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Ano XLV JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, �26 de setembro de 1964 N.O 2.297

InSPflOR fseOlOR

1 DßR!!:b��Ro:UnS��ICß�a.
Circunscrição Escolar
atenciosa circular, n".
3, de 15. do corrente,
que nos comunica ter
assumido a Inspetoria
Escolar dessa Circuns
crição, em data de 4 de
setembro de 196/1, o sr.

Horávio Hipólito da
Silva.

.

Agradecemos a comu

nicação e apresentamos
nossos cumprimentos ao

novel Ibspetor Escolar.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarir1ense

fundação:
A rtur Müller

Díretor :

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL
Impresso na :

Sociedade Gráfica' Avenida LtdlJ.

.

�. "

,i!nspelor de Trânsito

para �Jaraguá do Sul

ATENCÃO! 'Interessa Aos Que Questionam Ao d����aA��En�,�����:!h��!n�U�
ção da fiança, caução lendo em visre uma soll- 'que há possibilidades de
de apólices e outros cireção feita pelo Rolary véríftcer-se no presente
títulos até hoje admitidos) Club de Ieragué di) 'Sul, exercício; 50) ôe a DER irá
da data da publicação da quando de sua v.sua a retificar as curvas mals pe-
lei, isto é, de .17 7· 64 esta cidade, teve ocesrão ri_gosas da atual estrada?

.Tôdos aqueles que de tratar na Assembléia Acreditamos que' não, pois
quizerem continuar· a Legislativa, lendo o repre- qualquer que

.

uíscutír, no admtntatra- sentanre udenlsta conse- seja o traçado' 'escolhido
ti vo ou no [udíciàrío, guido a aprovação de re-

I Iirnp Ice em nove írnp en
terão de substítutr as querimento que, ag0ra, é

tacão; 60) O trêcho São
fórmas admitidas pelo motivo de resposta pelo Q I C

'

D G I d D Bento do ou . orupa, dedepósito em dinheiro ou, iretor era o epart. verá ser concluído ainda
então, deixar o recurso Estadual de Rodagem,

f I d neste exercícto.,da fórma como está e aos quesitos ormu a os :

sujeitar-se maís tarde, 1°) No Plano Ro'doviário

quando a reclamação Estadual consta como em

fôr indeferida, à correção Construção a estrada SC·
monetária aludida, o que 36, Jaraguá do ôul-Corupé
t r a r á consequências São Bento do Sul-Oxford;
catastróficas para 08 2°) O D.E.R. não con- Deus levou mais uma alma desta terra. Tôdos
que tiverem débitos serva o trecho Oorupé- davam ao "Cuíca" 20 anos de vida; entretanto
antigos e. de valôr Ieragué do Sul, face ao durou 26, 2 mêses e 19 dias. Desde pequeno era
elevado. expôsro no item anterior; doentio. O seu lugar pera brincar era o péteo da
Obriga a nova medida 3°) Existem dojs estudos fábrica de compensados do velho Ernesto Czer-

legal a uma revisão às pare a Iígação entre as niewicz. E o ronco-chiado que saía do seu pobre
pressas dos processos duas cidades, um se de- peito, fê-lo popular: nascia um apelido. Nascia o
Que mantem em anda- senvolve pela margem di- popular "Cuíca".
mento . e garantidos por reita e outro pela esquerda Engwin Bruns era o nome do vulgarmente'
fiança idônea, caução de do Rio liepocú, sendo que conhecido "Cuíca". Fllho de Henrique-e Susana
títulos, etc. adotando 8 a escolha do melhor traça Bruns, tinha físico requítico e uma veia .dilatada
fórmula que melhor irá do já esré sendo pr oces no coração. Levava o seu destino de moço con-
atender aos seus ínteres- sede; 40) Não podemos denado. Si alguem quizesse mexer com o "Cuica"
ees. Salvo, é claro, sí precisar sôbre o inicio dos bastava lhe chamarem de Heinz Mahnke.
optar pelo' pagamento trabalhos, . visto trerer-se Como tôdo rapaz azarado, qualquer assunto
imediáto da divida, de obra a ser realizada acabava desabando sôbre o coitado. Éra uma

quando, então gozará errevés do Plameg, porém espécie de bode exptetório da cidade. Tinha
de uma redução de 50% muitos defeitos, mas tinha terrbern grandes qua-
Ra multa aplicada. Aroldo' lidedes. Dificilmente recusava pare fazer um favor.
É bem verdade que a Amava as coisas à sua maneira e nem sempre
Ieí também traz o lado

C Ih era compreendido. Sua maior cruz era a gozação
que benefecia o recla- arva O dos outros. Mais fino do que pahro tinha que
mante, dizendo que a

f 1
subrneter-se a lôdas 'as brincadeiras, Algumas de

importânci� do. depósito a a. na máu gôsto. A maioria valendo só para brincar.
que tiver de ser nevol- E o "Cuica" sabia topar a "parada". Perde-se a

vida, por ter sido Câmara c,onla dos "discursos" que fazia em. ruidosas
julgado procedente o noiles de bolão. Era. tambem o chefe· dos levan-
recurso, reclamação ou "O Globo", que se edita ladores. E fazia a marcação dos páus. Alegria
medida judicial, será na Guanabara divulgou maior era poder sentar com os bolonistas, depois
atualizada monetária- no diá 26864 as atlvida· das partidas, e sorver a teQladora cerveja. Sabia
mente, de módo a que des do deputado federal como ninguem pedir um aperitivo ou um dgarro.
os injustamente notifi· Aroldo Carvalho, d� que Tôdos gostavam do "Cuica". Até _o "Guaqti_ari"
cados venham a recebér destacamos

.

a parte de 3 a-feira não conseguiu funcionar. Era UlT)a home-
a devolução de seu suas apreciações com res· (1�gem dos bdlonistas ao seu maior levantador
dinheiro, completamente peito a Iransferêncid do de páus. Podià não ter realizado muito çomo'
atualizado, dentro de 2° Batalhão Ferroviário e cidadão, mas o seu desaparecimenlo provocou
60 dias, sob pena de a ligação ferroviária de Ja- uma lacuna na organização da sociedade.
continuar a oermanente raguá do Sul à Blumenau, Engwin Bruns nunca leve' muito dinheiro,
cOrI'eção, inciusive o de via Massarônduba. . que era o seu maior problema. Como tôdo moço,
ser usado palo cOQtri- É o seguinte o I:QUico: sonhava com números e cifras que nunca chegou
buinte, como compensa "O vice·líder udenista possuir em. abundância. Números linha muitos-
ção, no ·pagamento de Aroldo Cárvalho (UDN o solteiríssimo e católico "Cuica". Mas nenhum
tributos federais. SO) classifieou como numero 'ideal que o pudesse colocàr entre seus_

Seja come fôr é de danosa aos interesses na- colegas de infâhcia.. -Era nascido em 3 7 38,
bôa prudência &dotarem- cionais a Iransferência da nalural do Vale do Itajaí, da alegre cidade de
se medidas que vizem séde do 2° Batalhão Fei- Blumenau. Reservista de 3.a, n.o 250.950, Rela
assegurar a .indispensá roviário de Rio Negro. no 16.a C. R. - Registrado no SESI pela malricula
vel tranquilidade à Paraná, para a cidade 1885, n.o·l 1. Carteira Profissional 51.174, série.
emprêsá e não ver-se, Goiana Pires do Rio, com 145.a - EleHor n.o 8.154 da 17 a Zona, 5.a Se'cção.
de uma hora para outra, a remoção, inclusive, de Faleceu em 22.964, às 14' horas, E a sepultura

I i m po s sibili ta d a de 900 servidores civis. Disee tomou o n.O 1 A74 no Cemitério local.

I'atender aos pesados que há muito o que fazer Para o derradeiro adeus tôdos colaboraram.
encargos da lei. Refere- no setor ferroviário no sul A Prefeitura deu o alaúde. O povo coldborou
se a lei a' impostos e do Brasii, como a ligação' 'com f1ôres. Os amigos com' as lágrimas. As
taxas, tais .como: Imp, Jaraguá do Sul à Blume- sociedades Icom expressões de pesar e com corôas
de' Renda, Imp, do Sêlo, nau. No seu enlender, o de homenagens. Enquanto \0 caixão aguardava o

Imp. de Oonsumo e melhor será criar um ba- "visto" da malária piua ser bftixado dentro da
Oontri-buições previden· talhão no Planallo Cen terra bruta, gOlas da. chuva parecialß chorar o

O clichê que eslampa ro, Estado da Guanabara, ciál"ias trai:' menino ·que varlia.
mos acima, fi.x;a um ins- em data de 26 de agôslo Era a despedida do Engwin Bruns 'que em

laiúe, lógo após â longa de 1964.

I d
. vida foi páu p'ra qualqu�r Óbra. De cabo ele:lOfôl,

entrevista do sr. Etnba,ixa' Insta ação o então, foi onde arrancou a.s maiores promessas.
dor Vaséo Le-i!ão da Ou Segundo chegou áo nos· Tôdos os candidatos a qualquer coisa tinham no

nha e Juanita Oastro, irmã 80 conhecimento, teria

M
· "',.

d S h d seu eleitor certá. Entretanto, tinha êle o "seu"
do ditador Fidel Oastr" luanila Castro formulado. UDICI.piO e c roe er candidato e .pela candidatura fez sua "forcinha",
de Cuba. ,\ ao sr·. Pedro Fagundes cuja vitória não veio.

.

um convile para ser seu
. Recebemos com pra ticipar, como conyidado Nunca foi citado em jornal por não ter sido

O flagrante mostra o' convidado ofiçial, quando lier o seguinte convite: . de honra dos festivos e "impOrlanIe". Contudo, a sua repentina morle
vereádor jaraguaense Pe- Ouba voltar a ser demo do banquete a se realiza- transformou o bom "Cuica" em notícia.
dro J:'agundes quando da cráticé.!" tendo sido. convi - f\. Comiss'áo organiza- rem no dia 3 de outubro. É uma figura trddidonal que desaparece.
referida enfrevista G-?m a dado ainda paro, oportu· dora \ dos

.

festejos de' Engwin Biuns, o querido "Cuica" dos' bons
imprensa brasileira, na re nômente, realizar um ·curso instalação do "Munic! Contando com s sua

.tempos, o m'oço na flor da idade, mçmeu eXôta-
. siàêncid do Chanceler i'otensivo de espanhol em

I
pio Sctiroeder" tem' o presença, a.::J.tecipa., seus mente 1.10 segundo dia da Primavera dêste ano.

Vasco Leitão da Cunha, Miami� nos Estados Uni. elevado prazer de con· agradecimentos."
. Que Deus o tenha em bôa paz!

na cidade.do Rio -de lanei· dos.
'. vidar V. Exa. para par. A Comi.sio organizadora '

...... ......_
"

. A Lei Federal n-. 4357, /St>lhO Nacional - de
publicada no día 17 7-64 Economía, pela Resolu
introduziu modificações ção 5/64, por trimestre
profundas na legislação e que tem em vísta a

fiscal, algumas delas de desvalorização da moeda,
repercussão muito séria indicada pelo encareci
na vida das emprêsas e, mento da vida.

m�smo para os contri- A correção momentá
bumtes,. chamadas pes- ria, segundo. a acima
soas Iísícas. mencionada lei aplica-se
Uma das' disposições inclusive aos débitos,

que mais fundamente cuja cobrança tenha sido
vai atingir aos que ques suspensa por medida
tionam (àqueles que pro admínístratlva ou judicial
curam nos Trihunais e, a leí só faz exceção
Adminístratívos, a repa- para aqueles contríbuín-
ração de uma ação tes que tiverem deposi
fiscal) é o da fixação tado a quantia em moeda
dos

'

coeficientes de ou que v e n h a m a

correção que já Ioram depositar o valôr dentro
determinadas pelo Con- de 90 días (em substituí-

Snr. Comerciante -;-1Industrial: A Asso

ciação Comercial e

.Industrial de Jara
guá do' Sul é teu'

órgão de c I a s s e.

Inscreva-te é o m o

assoeiapo para a

defesa de teus in
teressea.

o BOm "CUIaA"

Há muito. que a cidade ne

cessitava de um Inspetor para
organizar e fiscalizar o trân
sito, que felizmente dêsde o
dia %2 do coerente, já se en
contra trabalhando nesse se

tor o Inspetor Sr. DARCY
SCHMIDT, procedente da Di
retoria de Trânsito da capttal
do Estado.
Com a permanência do re

Ierído.Inspetor em nossa Oí
dade, vfrá por-certo melhorar
o trânsito, acabando com. os

äbusos de certos motoristas,
lambretistas, motoceclistas
etc" que gostam de transfor
mar as ruas da cidade' em
pista de corrida, pondo em

perigo a vida de pessôae vin
do também, dar mais StOcêgo
aos pais que ma:qtêm seus fi
lhos nas escolas, onde nos ho
rários de saidas, será mantido
uma fiscalizlção ruais sevérßs,

quanto as velocidades impri
midas nos veículos.
Em bréve, serão colocados

em v*rio'S pontos <ias ruas da.
Cids-de, sinalizações de tran
sito, para melhor orientação
dos senhores motorístaa.
Para que o Inspetor de Trân

sito e soldados que o auxi
liam 'na fiscalização, dévem
os motoristas e' proprietários
de veículos motorizados, tra
zerem consigo; suas carteiras
de habilitação e certificado de
propriedade do veículo quI:'
dirigem.
Às pessôas que ainda não

possuem carteiras de moto
rista, poderão dirigir-se ã-De·
legacia localanos dias l° e 2
do próximo mês de outubro,
afim de submeterem à exame,
paia a obtenção de carteira
de habilitação.

, _. -
.

pedro Fagundes·
e Juanita Castro

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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II D�ua ::��n�Mi:'�!i��:�:����N II!b=(C=(D=m=,=lUl=IDlll�21�e AgrnC(D[êdl
II (antiga residência de Emanuel Ehlers) "I
ii ii Nossa palestra hoje é sôbre 4-S.

'I Clinica geral médico - Cirurgia de adultos e II É pars você jóvem 4-S, que dirigimos nossa

"'1 crianças, Partos Diathermia ,- Ondas curtas e III, I t d h' pA'
.

I! Llltra curtas _ Iudutoterrnia Bisturi-elétrico .. Elec- II
pa es ra e oje. ara voce menina ou memno

.. II cujo lema é: PROGREDIR SEMPRE".

�:::::::::::::'::�::��:�:��::�:::::::::�:::::::::�.��J que %ea::e air:��� fál��� dao:o:�fn�����:�r��ugf��:'
de Trabalho e tomam sôbre seus ombros frágeis

I::�"'ijr:"""rê"'r'�',â"n'�'o'i'i'i�'ri�'�"m"ân'�···��:.I g1:;I;f��:��f�É�:��?;ilt:i!��!�f��r���
f

P H
B VlR; SAÚDE, '. /

tr�:::
CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA-

:::.�
Mas que não sabem éínda que com a idade

de 10 anos, as mãos dêsses jóvens 4 S já falam
RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras do trabalho cansativo e árduo, lado a lado

./

com

ti:: Diagnóstico Precoce do Clncer ,nas Senhoras

l:.l seus pais. ,

'

1 Saibam também senhores. Leitores que com
• Comunica aos seus clientes que atenderá no seu

:1
essa idade os sonhos e ideals do jóvem 4-S, não são

ti novo consu/t6rio ii Rua Artbur �üller n' 160 : maís infantis, seus pensaméntos não são tão leves ou

ti (AO LADO DO NOVO HOT�L) 1 fantásticos. quanto às demals crianças ou jO,ve�s
f: Das 9,12 e das '15-18 horas _ FONE 384 :1 da mesma Idade. Por que? Por que seus Ideals,
f: '

'

:� seus pensamentos, e suas açoes são carregadas de
�""''''.',�:·,'',·�:·-�:·,''''',·w.".".",,,,,,,,,.·,,·.,,�,,:·,,,.......� 'otimismo, de .responsabllídade e esperança também,

Otimismo porque já se confundem com a terra,
mãos laboriosas, pequenas e cheias de calos. Êles
sabem que eSS3 mesma terra há de compensar
lhes o esfôrçö, pois ainda são crianças e como

tais enfrentam as dificuldades, sabendo que atrás
delas, vêm a satisfação de uma vitória, há de vir
o trabalho transíormado numa produção que lhes
garanta o comêço de algum outro empreendimen-
to.

'

Falamos em responsabilidade dêsses [ovens - 4-S.
� uma realidade, senhores, e a prova está

no seu trabalho individual. Visitando uma casa
onde a placa "AQUI VIVE UM 4,S" está pregada
ou pendurada na área ou fachada da casa, per
guuta.lhe sôbre seu projeto de Irabalho.

Sim, podem perguntar .assím mesmo, PROJE,
TO DE TRABALHO. Êles, muito contentes, hão de
conduzir-lhes para uma criação de coelhos, para
um plantio de milho ou batatinha, para a sala de
costura, ou hão de levar-Ines para uma horta de
uns 60 ou ,100 m2. de terreno.

Ai então, cuidado! A horta do 4·S está tôda
dividida em canteiros, adubada, plantada, tratada
com capricho, atenção e amor.

.

Olhe então para o jovem. Você verá o que
estamos dizendo ...

Você verá na expresão franca, sorridente e

EI luminosa do menino ou da menina 4 S, não só o'
seu otimismo, mas sua responsabilidade. Podá crer, .

caro Leitor, ali está a iniciativa do jovem, A sua

horta, por exemplo, foi feita por êle mesmo; pela
menina ou menino 4 S.

!P.;=;�lE!!!! ,!==!!!!!!II!Ei!iiiii!-=ffii!I!iI!.!!E!liEiliiiffil!B!lilliii Desde o local, os cantetros, a sementeira, o

I '

DR. J r.:\,R N SO E LT' E' R m plantio e todos os outros reqúísítos para uma hort-a, .

iii v
13 partiram de seu ínterêsse, de sua responsabilidade.

m
'

I CIRURBlfio DENTISTIi I '

-I'
Desde essa tão pouca idade,' os seus pensa--

III
mentos e atividade se encaminham para a reelída-

".
Moderníssimo "AIROTOR"

I
de a�ual. É preciso 'pl�ntar; é preciso criar; é

IR preCISO costurar e cosmhar, encarar essa realida-
!I. Reduz o tempo de traba lho _ .. de que se evidencia dia a dia,

I e aumenta {) conforto do CLIENTE. W, Falamos ainda que os pensamentos, ideais.
-

e
--

m aç.ões dos jovens 4 S, além de otimismo e r,espon-
,

.

�I CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
:e sabilidade, são carregados também de esperança.

I
RAIOS X III 'Prezados Leitores:

"

-

.

, , .

'

III Como todos nós, OE! joveos 4 S, fazem da es-

iii C o n sul tOtl o: Av. Getulio Vargas, 198 I perança em seus corações, a cÔr do seu trabalho ...

'I (Anex,o ao Depósito da Antarctica J 1--. porque,
êles acompanham dia a dia� o crescimento

II de seu projeto. É a esperança que os faz vibrar
H !II!Si;i!iIIl!!!EIl!.a!Il_i�IEiI!�IIE!!!iEBili! quando a semente germinou! Quando a plantinqa

apareceu fora da terra! Quando cresceu, e assitn
,

���'
por diante.' ,

,

,
Poderiamo@ aqui, dizer muito mais de seu,s

Dp. Reinoldo Mupapa afazeres ou do modo porque o fazem ... mas va-

'�. �D"TO.d:i "'D-. 'II' l mos convidar nossos Leitores para se ceI:tificarem
Milton Corrêae"_

.öl. V ",..na, _ , dos trabalhos dos jôvens.
, M91ãnie Sied schlag Deixamos o convite para os senhores, senho-o

"Correio do Povo" t r!ls e outros jovens para, 'quando. passarem por
Ele, brasileiro, solteiro, um jornal a

Escritório ao lado da Prefeitura , uma localidade onde houver uma placa "Aqui vive
t é o e l.ã ó, natural de

.

d
_ JARAGUÁ DO SUL �_' um,4-S",

vão visitar o projeto de t!'abalho..
Córupá, nesté ,Estado. servIço o povo

,
Temos certeza q,ue os visitantes gostarão de

ôõmiciliado e residente
�� acompanhar os 4-S- par.a, ver e para sentir como

nesta' cidade, filho de nós, aquêle otimismo, aquela responsabilidade e

Mapuel Corrêa e de .i���i�i�I��a�!��!���j�r���I�·. aquela esperança que fazem dOs jo�ens rurais,
Lucinda Corrêa., I '. .

'

�l uma elasse ... uma peq_uena e modesta classe;
Ela, brasilßira, �olteira, 111_'- TJ\\r'o'. mA(lUl' ruo TI TI trlI: 10).'. !][fP,11- d1\ AIp A\ '7/ P \\1P AI trlI �I: mas com os olhos, o coração e a Vo�n.1ade voltados

doméstica, natural. de til 11» !VJl llll\UI 1.[})caL �lLU1 l.lli� PAfL,� 'ii �l.lli\UI ,para um futuro mais claro e mais firme,
Joiuville, neste Estado, iU �g Recebam estas palavras e aplauso

_

de- nossa

doml'cl'll'ada e resideDle III II .. '.-.' � ...a II n parte, pelo 'que têm hilo e aos lide, res que' os
nesta t:,idade, fiIha- Wal-::: WD" • -v I têm levado 'a tanto, �

demar ,Siedschlag 'e de 11'_ä .Ui Norberto Kaestner - ExteDsioDista
Lydia Sied schlag. g lU da ACARESC,

I
Com escrit6rio nésta cidadé à Av_ Marechal Deodoro

Ii.·i C 1 M B kE para que chegue aO cp- .

III e iDa aria ec er
nhecimenw Jf todos�ma.ndei da Fonseca nO: 122, para melhor servir 'Seus c I i e 'n t e es;

I
Extensionista Doméstica da Acaresc

�:::a�ublkraeJ�n��l:d\t�pr��� m' mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios, " '

,� ,

sa e em cartórie onde será M ': de Advogacia DR. HEROIL�O ALEXANDRÉ DA LUZ, II· �

_

,

"

atixado durante' IS dias. $:

'1'-
com sép.a em Joinvill,� e, São Francisco, do Sul; está em 'lU Yende-s'e - Centroalguem souber ae algum im-

. §
peaimento acus�-o para (;)5:: condiçõ$8 de, também, aceitar causas para aquelas Co- m Vende-se uma propriedade contendo uma'
fins legais.

I" ma�calilJ liem maiore. oIiÚ.. para leUB conlltiiuintes. '

-iii
casa de material 8 uma casa de madeira, situado

AUREA MüLLER GRUBBA III à .Rua Epitieio Pes8ôa, 4.97 em Jaraguá do Sul.
Oticial iii blforma9i88 _Qom Dr. Piocioni, em Corupá. ,

Emprêsa Jonialistica
"Correio do Povo" Ltda,

,

- 1964 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

_I

ASSINA'l'llRA:

"hual, •• . Cr$ 650,00
Semestra,l. • • Cr$ 350,00
Avulso'. ',' . Cr$ 30,00

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19

"venida Mal. Deodoro, 21o,
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .J a
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras; Palmeiras, eto., etc.

,PEQAM CATALOGO
,

'ILUSTRADO
.

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

c::::::=c::::::;::.oc:::::;:.�c::::::;::.c::::::;:::.c::::::;:::.

i1":::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::".::::;::�
.u

SO' C I A I S
,i!

ii '
.

.

',' II
,II ii

,

II li

\\.::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::.-:::::::::: :::l)
Dia 29:

Jeanette filha do sr.

Sérgio Thomsen;Eaeem anos hoje': _ Ana esp. do sr. Ri

Walter Lalíín reslden- cardo Prlebe;
N R

- Letina esp. do sr.,

te em ereu amos; Clemente Schíochet;
- Otília esp. do sr,

_ Helmuth Schmöckel
Gerson Ferreira resídeu- residente em Ourítíba:
te em Guaramírlm.

_ A Sra. Olalr, esp. do
sr. Rodrigo Nicoluzzi.

Dia 30:

.. Aniversários

Fa�em' anos amanhã:
,

�

O sr. Wolgang Weege;
-, Alberto TomeHm;
- A Sra. _ Carla Mei-

nert residente em Joín
vílle;
- O 'menino Ilson filho

do sr. Alvino Lemke re

sidente em Rio da Luz
Vitória;-

- A Sra. Maria Dià�
Angelo residente nesta
cidade;
'- Sr. Leopoldo Bos

hammer residente em

Estrada Jaraguá;
- Besane filha do sr.

Rolando Jank.

Dia 28:

Almiro filho de Alfredo
Bruch residente em Gua-
ramirim; ,

-Odete Sehulz. esp, do
sr. Haroldo Schulz ç

- Estersía esp. do sr.

Fritz' Koelling res, em

Joinville.

Registro Civil
Aurea Müller Grubb 1,- Oficial
do Registrá .Civil do I.0 Dis
trito da Comarca' de'Jaragoá
do _Su, Estado Je Santa

Catarina, B,rasil.
Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos- ex gidos pela lei
atim de se habilitarem para

ca'sar se: '

,[

Edital n. 5814 de 1__8/9/64;

Dr. Francisco Antonio Píccíeae ,l
:M[ Je .lO lJ Co-c.H.. JU. 1.'7

Cirurgia e Clínioa de Adultos e Crianças
'Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Otília esp. do sr. W{>.r

Der Gosch residente em

Joinville;
- Hilda esp, do sr.

Silveste Stoinski;
- Sr, Arnaldo Lauren

tino da Costa residente
em São Francisco do
Sul;
- Honório Olavo Bor

tolini.

Residência : Dr. Nereu Ramos, 419
CORupA - SAN:FA C .....'JIrAR.ll[NA

............._--_._ _.__.._-_._-_ _ __ _._ _ _ _ _.-

!i·
.. • ...._ ....·_-_ • .. _ ...... ·_·_·....•__ · ··--_ __ .. · .. • _· • __ • ..

·ji
:: li

!! DR: IVO KAUFMANN o!!
�i -

--� iI
ii Cirurgião Dentista li
li li
ii i!
II Consultório: - Rua Pres., Epíteclo Pessoa 139 ii
li I!

Daniel ii (em fren-te da BMPRBSUL) !!
II ii
!! II
:: - Aparelhagem modernissima -

II

ii U
li RAIO X - CLINICA - CIRURGIA II
li PROTBSE - CLINICA INFANTIL, ii
li II

- li i!
::::::::::::==:::==::::::::::::::::::========::::::::::::-::::::::::==:==::::::::

Jovem Adolar
Verbinen;
- O Jovem Amauri da

Cunha. Jacobi.

Dia 2:

Rosalinda esp, do sr.

Adolfo Bartel residente
em Itapocuzínho;
- Vereu filho do sr.

Inácio Tomaselli;
- Irineu filho do sr.

Herbert Buerger;
- 'Apolônia asp. do

sr. Martinho Rengel re

sidente em Rio Cêrro I,

Vende�se
Uma casa de material

no centro da' cidade eo

lado do Banco do Brasil
S.A,

'

Informações com a sra,

Rosàlina Werner' ou nesta

rediitção. '

Jaraguá do Sul, 22
Julho 'de 1 �64.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Marcàtto S. A.lndústria e Comércio J a r a g � á
Assembléia Geral Extraordinária

lnduatría Textil�"Jarita" S.,A.
Assembléia Geral ExtraoJ,'dinária

Ficam convidados os srs. acionistas para uma Ficam convidados os srs. acionistas para unia
assembléia geral extraordinária, a realizar' se dia assembléia geral extraordinãria, a realizar-se no

13 de. outubro de 1964, às 15 horas, na sêde social dia 12 de outubro de 1964, às 1-5 horas, na séde
à Rua Jorge' Czerniewicz, nesta cidade, a fim de social em Itapoousinho, afim de apreciar a seguinte
apreciar sobre a seguinte ordem do dia : o r de m do d i a: '

a) - Aumento de capital;
.

a) - aumento de capital;
.b) - Alteração parcial dos estatutos; b) - alteração parcial dos estatutos;
c) - Assuntos diversos. c) - assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1964 Assembléia Geral Ordinária

JARAGUÁ FABRIL 8. A. . Ficam convidados os srs. �cioriistas para uma

assembléia geral ordinâria a realizar·se no dia 28
Hltns Gér/urcl Mayer - Dir. Comercial de novembro de 1964, às 15 horas, na séde social,

em Itapocuzlnho, afim de deliberar sôbre a se-

guinte ordem do dia: _

'

,

a) :_ apreciação do balanço, relat6rio e pare
cer do conselho fiscal, relativo ao e x e r c i c i o
encerrado em 31 8 64; b) - eleição da nova di
retoria; c):_ eleição do conselho fiscal; d)
assuntos diversos.

Nota: Acham-se â disposição dos srs. acio
nistas os documentos de que trata o arj, 99, do
decreto-lei 2627, de 26 9 40.

Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1964.
Joãó Lucio da Costa - diretor comercial

:p:::::;::::::::::::::::::=c:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::;:::::::=-:::::::::::;::::::::::._\

ii 1Thlo IEIK(Iffi ][A lUfOOANN ii
II ii

H itIEDIt:::O t:::IBURGIA4) II
ii !l
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
ii fi

ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre
II
ii CIRURGIA. - SENHORA.S - .PA.RTOS - CRIANÇA.S B

li CLINICA OERAL
II

ii I,onga prätíea em Hospitais Europ"us
ii Consultório e residência: "
:i n
'I Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
ii

'

II Ficam convidados os srs. acionistas para uma

II CONSULTAS: II assembléIa geràl extraordinária, a realizar-se dia
ii II 12 de outubro de 1964, às 15 horas, na sede social
II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas Il em Itapocuainho, neste mnnioipio, a fim de apre-

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii ciar sobre a seguinte o r dem do d i a:

ii Atende chamados tambam à. Noite II a) - Aumento de Capital;
�__� .•._._.__ ._..• ...J.j b»

- Alteração parcial dos Estatutos:
.-----.-------------.--.--- ... - .. -- .. - ...---.-.----..--::::;.' c - Assuntos Diversos.

.

".
'

Járaguá do Sul, 22 de setembro de 196.4
._

Manoel F; Je (osta - Dir. Presidente.
S�SI9l�IIi!lIIB@88!!!8!!!(j8llJ!8I!I:.��88�(j

·M ti'· ., . <.1 - 'Wo t S A I
\_

FOTO PIAZERA ,I·e ª urglca uoa�, les .. DEPRONTE Á PREFBITURA. - JARA.GUÁ DU SUL I
-�--------�----.�----,,--

AS�EMBLÉIA GERAL ·E,XTRAORDINÁRIA. I Fotografias em Geral � Fotocopias-de Document(Js -; Gumz Irmãos S. �A.
. Fic�.m_ co.nvidados os. s_ r.s. a·cionist.as para. uma II Filmes e Material foto - Aparelbos e Acessórios

.'

-

I d 1'lo I!U Assembléia Geral Extraordinária
assem.blela geral extraordloana. a' rea Izar-se" Ia

uI" A d'd t d d
.

iii· t b Id· 1'9'--4 '

15·h
.

';1 •

I
' pe 1 Oi a en e a omlC O IS am em

F' 'd d
. ,

., de outubro e o.' as ora�-;,,- na seu.e socla
'.
a

em lo-:alidades vizinhas .
Icam convI a,· os os srs. aCIOOIstas para uma

Rua Exp Anton:o Carlos ferreira, nesta cidade, a firn ,-
.

_ .' assembléia 'geral ext�aordinária, a realizar'se no dia"
- de apreciar sôbre a seguinte ordem do dia: !91ii11il!���@i�-�II!!II!I��(j 12 de oulubro de 1964, às 17 horas, na sede social
, a) A"ünento de capital; b) Alteração parcial dos

[I
em �io Cêrro, neste município, a fim de apreciar

Esfaturos; c) Assuntos Diversos. sôbre a seguinte ordem do dia:
.

Jaraguá do Sul, 23 de .§elembro de 1964. VEND E _ 5 E a) - Aumento de Capital j b) - Alteração
.

lo'AO WIEST, Dir. Presidenle, "
parcial dos ESlatutos; c) - Assunlos diversos.

'Uma'propriedade com 1.200 margos -- terras /laraguá do Stil, 23 de setembro de 1964 .

. aprop·riadas para o plantio ·do arroz - contendo
.

p.. ARTHUR GUMZ, Dir. Comercial
o seguinte:

.

, ...

Um bananal com 10.000 pés· produZíveis.
30. morgos de arrozeira plantada.
10 mil metros de valas para arrozeiras.
Umtt estrada construidéJ dentro do terreno(2.500mls)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
'I casas de -madeira.

_

3 pasto cercado com arame. I '

12 mH pés de aipim.
1 Batedeira n.O 3 - com motor - ótimo esla'do.
'1 Carroça - elc. erc, étc.

'

I Melhores informações com Vitor Zimmermann.

II n�s LOlAS DOUAT - ��I_:_.�_��:_: doS u 1.1

,
c

Assemblêia Geral Extraordinária

CONVOOAQÃO
São convidados os senhores acionistas da.

Mareaue S, A. Indústria e Comércio à se reunirem
. é'�_Assembléia Geral Extraordinärta no dia 3 de
outubuo de 1964, às 15 (quinze) hores, na sede
social à A-v. Mal. Deodoro da Fonseoa n." 1.188
nesta cidade, para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
�

1. -' Aumento ge capital social com alteração
.

dos estatutos sociais," atendendo às : exigências da
Lei n." 4357 de 16/7/64 Art. 3°;

" .

2. - Assuntos diversos de interêsse social.

Járaguä do Sul, 3 dá setembro de 1964.
DORVAL MAROATTO. Dir. Presidente

BfRnßROO fiHUß8ß S. ß. 'Indústria e .Comercio
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÖRDINÁRIA

EDITAL DE CÖNVOCAQÃO
'Pelo presente edital de convocação. são convi

dados, os senhores acionistas da firma Bernardo
Grubba 8., A. Indústria e Ooméreio à reunirem-se
em Assembléia Geral Extraordinária que será rea

lizada em nossa séde social 'à Rua Presidente Epi-
. rácio Pessôa n. 1.207, nesta cidade, ás nove (9) ho·
tas do àia 30 da Setembro do corrente ano, para
deliberarem sôbre a seguinte

\ ORDEM DO .DIA
1) - Aumento de Capital conforme. proposta

da Diretoria;
,

r

2) - A-lteração parcial dos estatutos sociais;
3) - Outros aseuntos de Interesse social.

Jaraguá do Sol, 10 de Setembro de 1.964.

WALDEMAR GRUBBA - Diretor Presidente

ßSSOCiBC80 Comerciof e Industriol de la.rouuá �o Sul
EDITAL DE CONVOCAQÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pela presente e de conformidade com o art. 14

dos .estatutos desta Associação. ficam convocados
os senhores associados par a comparecerem a Assem
.bléia-Geral Ordinária a realizar-se no dia 12 de
+Outubro, às 20 horas, na sede social do Clube A.
Baependi, com a seguinte Ordem do Dia:

. i. - Prestação de contas da diretoria;
.

2. - Eleição dos no9'OS diretores; .

3. - Assuntos de interêsse gflral.
Bolícitamoa o comparecimento de todos· os

senhores associados.
Jaraguá do Sul, setembro de 1964.

GERALDO MARQUARDT, Presidente

"

,

Reeder S. A. Agr., Ind. e Com.
'r São convidados os srs. Acionistas desta Socie

dade ii se reunirem em "Assembléia Geral Extraor
(Unária no dia 10 de outubro p. vindouro. às 10
horas, na sede social à estrada Rio Cêrro II, para

. deliberarem sôbre a seguinte:
.

ORDE M DO ]JIA

t ./

" 1.

2.

Kum·euto do capital social e consequente
alteração dos estatutos;'
Outros assuntos de interêsse da sociedade;

.

Jaraguâ do Sul, 15 de setembro de 1964.

RIOARDO ROEDER. Diretor-Presidenteo

Alberto Bauer S. A. In�. e
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os BfS. acionistas pará uma

Assembléia Geral Extraordinária. a realizar-s,e dia
12 de outubro de 1964, ás 15 hor�s, na séde social
â Av:· Mal. Deodoro da Fonseca, nash cidade, afim
de a'preciar sobre a s"eguinte ordljlm do dia:

'

(Ya) '- Aumento de capital;
b) -:- Alteração pa�cial gos .Estatutos;

.

c) - Assuntos Diversos.
.

.

Jaragu� GO Sul, 22 de "setembro de 1964
Alberto Barier, DÍJ.�. Presidente

s. A.

Companhia MáqUinas Famac
Assembléia Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

, Ficam convidados os srs. acionistas para uma

assembléia geral extraordinária, a realizar' se dia
13 de outubro de 1964, às 20 horas, na séde social
à Rua CeI. Proc6pio Gomes de Oliveira, nesta
cidade, afim de apreciar a seguinte ordem. do dia :

a) - 'aumento de capital; ,

b) - alteração parcial dos estatutos;
c) - assuntos diversos;
d) - Eleição da Diretoria.

Jaraguä do Sul, 21 de setembro de 1964
COMPANHIA MÁQUINAS FAMAC

O. Kaesemodel., Diretor

LUIZ K,IENEN s. A.
Industria e Comercio de Bebidas

liiDITAL DE CONVOOAQÃO
Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os srs. acionistas para uma

assembléia geral extraordinária, a realizar-se dia
12 de outubro de 1964, ás 15 horas, na séde social
á Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nesta cidade, a

fim de apreciar sobre a seguinte ordem do dia:

a) - Aumento de capital;
b) - Alteração parcial dos estatutos;
c) - Assun tos diversos.

Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1964

Gertrud Luise Marle Linck Kienen, Dir. Presidente

Ind� de Calçados Gosch Irmãos S.A.
Assembléia Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convidados OB senhores
acionistas desta sociedade à comparecerem

"

à
assembléia geral extraordinária, que. se réallzará
no dia 12 de outubro de 1964, ás 15 horas, na
séde da -sociedade a .Iim de deliberarem sobre a

seguiute ORDEM DO DIA

1) - Aumento de capital
2) - Alteração dos Estatutos
3) ,_ Assuntos gerais de interesse da sociedade

Jaraguá do Sul, 22 de setembro de 1964

Wa.lter .J. F. Gosch, Dir. Comercial

In�ustria B Comeroio Sc�mitt SIA
Assembléia Geral Estraordinária

. Ficam convidados os srs. acionistas para uma
assembléia geral extraordinária, a roalizar·se dia
13 de outubro de 1964, às 17 horas, na séde social
á Estrada Blumenau klm. 4, neste municipio, a

fim de apreciar sobre a seguinte ordem do dia:

a) - Aumento de capital:
b) - Alteração parcial dos 'Estatutos;
c) - Assuntos diversos ..

·

.

Jaraguá do Sul, 23 de setembro de 1964

Comercio e Industria Schmitt S. A.

ArnolJo L. Scbmitt, Dir: Presidente

MHnon f. OH C08lß 8. ß. rno. f COM.
Assembléia Geral Extraordinária

·Textil Cyrus-S. A.
Assembleia Geral Extraordinária

Ficam ·convidados os srs. acionistas para uma

assembléia geral. extraordinária, a realizar-se no dia
13 de outubro de 19M,· à,s 15 horas, na séde social
à Rua CeI. Procópio Gomes de Olivei.ra, nesta ciqad.e.
afim de apreclar sôbre a seguinte ordem do dia:

a) - Aumento do capital;
b) - Alte�ação parcial dos estatutos;
c) - Assuntos Diversos .

laragliéí do Su'l. 24 de setembro de 1964

Gerhardl Irlhur Marquardt, Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Enlace Wachholz·Kuchenbecker

J

uColuna ROTARY"
Na reunião semanal de 18 du corrente foram'

-------- prestadas significativas homenagens à Sra. Hilda
SÁQADO, 26 DB SETEMBRO DE ('964 N.O 2.297 Hufenuessler, projenitora do comp. Rodolfo, Presí-

��="!!�!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'�!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!� dente d o Ro tary CIub de Jaraguá doSui, atual.
meute de viagem pela Europa e o sr. Eugênio Jo-�
sé da Silva, vice presidente no exercício de pre
sidência do clube. Ambos os homenageados foram

Realizou.se no dia 19 do noivo e Mario Jung e Se- vivamente aplaudidos pelas passagens de seus

natalícios.
'.

corrente, o enlace rríatrl- nhora, por parte da noiva.
O comp. Victor tornou a apresentar bem ela-montel da gentil Srta. Às 17 horas verificou- borada instrução rotäría, enquanto que o comp.Miriam Wachholz. filha '

I"se o ato re IglOSO que teve Dietrich, além de agradecer as referências à suadileta do sr. Alex Wachholz como testemunhas R�i, mãe, levou ao conhecimento dos presentes as.
A Associação Internacional de Lions Clubes e sua espôse Edeltraut 1. mU,nd Jung e Senhora e atividades do Rotary International, com relação à

.lnlCIOU se como um sonho de um jovem agente de Wachholz com o jovem Heinz Mahnke e Senhora,' assistência e, auxílío à Ghipre e o Vietnam.
seguros de uma comperrhíe de Chicag-o. bancário e estudante de por parte da noiva e Fe O comp. Manoel teve oportunidade de maní-

Este jovem era MELVIN, JONES; seu sonho era contabilidade Ermes Ku- lix Kuchenbecker e ôe- Iestar-se sôbre as atividades de instalação de um
a consolídeçêo de diversos clubes índépendentes, ,já chenbecker, filho do sr. nhora e Heinz Barg e Se· Pôsto de Abastecimento do Sesi,' concluindo pelo
\então existentes, em um, bloco forte e influente para Oito Kuchenbecker e sua nhora, por perre do noivo. envio de congratulações, bem como de envio de'
servir a humanidade. O sonho foi levado ao conhe- espôse Melâ.nia D. Kuchen- A recepção teve lugar oficio ao Rev. Irmão Provincial, manüestando a
cimento dos líderes dos diversos grupos indepen- becker. no Salão Konell nesta ci simpatia do Rotary Club de Jaraguá .do Sul pelo·

dentes durante uma reunião realizada no dia 7 de . dade.
_ fáto de ter sido escolhida a cidade [araguaense

Junho de 1917, em 'Ohicago, Illinois. . O éto civil realizou se "Correio do Povo" apre- como séde da Provincia Marista de Santa Oatarí-
Dessa reunião resultou a pelas 10. horas e teve senta ao novel casal e na.

convocação pera a Convenção Anual da Associação, como paraninfos os . srs. respectivos pais os seus Na oportunidade, ainda, foi tratada pelo comp.
que se realizou de 8 e 10 de Outubro de 1917, em Harry Kuchenbecker e cumprimentos com votos Manuel a possibilidade de incluir Jaraguá do Sul,
Dalles, Texas,' com a partlctpaçêo de 23 clubes. Assim Senhora por parte do de muitas felleidedes. entre as cidades integrantes das vísítas de . inter

· foi fundada a maior organização mundial de clubes clubes. organizado pelo Rotary Club de São Gon-
de serviço, que é 'ao mesmo tempo a mals ativa' e a çalo, do Rio de Janeiro.
rr.ais representativa de rödas. Clube dos Benefl"cl"a;rl"os do SESI - x x x -

AI Associação só se tornon, no entanto, tnrerna- .
.

clonel em i920, quando os primeiros Llons Clubes
A diretoria do Clube dos Beneficiários do

NATAL DA CRIANÇA POBRE
-Iorem orgemzedos no Oanadé O terceiro país leonís- O Natal da'Criança Pobre é a campanha má-
tico foi a China, o quarto, México, o quinto, Cuba, isso Sesi, atravez seus membros que a este subscrevem xima do Rotary Club de Jaraguá do Sul, já tendo
nos anos de 1926 e 1927. Oito anos mais rerde a publicamente externar seus agradecimentos síace- sido organizado nos anos anteriores com grande
América Central entrou no círculo e em. 1936 entrou ros a tôdas autoridades que .colaboraram para sucesso. As comissões de rotarianos já estão em
na associação o primeiro clube sulameríceno, um realização do velho anseio da classe operária de

pleno funcionamento, tudo levando a crer que as

clube da Oolômbia. O primeiro Lions Clube europeu Jaraguá: O POSTO DE ABASTECIMENTO DO SESI. atividades a serem empreendidas, aliadas à sim
foi organizado no dia 24 de março de 1948, em Outrossim, por um dever de gratidão enaltece

patía e compreensão do povo, comércio e índús
ôrockolm.. Suécia. Esta Associação, embora sendo a

o trabalho profícuo do I Encarregado do Núcleo tria, deverão conduzir' a uma ótima festa, que
maior de rôdas indiscutiveliriente, é a rnals jovem Regional do SESI, Dr. Norberto Hafermann, que poderíamos dizer é a festa do povo bondoso des
das principais organizações de clubes de serviço. foi. indiscutivelmente com nossa �iret!ria o ele- ta terra, numa demonstração de aíéto e sentimen-
Durante muitos anos, têm sido oficialmente reconhe menio propulsor para aquela realização. to eristão aOS pequenos desafortunados.

.

cidos, em média, dois ou mais cfubes por die. Hoje I' .

Parabéns portanto aos nossos colegas operá- A alegria que se puder proporcionar aos

·
em dia esta Associação está representada em, prén-] rros: '.

'

• que habitam lares humildes, será mais um élo na

cernenre, quase todos os países do mundo livre. Em Parabans as autorIdades,. grande confraternização que os corações bonde-
todos os continentes ela trabalha por intermédio de Parabéns .ao Departamento Regional do SESI, aos constroem pacientemente para comemorar o

centenas e milhares de Leões de tôdas as neciona- P?r seu Su�erlDten1ente Dr. Renato Ramos da Dia da Natividade. .

lidades e crenças. Os Leões acreditam em reuniões SIlv.a, e, patíeularmente ao Dr. Norberto Haler!Dann, .

Em muitas portas deverão' os rotarianos en

realizadas num ambiente de companheirsmo e. her- dedicado encarregado do SESI em nossa CIdade, carregados da coleta bater e nenhuma deixará de
monia, no desenvolvimento de projetos e atividades os noss�s aplausos. atender ao sublime apêlo do NATAL DA oRrAN-
para o bem de suas comunidades' na ampla perüci- Jaraguä do Sul, 12 de Setembro de 1964. CA POBRE. -

pação em um programa internaci�nal de freternidade Udo Hennin�, Pres�denteo em Ex�rcício ----

e companheirismo, tendo por, meta prestar serviços Odete. Picolh .HenDlng, 1 sec!,etarIO "Rotar, sobrevive. exatamente porque $Ó v!ceja linde ba
onde quer que seja necessário; em servir a humani- AntonIO Fogglato, 2° secr�tárIO sol e liberdade; onde há civismo e crença::':"'(Paulo Martins

dade, sem distinção de' raçd, crença, nacionalidade, Domin�os Correia, 10 tesou.reiro ex governador)
reilgião ou politica; e, finalmente, na liderança do AmandIO Lopes, 2° �esoureIro. LEMA DO ANO: "Pela cooperação à União".
Leonismo, sem prejudicar ou competir com os pro- Waldemar Mabba, dIretor SOCIal

gramas de outrds organizações que, por diferentes mé·
"odos, almejam'o mesmo fim: o de servir desinteres
saddmente a humanidade. Seu nome exato é: ASSO
CIAÇÃO INTERNACIONAL DE L10NS CLUBES.

ANO XLV JARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA)

Dados sôbre sua Iundação

Subscrição Particular de Ações
(Somente para os que já sãö acionistas)
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - "Petrobrás"

avisa que, a partir- do dia 10 de setembro, efetuará,
nesta -cidade, por intermédio do Ballco Indústria e

Comércio de Santa Catarina S/A. (INCO) CI subscri
ção particular:.de suas ações preferenciais para inte

gralização do aumento de capital aprovado pel�
Assembléia Geral Extraordinária de Acionistàs, reali·
zada em 10/12163 e 23/1/64.

-

O valor subscrito deverá ser integralmente reali
zado no ato em dinheiro e/ou �m obrig·ações ao

portador, de emissão da Emprêsa, aceitas estas pelo
respectivo valor 'nominal e com os cupões de juros
n.Os 18. e seguintes..

É impreSCindível que o acionista apr�senre, no·

alo da subscrição, a cautela representativa das ações
de sua propriedade.

A subscrição poderá ser feita até o dia 2 de outubro,
nd forma estabelecida na Lei .n.O 2.627, de 26/9/40,
ou seja, na proporção de 2 ãções por 5 ações· já
possuídas.

{?:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: ::::::::::::c::::::::: :::::.:::::: :::::::::::: ;;:::::::::: :::::::'.::::;:�
ii Frecisa-se' Urgente II
II - li
ii II

II 3 à 4 oficiais de paletó II
II Tratar com JOAO EISSLER' � 'il
ii �LFAIATARIA DA MODA - Avenida i!'

Comércio e Indústria' BREITHAUPT S.A. ii Marechal Deodoro, 165 - Jaraguá do Sul. ii
\�.:::::::::::::::: :::::::::::::;::::::::::::::-::::::::::::::;::.:!::.:::::::::r:��==:::::::::=:::::::::=:::l}Convoc8çãu para Assembléia Geral Extraordinária -

�
Convo camosos Senhores A c io Cl i lotas dés ta 'if::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�_:::::::::::::::::::::::::::.:::::.::�

Sociedade para comparecerem à Assembléia Geral ii Blotee Jaragua' Ltda I!
Extraordinária, a se realizar no dia 14 de outubro li .

.' !!
de 1964, às 10,00 horas,. em sua Réde social, à 'Rua!! 50 d t'd t" ii
Coronel Emílio Carlos Jourdan. 21,. em Jaraguá do !I·,

. unos ue �UgßCO na Hr e e cons rUir IISul, com ase,guÍnte::: II
ORDEM DO DIA ir Fábrica de Blocos de Cimento para cons: II

1. - Aumento do capital social, nos têrmos da H truçÇíes. �Se V.S. pretende' construir, adquira �i
Lei n. 4.357 ae 16/7/64, com a r'<:lavaliação do ativo; II o matertal desta fábrica qüe é o mais mp· "

2. - Alteração dos estatutos sociais; . 1j derno, e a construção sairá- mais barato. I!
3. - ·Outrosassuntosdeifiterêssedasociedade. li _' FRANGISCO MODROCK l'i
Jaraguá do Sul, 21 de setembro ,de 1964. II Informaçoes com:

LEOPOLDO KARSTEN II
a) ARTHUR BREITHAUPT, Diretor II .

nesta praça li
WALTER BREITHAUPT, . Diretor '. �:::::::::::=:::::::::==::::::=::=:::=:::=:::::::::::::::=::::::=::::::-__:::::::i.::::J

\

EDITAL
Concorrência Pública

/

. .

E'D I T A L
(Ação de Usucapião)

O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de.
Dir�ito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Oatarina, Brasil, na forma da Lei, Etc.

FAZ SABER aos que o presente edital de ci�
tação, com o prázo de trinta dias virem ou dele
conhecimento tiverem, que por parte de LEOPOL
DO PONTICELLI, r�sidente e domiciliado neste

municipi-o e Comarca, foi requerida uma ação de

usucapião, para aquisição do dominio do seguinte
imóvel: - !"Um tarreno, sito neste município, com
a área de 144.000 m2., com. as seguintes confron

tações: - frente, com o Rio Garibalöi, com 120
metros; fundos, com igual metragem, em terras de
Alfredo Steinert;. extremando de ambos os lados,
com 1.200 metros, com. terras de Guirinho Ponti

. celli."· Feita a justificação de. pósse, foi a mesma

· julgadá procedente,IPor sentença. E, para que
chegue ao conhecime�t.O dos interessado� e nin

guém alegue ignorânCIa, manda o MM. JUiZ, expe
-

dir o presente edital, que será afixado no local de
eostume séde dêste Juízo, Edificio do Forum, e,

por cópia, púb1i?ado na forma da lei. Dad� e

passado nesta CIdade de Jaraguá do Sul, aos vlDte
e dois dias do mês de setembro do ano d_e, mil
novecentos e sessenta e qúatro. -' Eu, Amödeu
Mahfud Escrivão, o subscrevi. .'

(a�) Raoul A. Buendgens - Juiz de r>ireito.
A presente cópia, confere com o origin!).l; dou fé, '

Jaraguá do Sul, 22 de Setembro de 1964.
O Escrivão, Amadeu Mabfud

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, vem oferecer a vendd, a quem melhor oferta
apresentar, a máquina de escrever das caracteristicas
abaixo:

Marca: Naumann IDEAL - procedo alemã
Tipo: Standard
90 espaços
Estddo de conservação: bom.

Os interessados poderão examinar a referida
maquina na sede da Associação, no horário das 8 as

12 horas, nos,dias úteis.
.

As propostas deverão ser encaminhadas a Asso
ciação. em envelope fechado, até o dia 30/9{1964.

A Associação reserva-se o direito de recusar

as propostas uma vêz o valor não seja saiisla!Ório.
Jaraguá do Sul, 2 de Setembro de 1964.

.Negócio Urgente
Vende se por motivo de mudança para o Es1ado

do Paraná, uma propriedàde contendo. casa' boa,
ranchos, pasto grande, arro�eiras para 60 sacas
de arroz, bananal com 3 mil' pés pr9duzíveis, etc.,
tendo o terreno 45 morgons.

.

Informações com o encarregado.
SEVERINO SOHIOCHET - Rua Rio Branco

Proibição.
Fica expressamente proibi?a. a entr!lda de

animais e .aves em terras de mmba proprIedade,
Rio da Luz, Rib. Macuco Grande, vindas das vizi·

nhanças, que possam causar danos às culturas,
não me responsabilizando pelo que possa aconte
cer aos/mesmos.

Jaraguá do Sul, setembro de 1964.
.

O'l'TOLÍ 'KUÜGER
, /

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




