cíparam delegações do
maio de 1932, varados Paraná, RiO' Grande do
por balas da policia dita- Sul, Goiás, Mato Grosso
torial, os jovens Martins, e de. Minas, tendo-se
Mtragata, Drausío e Ca- comprometido na parti

Tendo em viste a apre- margo, por defenderem I cipação as Sras, Carlos
sentação de um projeto a iotegridade das insti- Lacerda, Lomanto Junior,
de lei, ne Câmara Fede- tuíções. Câmaras e Pre- Adernar de Barros, Ildo
ral, de autoria do depure- feituras Municipais do Meneghetti e Ney Braga.
do petebista Paulo Maca. interior paulista realizam .

rini, autorizando abertura idênticas -manítestações, ?':la Assembléía Legl�.
de crédito pare construção as primeiras de cunho latíva de São �aulo, di

da rêde de abastecimento sério e que demonstram versas 8en�o:asmte,�ran.
d'água, um grupo de ve que graves acontecimen dü,� coml�sao da Mar

readores dirigiu àquele tos ameaçam a nossa cha , convldl;lram 0'8 de

perlamenrar telegrama n. atual fórma de viver, face putados paulistas a �de.
600, de 15 do correnre, do as agitações de tôda a rirem à pa 8e�t8 em

seguinfe t�ôr: naturesa, que escapam des.agravo ao .�anto Rü-

«Depurado Afonso Cel- já neFta altura aO' COD. �árlO, que. JO" alvo de

so - Câmara Federal trôle do govêrno central, msuItos dIrIgidos pelo
Deputados - Brasflia, DF. em cujos setores se ins
En.:ontrando.se honradas talaram elementos t.stra
mãos vossência I?&ra pa tégicamente para' presti
recer projeto 525/65 de au- giar I)S lamentáveis aeon·
toria' d�purado Paulo Ma. tecimentos.' Se medidas
carini que autoriza aber- drásticas não forem to

.

tu ra crédito para constru- ,madas pelos responsá
ção rêde abastecimento veis da� _diversas cama

água e estando incluida flas SOCIaIS, estará o_ pais
nossa cidade entre aque- fatalmente mergulhado
les carentes indispensável no regime de t'xceção.
beneficio coletividade, vi Ao que parece, o pró·
mos apelar nobre deputa prio povo aflito eintran
do finesa urgente e favo· quilo, tem dado a sua

rável parecer projeto em solidariedade ã campa
causa. Saudações. João nha óra encetada, único
Lúcio da Costa, Alberto meio de conter a ollda
Morelli, Victor Bauer" e avassaladora de grupos
Eugênio Vi10r Schmöckel que pe aproveitam da
v�readores Câmara Muni· oportunidade para, em

nicipal JaraguéÍ» nome de um povo que

OSWALDO ·HEUSl
foi eleito overh�dor de
Rotary do Distrito 465

ÇAO ANUAL de Rotary
Inlernational, em TO·
RONTO, Ontário, no'Ca
nadá, ambas durante' o

mês de junho do ano atual

junho p. vindouro, com a

participação de delegações
de diversos outros Rotary
Clubs.

Os Rotary Clubs do
Estado de Santa Catarina
acabam de eleger o Sor.
Osw"ldo Heusi para go
vernador de distrito no ano

rotário que se inicia em

1/7/64. O vitorioso candI
dato foi apresentado pelo
Rotary Club de JaraguéÍ
do Sul, do qUdl é sócio
fundador e um dos mais
dedicados companheiros
Como rotariano de escól,

ticipar ativamente dos tra é portador de profundos
balhos da Câmara Munici conhecimentos de Rotary
pai de J,araguá do Sul, e isso será uma garantia Câmara
contribuindo com a sua para que a sua gestão.
capaclddde na eloboração nesse elevado cargo de Municipal
de leis equilibradas e portado- Rotdry Inleroationlll seja
ras de bom senso. É vice· das mais proffcuas, A sua de
presidenre no exercício da eficienle ação será de

presidência. do Direforio grande benefício para os

MuniCipal de Jaraguá do RDtary Clubs
Sul, da UOIão Democrática_ do Distrito 465 e, além
Nacional, cargo que vem disso, a escolha de seu

conduzindo com habilida nome projetará lambem em

de, careándo as simpati'as posição de destaque o

do povo par�. a sua grei nome da nossa cidade e

partidaria. o do Rotary Club local
denlro da VIda e ativida
des de Rotary Interna'io
naL E ninguém pode mais

olvidar que a organização
de Rotary é uma d s que
com mais ardor pugna
pelas bôas ações, pela bôa
compreensão entre as pes
sôas e entre as nações,
para que haja paz no

mundo, nUm mundo de
plen.a liberdade.
O governador eleito

participará dos seguintes
conclaves de Rotary:
- 5.a Conferência do

Distrito 465, dias 17, 18 e

19 de abril, no Estreito,
Florianópolis;

- 7.a Assembléia Dis
trital, dia 3 de maio, em

Rio do Sul;
- ASSEMBLÉiA de

Rotary Inlernational, em

LAKE PLACID, Nova
York e 55.d CONVEN

«Correio do Povo», asSo
ciando se as manifesta
ções gerdis de aprêço,
envia congratulações ao

governador eleito, Soro
Oswaldo Heusi e ao Ro·
,ary Club de Jaraguá do
Sul.

A festa da pósse do
governador Oswaldo Heu
si, será realisada conjun
tarnen te com a da pósse
do novo Conselho Diretor
do Rotary Club em Jara
gucl do Sul, em fins, de

Especuladores de terra
agindo em Santa Catarina-:
Delegacia da. SUPRA investiga
É do conhecimento da No sentido de coibir os abu-

SUPRA que se fundam sos e identificar os aprovei-
tadores da boa fé do povo e

e se 'criam núcleos rurai", infratôres da lei, 8 Delegacia
e emprj3sas de co)oniza- da' SUPRA em Santa 'Catarina
ção em nosso Est . .do sem está promovendo um completo
o competente rpgistlo na levantamento, junto às repar-

tições competentes, de todos
SUPRA, eonforme p"e os núcleos rurais e emprês8s
C'f�itua a Ipglslação em de colonizaçäo existentes em

vigÔr. nosso Estado.

Há emprêsalS, amda, GliARAMIRIM,8 - Com a

que iludindo 8 bôa fé de presença de 125 agricultores,
foi fundado domingo, dia 8

Ang .. lo Ernesto da Sil, muitos, vendf'm lotes ine- próximo passado, em Guara-
va PTB; Vice Presidente xistpntes e �êm promo- mirim, o Sindicato dos Peque·
Haroldo Ceopoldo :Schwa vt-Indo propaganda exs- nos Proprietários Rurais da

roski-UDN; 10 Sec etá- gerada b!"nl divergf'ntE:' quêle município catarinense.

rio' H rbert Schne; da realidade. T;ll proce.
Às solenidlldes de fundação

. e
.

.

. esteve prEfsente o Delegado
der' UDN e 2° SecretáriO':

I
dlmellto vem se 8g�avan- da SUeRA em Santa Catarina,

Walmor Roussenq PTB. do de modo espPclal no Dr. Benjamin. Ferreira Gomes,
estral1geiro,' motivando que na oportunidade congra

Os cumprimentos do expedientes indagatórios tulou·!'e com os presentes,
"O

.

d P" R'
-

C I por sua participação cons-
orrelO O ovo aos das epartlçol-'s onsula- ciente na fundação de sua.

eleitos. res do Brasil no Exterior. entidade de classe.

Rio do Sul
Recebemos atencioso

ofIcio. da Câmara Muni
cipal de Rio do Sul,
comunicando nos a com.

pOSIção da Mê�a para o

exercício de 1964, e que
é a seguinte: Presidente:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fazem anos' hojê';
Frederico Ellínger,' ie ..

sídente em Blnmenau.'
- o sr. Rober·tó ri:

H o r s t, nesta cidade;
;
-, Manoel. -Henríque,

filho do sr. Manoel Kar
ramo r e 8 i den te em

Curttíba:
- a sra. Vva Laura

Brugnettí, 'residente em

Oorupá,

Faeem anos amanhã:
•

Nair E za, fJlha ÖO 81'.

Erich Harbs, lJ./ cidade;
- Hogérto, filho do

sr. Waldemir'o Loewín ;
- o jovem Roberto

Keiser, .n! cidade.

- O sr João Cláudio
Brag. residente em

Joínvílle ;
- o sr..Alfredo Fun.

cke;
� o sr, I r in e u Bor.

nhau en;
- .t�' eti. filha do sr.

Willy Maffezolli;
- Norma Müller.. filha

do sr. Alfredo üller;
- a sra. Vva. Lídia

Angelo.

Dia .26:

A sra. Paula, esposa
do sr. Dr." Luiz de
Souza, residente em Rio

I

de Janeiro;
.

,- Emílio Bleich, resí
dente em Corupá ;

- Amílton, filho do sr.

Jos-é Vieira,.' residente
em Joínvílle ;

/

Dia 23:'

O sr. Alfredo Moser,
residente em Pomerode;
- a sra. Marta, esposa

do sr. Antonio Padri;
- a srta Sônia Vieira,

filha d'H sr. José Vieira,
residente em Joinville;
- a sra. Maria, esp(lsa

do er. Miguel Müller,
em Vila Nova;

Rolancfo Alpers
taedt, resíuente em Ita-

,

I pocuzinho;- a sra, H e r t h a,
esposa, do sr. Alfonso
Marquarut, residente em

Joinville.

Dia 24:

O 81'. Alberto Roessler,
- o sr. Alfredo Jan-

sen, III cidad ;
- o sr. Oarlos Butzen.

,

Dia 25:

·-Venha conhecê-la de perto no seu Revendedor Ford

Casa
'

ij� Amerlic�allm(()) §o Ao Mrercadlo die
.

ÂlUl!omoveli§

NOVO 'SUPER F-600
CAVALO-MECANICO

Dia 27:

. Daniel Hainann, resí
dente em Itoupava Sêca
- Blumenau;

� José -Antonio· Bru
ner, residente em Bela
Vista do Paraíso- Pr.;

- a sra. Irene, esposa
do sr. Rufino, Jankoski
nl cidade. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



� ,

Aegis1rô 'Civi,1 de Lsopoldína Boríní ,fiJ11i=. .._m;!.'Sllii5SIIm;z!lEIle.=!IE;;5l'!!I�iíl1'2il�jlP!iml�, 'Clu�,'e Ag-ua Ve'rde' I' Marinelli. ' .'

I" �
Aurea M,iiller Grubba, 'l),ticiàl Ela" brasíleíra, solteira,

1"1
J <:> RN' SO E LT E R I EDIT'ÄL 'DE CONVOCAÇÃOd(,). R e gis t r o' Civil 'do Industtíärta, domiciliada rCIRUR5(flO DENT(STII 1- IrQ.. I?is.thtö' da Comarca ta- � re�ident,e neste dístríto, I

�ssemb'léia Geral'Qrdinária
(�gua' d� SuL Estado de

'

em Ilha da Figueíra]] Moderníssimo "A/ROTOR" I Pelo presente ficam convidados os srs. sócios
Santa 'Catarina Brasil. filha de Aleixo Pavanello 11'1'

.
,

'I
desta sociedade, para a Assembléia Geral Ordíná-

F'
\ ,. ,"Reduz o tempo de tr ab e Iho IIaz saber �qe' comparece. e de' Emilía Bon(a:nti;; v ria que realízar-se-â em sua sede social no Salão

ram no, cartório exibinäo os Pavanello. �� e aumenta I) conforto do CLIENTE, �

1'1'1'
Boa Esperança em data de ,22 de março, com a

documentos exigidos pela lei ,.1 o i.11
-

.,

seguinte.
;tfln1 de. se hab!litarem 2a1'.

Edital N. 5698,de17-3,64, I CLíNICA - CIRURGIA - fRÓTESE ORD�M O DIA:
'I casar-se:' Ireneu Hoffmann e III .RAIOS X ,',

r

�
III ' kJeiçãO da nova diretoria;

1 ' , Elcina Hornburg .:
,

• I', IN Prestação de Oõntas ;Edital n. 56�3, de 93·64. Ele, brasileiro! �?ltejro" III Consultório: Av. Getulio Vargas, 1�� II
.
Assuntos de interesse socíal.

Eugênio Paulo da Silva e lav�ador, domlCIh.ado. e

I ' '( Anexo ao Depóslro .de AntarctiCo) I� .�
José Modestino Junckes, PresidenteHilc:ta Mafia: Lor�n�ettj residente neste dístrtto, .

,." " PJ
Ele, bl'àsilei,ro, solteírc, em Rio da Luz filho de IJI;$!li!ijl�I!!iS5!IES5!í�li�I�lIi.'1!S1i 1i5a!l�Ié'.Ii5'a:;a

l�vr.adqr;' domiciliado e Wiliam Hoffm�nn é de I

"
,

d t t Ema Holtmann.
-

�:IIt:�oeCU��:b�, f1:h�i�O� Ela, brasileira, solteira, Dr. Fraacísco
Paulo Feliciano da Silva doméstíca, domtciltada e

e de Olíndía M. de Sousa, residente neste dtatríto,
Ela, brasileira, solteira, em Rio da Luz, filha de

doméstica, dofnicilíadate Arnoldo Hornburg e de

residente neste distrito, Wanda Muélíer.
I em Itapocuzinho, _fi1ba Edi�al N. 5.699, de 17 3 64

de Pedro Lorenzetti e
' .;

de Mar,tha Lorenzettí. I
Anselmo Maestri e

.
Maria Dombeck '

Edital N° 5.694, ;d� 10-364 Ele",brasileiro,8tHteil,'o,
Amarro Baumann e

\

motorista, domiciliado e

\ Renita Koch resídente neste distrito,
'Ele, brasileiro, solteiro, ,�a Barra do Rio Cer,ro,

. pedreiro, domiciliado e
Iilho de J?sé MaestrI e

residente neste dístrito, de
\ M. a r I a Lebereta

em Três' Rios do Norte, Oagtiatl.
. , .

filho de Ricardo Baumann Ela, �r8sIlelra� s,o!teIra,
. e de Paulina Siefert Bau- do�éstlCa, do�nClI�ada e

. mann, , r.esldente nesta CIdade,
Ela, brasileira, solteira, filha de João Dombeck

doméstica, domiciliada, e de Agues Domback.

e residente neste distrito Edital n. 5700 de 17-3-64
em Três Rios do Sul, Ií-

'

Ihá de Alvino Koch e ue Raymundo Pereira e

Adela K'lemann Koch Olga Farias

Ele, brasileiro, solteiro,
Edital n. 5695, áe 11 3 64 motorísta, domiciliado e

Alvino Meier e rf:\sidente nesta cidade,
Adela Tigs filho de Sebas ião Perei-

EIe; brasileiro, solteiro, ra e de Felomena da

lavrador, ,domiciliado e Silva
residente neste distrito, Ela, brasileira, solteira,
em Rio da Luz, filho de doméstica, domiciliada e

reshlenté nesta: cidade,August Meier e de Hilda
filha de Hercilio FariasMeier.

Ela, brasileira, solteira, e de Maria ,Agostini.
doméstica, domiciliada e

resid,ente neste distrito,
em Rio da Luz, filha Je
Alberto Tigs e de Venan
da Brucb,

.

-Pãgina iS

EDITAL
AntonIO . Píccíene

:MI: �D lj[ cc o ""'" c.�. JH;. :1. "Z
\,

Cirurgia e Ollnica de Adultos e Crianças
Partes - Doenças de Senhoras

{Ação 'cJe Usucapião,
, I

O Doutor Raoul' Albreehr ßuendgens. Juiz de
Direito da Comarca de leregué do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na Forma dá Lei, ele.

I'
FAZ SABER IJ08 que o presente edital de

clteção, com o' prezo de .trtnra dies virem ou dele
conhecimento tiverem, que por perre de OSÓRIO
DE BORBÁ COELHO e HONÓRIO DE BORBA
COELHO, .reaidentes e domiclltedos nesta cidade
e Comarca, foi requerida uma ação de usucapião,
pera aquisição do domínio do seguinte imóvel:
Um terreno, situado neste município, com a área de-
690 mã. com as s�uintes confrontações: frente,
com a referida rua, com 30.metros; fundos, com
terras de Seil, com 16 metros; de um lado, com
rerres de Erwino Gramkow, com 30 metros, e, de
outro lado, com terras de Seil, com 30 mettos.
"Feira a lusttflcação de pösse, foi a mesma julgada
procedente, por sentença. E, pera que chegue ao

conhecimento dos tnteressedos e ninguém alegue
ignorância, manda o MM. Juiz, expedir o presente
edital, que será afixado no local de costume, séde
dêste juízo, Edifício do Forum, e, por cópia, públí
cedo na forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de jaraguá do Sul, aos dez días do mês de março
de mil novecentos e sessenta e quatro, - Eu, Ama
deu Mahfud, Escrivão o subscreví. - (es) ,Raoul A,
Buendgens - Jurz de Direitó.

lA presenle cópia, confere com o original; dou fé.
jaraguá do Sul, 10 ç1e março de 1964,

O Escriv�o, Amadeu Mahfud

, ,

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - CORUP!
Residência: Dr. Nereu Ramos, .19

COKUPA,. - SAN�A C'A�ARIlCNA

Edital D. �701, de 17-364

Max Carlos Papsndick e

Marli Planinscheck

��Fe;��;rf: --- - - .. - - - --�- c:::!::= :

fi CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA,
'

f� RES, I�TESTINOti - Cirurgia de Senhoras

U D,iagnósttco Precoce do Cancer nas Senhoras �,':.1H, J
�;:::

Comunica dOS seus dlentes que atenderá no seu'

.:::'��
novo consultório .; Rua Arthur Müller n' 160

1

f:::.
(AO LADO DO NOVO HOTEL 1

::':,1�
Das 9-12 e des 15-18 horas FONE, 384

1
���!' •••••�•••�� .....":"'.�:.': ••••:"í� ••••••••.• , ••*••,: ..... �

iP:==:':::::;':;==:::=·===::::::==:!::::::::::===:::::::::=::-:::==;:;==:::�• I

II JI))lo IElKCIffi KAUfMANN II
ii iU�D co' CIRUBGIA6 II
li li

il hJrmaJo petas Faculdados de Medicma das Univer- II

:1 :>ldades de \..-olÓni:1 (Alcu.anÍJa) e ,uô'y o Ah�gfe I!
ii II

!I CIIWROIA - BNHORA8 - PARTOS - CRIANC.i\S e li ' ,O Do�tor Raoul Albtecht .Buendgens, Juiz de
li CLINICA- QERAL II . Direito da L..omarca de jaragua do Sul, ESfado de
ii li Sanla CaJarina, Brasil, na Forma Lei, etc,

11 ',oaga prátlea em lJospitais Eoropßult II . _FAZ SABER aos que o presenle edital � de
Ele, brasileiro, solteiro, li Consultório e re�idência: I! cltaçao, 'com o prázo de trinta dias virem' ou dele

pedreiro, domiciliadq e 11 II conhecimento tiverem, que por parte de B RUN O
Edital n. 5696, de 11 3 64 residente nesta cidade, 1,'1'

Tel 244 - Ru;J. Preso Epitácio Pessôa, 405 II �AHNKE e si mulhe�, residentes e domicilidos nesta
Sebastião Ayroso e filho de Max Carlos Pa CONSULTAS: II Cidade e Comarca, for requerida uma ação de usu·

,\ Beatriz' Buhr I pendick e de Noly Pa II capião, para aquisição . do domínio do seguinte
Ele brasileiro solteiro pendick. '11 Pela manbã: das 8 1/2 ás 11 horas H imóvel: - "Um terreno, situado neste município,

come'rciário do�iciliad� Ela, bra@ileirà, soijeira, :1 �ela tarde: das 14 1/2 ás 17 ll� bora ii com a área de 100,000 m2" ·com as seguintes con-

e resid.ente 'nesta cidade, d,oméstica, domiciliada e iii ,. 'lI fromações: fazendo fr�nte, com 165 metros, em terras

filho de Luis Gónzaga r.esidente neeta cid�de,!,
. Atende chamados tambem a NOite i de Pedro digo, Estácio Kotschella; fundos, com 250

Ayroso ? de Rosalia hlh� de Artur 'PlanlD�- ��!.�::.::::::====::::::=::::::==:::===--==:J; metros, em terras de Ambrósio Franzner' con'fron-

6resinger Ayroso, ch�ck e, de Rosalla
'

tando de um lado, com 282 metros, em terras' de Baldo-

, Ela, brasileira" solteir'a, LeIer Pla'DInscheck. I; ::::::::::::-::::::::::::::::::=::'-:::::::::=::::::::::::'.0::::::::::::::=:::=::::::::::::::::::::::::::::::::: vino junges e pelo ourro lado, com -igual metragem,
doméstica, domiciliada 'e ii

DR VO "K U'FM NN
II ,com ferras de Miguel Pelri e Ambrósio Franzner,

residente nesta cida a, t J�f4 -.lU" . JI':I!Ut: aU C')- II .

• I A A ii - "Feita á jusrificaçâo, foi Cl mesma �ulgada proce-

filha de Alfpnso Buhl' e heci'nlt'l\tl1 ..lI;: l.odos, nlallot:l I' .!,!: dente, por sentença. E, para que chegue ao conheci-

de Charlütta Meyer Buhr, tnS5:if u presente edital que, iI "!en�o de todos intere Séldos e ninguém alegue igno-
.

,será puoilcado pela impren :\1 -.- . Cirurgião Dentisla -- ii ranCIé!, m,anda "() �M, juiz, expedir o presente edital,'
Edital n. 5697, de 14 3 64 5a e em cartório odde ,er:! 1: II que sern I afixado DO locdl de costume, séde dêst�

.

Liberata Marinelli e atixaJo dUlallte l'i dias. Si li Consultório: - Rua Preso Epitacio'Pessoa 139 ii Jufzo, Edifício do Forum e, por cópia, puBlicado na

Rita pavanello -lIguem souber de algum 1m' !! ii formà da lei. Dado, e passado nesta cidade de' jara--
Ele, brasileiro, solteiro, �eclime,t,o acuJe-o para o· I! (em frenle da B M P R E S n L) li. guá do Sul, aos dez dias do mês de março de mil

,operário, domtciliádo . e tiOS legaiS,
..

.

.,ill: :_ Apare/hlJgem modernissima _ :;!. novecentos e sessenta e quatro, Eu, Amadeu Mahfud,
J' 'lI U UL R GRU BA !l 'Escrivão, o subscrevÍ. (as) Raoul A. Buendgens

'

residente �m t �lnvl. e, A FEA � ,�E. B ,ii RAIO X _ CLINICA _ CIRURGIA' _ ii JuiZ' de Direito, ,

.
. "

"

filho de José Mar.melh e '. - Otlclal .

i.I,::' • .',::,:. A presente cópia, confere com o original,' dou.fe-,
'

•
,

PROTESE -' CLiNICA INFANTIL
.li ... _ _ _ ...._ __,

li jaraguá do Sul! 10 de 'março de ,1964. ...

:: --.--::::::::::-.:-- -::::::::::::----==--'-:::;:::::::..----:::::::::::: O' Escrivão, Amadeu Mahfud

I

EDI'TAL
(AçãO dê Usucapiao)

José Emmendörfer SIA. Indústria e Comércio

/.

Assembléia Geral' ,Ordináda
EDÍTA.L DE,.CONVOCAQÃ,O'

Pelo presertte, fic'am cónvtdados �

os senhores

acionis�as a Co'n;tI,}'li'rece:rem � a,sse�bléi� geral
ordinárIa, a 'reah�ar-se no dIa 21, (vIqte_ ,um) de

Março do cortente ano,' .às quinze horas LIa BAde
social alim de deliberarem sôbre, a' seguinte, , Ij', ".

'. ORDEM DO DIA:
"

.!
1. - ,Discussão e aprovação do ;Balanç� e

malS documentós referent� ao exercício ,de', 1963'
2, - Eleição d!1 Diretolia; ,

o,, - Eleição do 'Consêlho Fiscal;
4. - Ás�uDtos�de interêsse �ociaJ,
Jaraguá dó Sul, 3 de Mar�o de 1963:

LUllila Emmendörler, Diretora 'C<?mercial
"

�

, �

'Acham-se, a. disposição dos se�hores aci�nis
tas no �scrHór'io desta soéiedade, os documentos

a que se"'refere o artigo 99, do qecreto-Iei n.. 2.627,
de 26 de setembro de 1,940. ,P'

, i"�

i
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�NO XLIV IARAOUIl DO SUL (�ANTA. C4TARINA) , N.O 2271

(Ação deUsucapião). Aldo Jaraguá-SfA. Ind. e Com.
o Doutor Raoul Álbrechl Bueodgens, Juiz de :JJ:':=:::::::::==:::;:::'=:::===�::::::===:::=-, ._===:::::.� Assembléia Geral Ordinária

Direito da Comarca de Jaraguá· do Sul, Estado de iI IA. li " e •• U8 C .. I i
oe

II EDITAL DE CONVOCAÇÃO'
,

Santa (:atarirJa, Brasil, na Forma da Lei, etc.
'11'11 _ JARAGUÁ DO SUL -� ii

'

, FAZ SABER aos que o presenle_ edital de CI·
II II Pelo prese!lte ficam convidados os senhores

tação, com G prázo 'ce trinta sHas virem o� dele !i Medicamentos e Perfumariaa !! acionistas à comparecerem a 8ssembléia geral
conheeimento tiverem, que por parte de JOSE VE· ii· Slm�olo de Honestidade, Confiança e Presteza li ordinária. a realizar-se !lo dia 6 �el abf�il dde Id'9611'NANCIO SEVERINO e ISI mulher, residentes 'e do- t! A Ih ui atende / ii às 15 (qUlnzt') huras na sede soela ,a.lm e e l-

.

Gd'
,. :' que me. or e

iI b '�b u'lnte ordem do dia'miciliaeos no lugar Ribeirão ran�, neste mUOlCI}�IO II
e pelos menorelil preços, li erarem so re a seg _ _

e Comarca, foi. t:equerida uma açao. de .us�caplao, �. . If" 1. - 'Discussão e aprovação do balanço geral
para aquisição do domínio do segutnt� _

Imovel: - '1'=:::::::=====::::::::::::::=====:::=--:=::::-::::===1
-e demais documentos referentes ao exercício de

"Um terreno, situado �o lugar Rfbelrao Grande, O���.'..'..-:..C�:..'..-:' ..�Q�.'...::::��Q�-;) 1963;
.

\.
neste município, com a area' de 1-00.000 m2., c<:m as �: A B 2. _ Eleição do' nôvo conselho fiscal;
seguintes confrontações:. fren.te,. �uma �xte�çao de f� Em'prego B 3. - ::As�untos de interêsse soc�al.100 metros, com a Estrada 'I?lbelrao Grande, de um

t� :� Jaraguá do Sul, 8 de janeiro de 1964.
.lado� numa .extensão de 1000 metro�, com o terreno •

�

P 'd tde propriedade. de Edmundo VenturJ; de outr.o Iddo, � As Lojas DOUA T, desejando amp1iar � FRIEDRICH BAR�....reSI en e

numa extensão de 1000 metros, com as proprle�.ad�s g, suas ati�idades promocionais de vendas, tem �l NOTA: Acham se à disposição dos senhores
de Maximiliano Schiochet e fundos, numa extençao�: vaga para mais um �endedor especializado, :J acionistas no escritório desta Sociedade, os docu
de 100 metros, corp ferras de A�vino 'Schmauch."

�: pagando 9rdenado e comissão. B mentos a que se reft're o artigo 99 do decreto-ler'
e, para que chegue, ao conhe.cImef!_to. de todos � Base aproximada de. renda mensal de :J B.O 2.627, de 26 de setempro de 1940.

'

interessados e ninguem alegue, Ignorancla! �anda : Cr$ 50,000,00.
, I '.. �1o MM. Juiz expedir o presente edItai, que ser�,a.fIxado ��, É n e c es s a r I a Que o Qllndidato sela :

@l)1SIIi!1!iI86B1ifitI'B�__@fil!81@1il{81B__k!E!lI_ !iI6" !iI8 @IIIII@9

no local de costume, sede deste Juízo, EdlfI.clO do g motorista, tale o alemão, boa caliirafia, e : I, ,FO'TI'a PIA-ZER,A
'O

Forum e, por cópia publicado na f�:mJJa da lei. Dado f: que tenha- bom conhecimento de

3. rUgos B "

e passado nesta cidade de J.aragua do Sul, aos dez ,f� eletro d?mé.sticos. .

_ ,B DBFRONTB Â P1UlPB1TUIU - JARAOUÁ Do SUL
dias do mês Qe, março de mil novecentc;>s_ e sesseota

1:
É mulIl apresentar-se nao preenchendQ =l fotografiu 'e.. Geral _ fo�opias de Documeate.s _

•

e qualro. - En, Amadeu Mahfuâ, ESCflyllO, o ,su�s ! os raquiaitos acima. :� film" e MatenaI. foto _ ApArelhoS e Acesaórios
creví. - (as) Ra�ul. A. 3uendgens - J.Ul� d� DlreJt�.. 1 Melhores lnformaçõss nas Lojas DOU.A.T �l A pedido. ate:à.de a domiciliQ I!J t�m IA presente CGpla, confere com o orlglDal, dou

fe'l: com o senhor VICTOR ZIMMERMANN.: em lo-:alidades viziit.hãs
' � �

jaraguá do Sul, lOde março de 1964.:
.

'.: ,',' ,

O, Escrivijo, Amadeu Ma�fud ;:.: ,�t: ".:��!·7: •••�.':.�••* " �.:.,,:.*•••••� •.: ••··,:·*·�r·*··"·.·\9 tiJfêD!llflltIêlB���S>&I8(��;aB:SIif"Sl886'_ 3iIiI:l1�i'

BAIXA DO CUSTO DE VIDA
As medidas anunciadas por S. Excia. o Presi
dente da República. Fórmula lucro-custo-despêsa,
SUNAB e CODEP os orgãos controladores.

Por J. DE CASTilHO

Dentre oa vários têmas abordaríoe pelos diver
sos oradores. no grande comício do dia 13, na Gua
nabara, um Que despertou a maior atenção do povo
foi sem dúvida O que diz respeito à contensão do
custo de vida.

Com efeito, ss numerosos problemas da grande
importância para o País estão ainda pendentes de
solução, um deles é o do estancamento da carestia
de vida, Que devora o orçamento das classes menos
abastadas.' ,,'

Daí, O grande inter êsse do pOfO pelas medidas
de contensão da alta dos prêços, Que serram anun
ciadas no memorável comício. E as medidas vieram
e foram reveladas por S, Excia. o Presidente da
República, qua disse alto e bom som que atravês
da fórmula Jucro-eusto-despêsa e dos respactieos
orgãoa controladores SUNlAB e CODEP" o go
vêrno baixará o custo de vida em todo t') Pai•.
Adiantou ainda o Exmo. Snr. Presidente que estes
dois orgãos controladores doa prêços já 'eetão fun
cionando em algumas eapitais com ótimos resulta
dos, e que sua atuação benéfica não se reliltringirá
somente aos grandes centros mas se estenderá 1)01::'
todo o território nacional, abrangendo �r.nde8 e

pequenas eidades, vilas, vílarejos e povoados.

É de se esperar, pois, qUQ dentro em pouco
também Jaragaá do Sul Bsteja usufruindo os salu-

/ tares benefícios dessa campanha de contensão do
custo de 'fida. E já não é sem tempo, pois também
aqui o poso vem sentindo ns própria carne a ca

restia de ,ida que sutoca não IIÓ 08 menos assala
riados, como também 8 classe média se é que esta
ainda existe.

,
-

Em Jaraguä do Sul, não só os gêneros ali
mentícios como outros artigos de prjmeira neeessi
dade como os produtos farmacêuticos, por exemplo,
hoje têm um custo e na semana seguinte tem seu

prêço alterado de muito. E.sa alteração, i1empre
para mais' nunca para menos, verifica-se parece
que obedecendo um �istema de cadeia indo desde
os gêneros alimenHcios, tecidos, calçado., remédios,
lenha até aos alugueis de casa, que diga-se de
passagem, em nossa cid'ade já estão igualando os

de centr.os como Curitiba e Florianópolii. .

Felizmente, também neste particular - aluguel
da casa, será, tomada uma providência exemplar
assim afirmou S. Exeia. o Presidente João Goulart
no seu diseurso do dia 13 na Guanabara.

Vamos pois aguardar, po�o jaraguaense, as

benéficas medidas já anunciadas, e na certeza de

que elas não ficarão em letras mortas porque
partem do suprfilmo Mand�tário da l}aQão: Mesmo,

. seria de se perder o estImulo e ate perIgoso que
uma medida de tão magna importância, como só é
ser 8 da baixa do custo de vida, �iesse a ficar sem
o de�ido efeito, pois o povo já está -com a paciência
esgotada e atingindO o ponto erHico da rebelião.

"

-E D- I T A L

SÁBADO, 21 I)B 1964
Pelo presente edital de eonvoeaeão, Ião convi

dados os senhores acionistas â reunirem-se em
aseembléia ger1JL ordinária que será realisada em

nossa sede social 'à r ua -Presidente Epitácio Pessôa,
n.· 1207, em Jaraguä do RuI. às qüâ\,orZ8 (14) h?rai
do dia 30 de março dá 1964, para deliberarem sôbre >

a seguinte

DELEGACIA AUXILIAR DE POLfclA
-AVISO-

1.). -
ORDEM DO DIA:

Exame, discussão e äprovação do balanço
geral, conta de lucros e perdas, encerrados
em 3r de dezemliro. de 1963 e relatório da
Diretoria e parecer do Conselho Fiscal do
exercício de 1963;
Eleição doa membros do Conselho Fiscal
para o Jlxercício de, 1364;
Outros assuntos ds ínterêsae da sociedajíe.

AVISO

Por derermlneção da D,r�lort(l de Veículos e

Trânsito Público de Plor+enópolíe e de ordem do
Sr. Delegado de Polícia, comunica aos ínteresaados,
na obtenção da carteira de morortste, que a comissão
examinadora, estará nesta cidade, nos dies 6 e 7 do
mês vindouro

Para melhores esclarecimentos, queiram
dirigir à esta Delegacia com antecedência••

jaraguá do Sul. 19 de março de 1964.
Os n i Müll e r, E.",riJio de PoUe'la

�.)
se

3.)

Acham-se- à disposição dos ssnhores acionistas,
no ascritõrio desta sociedade, os documentos a Que
S9 reff!re o art. 99, do Decreto-Lei nO 2627, de ,26
d. utembro de 1940.

'

.

-Iaraguä do Stil, em 27 de feureiro de 1964.

WALDEMAR GRUBBA, Diretor Pr estdenta

Indústria ,de Calçados Goscb Irmãos S. A.
Assembléia Geral Ordinária

,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CII�e de firo, CaCI e Pesca "Marecfial H8ß�8n"
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
De acôrdo com o que dispõe o arr. 33 dos

Estatutos, ficam 'convocados os senhores associados
do Clube de Tiro, Caça e Pesca "Marechal Rondon",
para a Assembléia Geral Ordinária, (I ser realizada
no próximo die 31 do correnre mês, às 20 horas, na

secção de Tiro do Clube Atlético ßeependí, com

a seguinte O R DeM D O D I A:
1°. - Apreciação do relatório e prestação de

contas da Dírerorte, referente ao exercício findo ;
2°. - Eleição do Presidente de Honra, Presl

dente, Vice, Orador e Conselho Fiscal do Clube;
3°. - Assuntos de Interesse dos associados.
No caso de não se venücar número legal na

hora destgnade, a mesma essernbléla funcionará com

qualquer número de sócios, em segunda convocação,
às 20,30 horas do mesmo dia.

jaraguá do Sul, 7 de março de 1964.
Amad.u MaJúud - Pr.aident.

Pelo presente ficam convidados 08 senhores
eciontstes à comparecerem à eseembléla gerlll ordi
nária a realizar-se 00 dia '27 (vinte e sete) de abril
de 1 �64, às 9 (nove) horas na sede soclel, afim de
deliberarem sôbre e seguinte ordem do dia:

t.) -- Discussão e aprovação do balanço geral
e dernaís documentos referenres ao exercício de 19p3.

2.) - Eleição do nôvo conselho Irscel.
3.) - Assuntos de interêsse social.

Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1964.
WALTER GOSCH, Diretor Comercial

Nota: Achem-se à disposição dos senhores acio
nistas no escritório desta ôocledadet os documentos

[I a que se refere o artigo '99 do decreto-lei n.O 2.627,
de 26 de setembro de 19..0.VENDE-SE
Indústria .e Comércio Leopoldo João Grubba S.�.

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital de convocação, �ão con
vidados 08 senhores acionistas desta sociedade à
Re reunirem em assembléia geral ordinária que
será realisada em n08sa sede social à rua Benja
min Constant D. 328, nesta cidade, às quatorze (U)
horas, do dif:\ 18 de abril de 1964, para delibera
rem eôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. - Exame, discussão e aprovação do ba

lanço geral, contaI de lucros e perdas encerrados -

em 31 de dezembro de 1963; relatório da diretoria
e parecer do conselho fiscal dI) exercício de 19?3;

.02. - Eleição dos membros do Conselho FIS
cal e suplentes para 'o exercício de 19M;

3. - Outros assuntos diversos de interêsse
social.

A.VISO
Acham-se à disposição dos senhores aciopis

tas, no escritório da sede social, os documentos
à que se refere o art. 99, do decreto-lei n. 2627,
de 26 de setembro de 1940.

Jaráguá do Sul, em 12 de março de 1964.

LEOPOLDO JOÃO GRUBBA, Dir. Preso

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas para (> plantio do arroz - contendo
o segulnre :

Um bananal com 10,000 pés produzíveis.
30 morgos de arrdzeiw planlada.
t O mil melros de valas pora arrozeiros.
Um(j estrada construidtl dentro do terreno (2.500mls)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
_! casos de madeira.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n.O Õ - com molor - ótimo eslado.
1 Carroça, - elc. elC. etc.

Melhores informoções com Vitor Zimmermann.

II nas LOJAS D9UAT - Filial Jaraguá do Sul

....-..(!--..(B�
Dp. Reinoldo Mupsp. <

II i
1

I[ ADVOGADO

Eser.itório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL
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