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·1.453 Concordatas

em, um ano

S. Paulo - De Abril de
1964 � Abril de 1965, fo
ram requeridas 1.453 íalên
eles ne capital paulista. Os
dados da Federação da
Indústrias indicam, no

mesmo periodo, só ne Oe
píral, 141 pedidos de con-

cordatas.
I

Dlretor :

BUGÊNIO VITOR SCHM'ÖCKBL
Impresso' na :

Sociedade GrM/ctJ A ven/d. Ltde,

Estrada 'Corupá-Jaraguá fRUTOS POSITIVOS DA REVOLUÇAO (I)
O G � .

'

. . Baixa de várias' utilidades - Inclusive
. .

overno do Estado nrn, que V.Sa. (refere-se o mesmo perlementar, so- MUOlCíplO de leregué do
Ja escolheu o nôvo rre ao Governador) já derer- ltcitou ao Govêrne a ins SuL"
�ado da

. �strada que v�i minou tivesse seu início raleção de uma agência do "Desejo essegurer que
ligar o vízrnho município em breve, desconhecemos. Banco de Desenvolvimen· tomamos ne mals elevada
de C?r�p� ao nosso, em quelquer outra, providência to do Estado de S. Cala- conta a proposição apre
subsrltulção da aluai estre- no semldo

.
de enquadrar rlna S.A., em [aregué do sentada pelo emlnente De

da que pertence aos dois o trecho leregué do Sul - Sul, recebendo a Assem- puredo, tendo incluído o
municípios, estando por lolnvílle como estrada de bléla Legtslenve a �eguin- seu pedido no dossíer de
conta dos_mesmos -a sua 1.a caregorte, concluindo o re resposta: "Cumpre-me estudo de instalações de
conserva�a.o_, � .Secretári? .da Viação e acusar e agradecer o re- noves agências."

.

A norl�la em apreço Obras Públices, Eng. Ha- cebimento de' seu expe- "Valho-me do ensejo
fOI fornecida pelo Depute- roido Paranhos Pedernet- dien Ie de 29 de março pera apresentar a V.Sa. os
do Estadual, dr. Pedro ras, que depende da orien último, anexando cópia da protestos de estima e con
Colin, da representação reçäo do Governador, si o Indicação n-. 38/64, de eu sideração."
udeniste ne Assembléia trecho jaraguá' do Sul - torta do Depurado Pedro Banco de Desenvolvi
Legíslatíve, o qual -reque Ioinville, seré ou não re- Colin relativamente à con menro do Estado de ôan
reu o informe ao ôecre- vestido de asfalto. veniência de se Instal!f uma Ia Catarina S.A. ess. AI-
tário da Viação e Obras Na mesma oportunidade, Agência dêste Banco no ctdes Abreu - Presidente.
Públicas e que foi respon
dido, como se segue:

1.0' - O DeR - so exe-I
.

curou dois estudos pare a

ligação Corupá - laregué O eleitorado dado Sul, um em cada lado
do rio Irepocú; Comarca
2.° - foi' escolhido a O eleitorado da Comar-

solução pela margem di- ca de. Jaraguá do Sul.
reira do referido rio; compreendendo 5 muní-
3.° - A Estrada SC - 36 cípios, em data de 30 abril

se desenvolve de Ieragué 1965 somava um total de
do Sul, - Corupé São 16 6i6 eleitores dístrtbuí
ßento do Sul � Oxford; O dos da sßguint� manei a:
trecho jaragua do ôut -

Guaramirim - Ioinvtlle, faz Jaraguä do Sul
parre da SC - 3?!, ligação Corupá
Blumeneu joinville. Geeramtrím

A não ser a varianie Massarandube
de acesso à ponte do rio
Itapocuzinho, no trecho Schroeder

jaraguá do Sul Guarami-

Nesta série de 3 artigos, o primeiro dos quaís
publicamos hoje, 'vamos nos ocupar de um fato já .

conbecido; qual seja o de que nestes últimos 15
anos todos os projetos, medidas e planejamentos
com o fim de baixar o custo de vida não vingaram,
ficaram sempre em letras mortas .

Assim é que tivemos a COFAP, as COAPS e

as COAPMS, que de nada resolveram, e o povo.
já habituado com as constantes altas de tudo por
que sem ter para quem a. p e I a r, já não maís
regateava o prêço das mercadorias, conformando
se passivamente com o custo que lhe impunham.

Agora, ante os reiterados anúncios da ímpren
sa de P. Alegre, Curitiba, S. Paulo e Rio, com
respeito às baixas de várias utilidades inclusive de
gêneros alímentícíos, o povo estaca, medita e um

tanto desconcertado vai verificar a exatidão ou

não dos referidos anúncios.

Campanha para cerä aberto aos sábados Mas a verdade é esta: - Reduções de prêços
estão se verificando e as baixas maís acentuadas

elevação do eleitorado à tarde e aos domingos. vem atingindo as utilidades eletrodomésticas,
A nossa reportagem A medida em aprêço, confecções, tecidos, calçados e artigos de inverno.

esteve em dias desta muito simpática Bob tô Vamos hoje abordar as reduções das utilida

semana DO gabinete do dos os títulos, vem de des eletrodomésticas, passandó em nosso segundo
sr. Dr. Raoul Albrecht beneficiar aos oandídatos e terceiro ertígos a fazer referência aos prêços
Buendgens, Juiz de Di a eleitor que residem de couteeções, tecídos, calçados e g ê n e r o 8

reíto da Comarca, onde dístante da séde e. emali m e D tl e i o s.

to abordada a questão especial aos operários e No ramo de utilidades elétrodomésticas a

da elevação do eleitorado empregados que não po- baixa foi verdadeiramente vertical. como podere
Da Comarca, assunto, dem deixar os seus ata- mos ver a seguir: - Refrigeradores de Cr$ 466900

aliás, que sempre me re-
zeree durante a jornada passaram para 372.900; fogões à gás, de luxo, de.

ceu a sua melhor ateu do trabalho e ue, fóra 411.200 para 304.500; máqutnssde costura Vigorelli
çäo, tendo por diversas dêsse perlodo encontram Standard, de 227.400 para 136 400; televisores de

vêzes convocado OR par-
o Ca�tório com o seu 23 polegadas, de 798 000 para 496.000; rádios Te

tidos pol1ticos, visaDdo expedIente tambem eD' Iespack, de 212.000 para 158600, máquiDas de lavar
aquele objetivo. cerrado. roupa Prima, de luxo, de 468.900 para 317.700; li-

O MMo. Dr. Juiz de quidificadores Siemens-WaHta, de 48000 para 24 600.'
Direito está vivameDte Estes prêços são de Curitiba, ao passo que em S.
interessado Da elevação Paulo refrigeradores Gelomatic, de 9 pés, passaram
do eleitorado em tôdos para Cr$ 335.000 quando aDtes custavam 675.000,
os municlpios que com- e �áquiDas de costura lJrosley em moveI de im

põe a sua Comarca e bUla com 5 gavetas, de 140.000 pat'a 55.000. Tam.

que nlio só atende pIe. bém biciclet8:s MODarch, de 108.800 para 79900,
namente os interessbs do e marca Calol de 148000 para 89.000.
Tribunal RegioDal Eleí- (No próximo número o 2.· artigo da série)
toraI, como possibilita à
região crescer DO con
ceito do Estado, alcan
çando uma classificação
de destaque eDtre as

dealmais Comarcas Catari
DeDses.

Feito Espor'tivo
Mar.can·te

Fundação:
Ártur .Müller

Notícias Eleitorais

.

ENLACE WEDEKIND-:-ROSEN

7.947
2.029
2.874
2.980
786

16616

Sociais
ENLACE NECKEL-MAHNKE

TeDdo em vista o pró
ximo eDcerra'mento da
inscrição de eleitores,
que se dará improrroga.
velmente no dia 24 de
Junho de 1965 e, ateu
tendo às pODderações
dos diversos partidG-s
politicas, deverá o Car
tório Eleitoral estar b.berto
aos iDteressados até a

acima mencionada data,
com um especial parti
cular, o de que, o Oar

tório. tambem permane-

e sra. Adelaide Klitzke,
por parte da noiva e sr.

Heinz e sra. Cecilia Mahn
k(>. por parte do noivo,
enquanto que a· ceremo
nia religiosa será paranin
fada pelo sr. Walmor e

srêJ. Adelina Bornhausen,
por parte da noiva e sr.

Harry e sra. Hildegard
Grubba, por parte do nOIvo.

Os convidados, logo
após a ceremônia religio·
sa, que lerá lugar pelas
t 7 horas, serão recepcio
nados no Clube Allético
Baependi.
"Correio do Povo", a·

pre�enta aos dis tin tos
noivos e respectivos pais,
os

.
seus cumprimenlos,

com votos de muitas feli
cidades..

A sociedade jaragudense
engalana-se em data de
hoje para festejar as bo
das dos distintos jovens
Amantina Neckel e Adernar
Mahnke, filhos de tradicio
nais familias d(>sta terra.
A Senhorita Amanrina,

é filha dileta do c.a s a I
Raulino NeckeI, enquanto
que o jovem Adernar, é
filho do casal Willy Mahn·
ke e braço direito da im,

pottan�e firma Mahnke &
Cia. Ltda., desta praça.
O <iro civil dar·se á nd

s a I a de audiências do
ForUm local

.

e a ceremo·

nia religiosa terá lugar,
logo

.

mais, na I g r e j a
Evangélica Lutherana,
sendo o áto civil teste

munhado pelo sr. Nelson

Em data de 25 de abril Tiro "Testo Salto" de
p. passado, realizoo·se Blumenao; Sociedade de.
oa cidade

.

de Uuritiba, Atiradores ·'Badenfor.t",
interessante torneio de de Blu'menao; Sociedade
tiro real, com séde na Operária "18 de Juobo",
Sociedade Beneficiente de Indayalj Sociedade
R i o B r a D c o, antigo de· Tiro ao AI\>.o "Cori-

Em Cincinalli, Ohio, nos' O convite que nos foi "Handwerker". a qoe t.iba", de Coritiba; Clube
Estados Unidos. na ,Ave· envlado está concebido' compareceram entidades de Tiro, CaQa e Pesca
ni da Salutaris, 2305, lerá nos seguintes têrmos: Mrs. de tiro do PSlraná e Santa "23 de Setembro", de São
lugar•. em data de hoje,. Aloys Wedekind requests Catarina, desenvolvendo Bento do Sul; Sociedade
um 'acontecimento social, the honour of yom pre- um dos melhores enCOD- Beneficiente "Rio Bran
que reperéute nesta região sence ai the marriage of tros de clubes dessa na· co'� de Curitiba e Socie·
de Santa (fatarina. her daughter Clara Ignes tureza.

.
dade Desportiva, Recrea-

Honrando nos com um to Mr. George lohn Rosen
-

O conclave reuniu as 'tiva e Tiro ao Alvo "Mas-
convite, vimos de lomar on ,Saturday. the fifteenth seguintes e nt i d a des: saranduba Centrar" de
conhecimento que a Srta. of May Nineteen hundred Clube de Caç� e Tiro MassarãDduba.
Clara Ignes Wedekind, re· and sixty-five" af ten thirly "Dias Valho", de Rio do
sidindo antigamente em 10'c10Ck

in lhe morning Sul; Sociedade Atira'do· A última sociedade no·

Guaramirim e jaraguá do Sr. Margaret Mary Churçh res "Bela Aliança", de- meada, de Massarad'duba
Sul, irá çonlraír núpcias - 1830 Wesl GalbraH Road Matador; Sociedade de Central", esteve'· em

.

dia
com o sr .. George John - Norlh College H i II, Caça e Tiro, de Lontras; excepcional, 10graDdo ul
R o sen. verificando-se a Ohio."

.

(llube de Caça e Tiro trapassar a tôdas as

cerimonia r e I i g i o e a na "Correio do Povo", a- "Araújo Brusque", de equipes, cODquistando o

igreja 'de St. Margaret presenta à Srt". ClarÇJ Brusque; Sociedade Caç-a 1° lugar do torneio e,

Mary e a- recepção em Wed'ekind e ao j o vem e Tiro "Ipiranga", de consequeDtemente arre·

St. Bernard' E,agles Hall, John, os seus cumprimen- Brul:lque; Clube Caça' e batando um rico troféu
4815 Tower Avenue. St, tos, extensivos aos respe: Tiro "Concordia", de e esteve iDtegrada pelos
,Bernard, Ohio. ctivos pais.' Blumenau: Clube Caça e, seguÍDtes desportistas:

. gêneros alimentícios
Por J. DE CASTILHO PINTO

o anúncio é a alma

do negócio; anuncie
neste semanário

o f O O no' O O O O I
Um certo deputado fe

deral, cujo no m e e

partido vamos omitir,.
apresentou projeto Da

Câmara propondo a com

pra, pelo Brasil, das 3
GuiaDas, dizendo que
áquêles territorios' são
inuteis às Metrópoles
porque incivilizados, e

que se fossem adquiridos
Willy Sonnenhohl, Mag- pelo nosso Pais sofreriam.
nus Kaminski, Oswaldo graDoe urto de prospe
Thiem, Alfredo Dumke, ridade. Vejam que beleza

Helmuth Bublitz e No- DÓS compr8ndo as Guia

berto Barg. Das, Jogo DÓS que possui-
Graças a. atuação da mos mais de 8 e meio

equipe que se .sagrou milhões de qui�o�etros
vflncedo'ra em Curitiba, qu&?r.a�os, a maioria dQs
afóra outras competições' qual8 amdf!' d�spoYoados.
de' que tem participado, Fazemos ._Idéla da cara

estão. os desp()rtistas se dos e I e I t o r e s desse

impondo pela maneira deputado, qua�do soube
certeira de seus, tiros rem do tal proJeto. É, tem
revelando bom adestra� razão o J. 'de Ca�tilho
men\o e ditando respeito quando nfl(�uele seu j�it?
diante de seus semelhaD- franco, e rwo de adJetI·
tes, DO manejo de' armas vos,; no fal8� diz a�si�:
de tiro real. - Há um tipo de mdl-

"Correio do Povo" ao viduo,muito encontradiço
tomar conhecimento' do pOl1que tem habitat em

fáto, apresenta à equipe todos os lugares, q�e se

os seus cumprimentos, le,:,ar um empurr�o e

com os .votos de que caIr de q�atro, nso le

continuem atuaDdo efi- vanta maIs em duas

cientemente A elevando perDas. Fica de quatro
nome esportivo de no!;sa par.a sempre, co�eça a

terra.. Parabens à' So pastar e logo crIa ra

ciedáde de 'Tiro ao Alvo bo" ... 'rá certo ...

"Massarand.uba Ceutral". DENÔDO-.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Emprêsa Jornalfstlca
"Correio do Povo" Uda.

- 1965 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

\

Fazem anos amanhã:

G. Rodolfo Fischer;
- Elvidio Silveira;
- Vva. 'Marta Gertru-

des Joench nésta cidade.

Aniversários
, ,

Fazem anos hoje:
Eurídes Silveira;
- Cardia Brandenburg

Iílha de Erwino Branden
burg e Regina Branden
burg;
- Mônic�, filha de Re

nata e Dietrich Huffen
nüesller.

Ä�SINAl"lIU :

Anual ", Cr$ 1.850,00
Semestral. • • CrS ,950,00
AAulso • . .' Cr$ 40,00

BNDBRÊÇO: ,

, Caixa Postal, 19
Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul. S. Catarina

Dia 17:

Aleixo Tomelim; ,

- Nery José' Buch-
I

mann;
- sr. Armando Nagel,

fotógrafo. residente em
--- Cascavél - Paraná,

Dia 18:

Edwüges, esposa de
Francisco Voigt;
- Geanete Cacilda

Gneipel, filha do sr. Oscar
G. Gneipel.

Dia 19:

Registro e de Melania Schweitzer
Kdns.

-

Ela, brasileira, solteira,
índuatrlàría, natural de
Jaraguä do Sul, domi
ciliada e residente em

Ilha da Figueira, neste
distrito, filha de Bernardo
Schmidt e de Elísía Bor
tolotti Schmldt.

Civil
Aurea Müller Grubbs, Oficial
do Registro Civil do I.� Dis
trito aa Comarca de Jaraguá
do Su', Estado Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz . sabe r que comparece
rem. no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para Alvaro 'Tomasellí;

- Renato Ribeiro, resi
dente em Ilha daFigueira;
-- Irmgardt Müller, re

sidente em Oorupä;
- sr. Hary Fruet, nés-

Francisco Bopelatto e ta cidade;
•

Ele, brasileiro, solteiro, Marceana Biernazki - Erwino Fodi, em
lavrador, natural da Ja-

EI b "1' ltel Itapocuzinho;
raguá do Sul, domlcílía- e, ra�1 erro, 80 erro, I _ Helena Alperstaedt,
do e residente em Ita- lavrador, nat�r�l. deste

em Itapocuzínho.
pocüsínho, neste distrito, Es t a d o, domíotlíado e

filho de Francisco Kleb- residente em Palmeira,
ber e de Frida Friede- Cedro Alto, filho de Eu
mann Klebbar. genio Ropelatto e de Rita Artur Gesser, lavrador,
Ela, brasileira" solteira, Ropelatto. residente em Oorupä;

doméstica n a tu r Ei 1 de Ela, brasileira, solteira, - srta. Use Renale
Guaramiri� neste Estado doméstica. na t u r a I de Iílha de Roberto M. Horst;
domiciliada' e resident� Jaraguá do Sul, domící-

_ Orlando Andreatta;
em Itapocüzinho, neste li.ada � l'esident� em �a
distrito, filha de Willy ríbaldi, nest� dlSt.. fIlha
Eichstädt e de H e r t h a de Carlos Bíemazkí e de
Bosshamer Eichstädt. Marceana Biernazki.

Edital n. 5.953 de 8·5·65.

E d i t a l de Proclamas
Recebido do Cartório de
Oedro Alto;
Edital n. 5.954 de 11-5·65

casar-se :
,

Edital n. 5.952 de 6·5·65.

Roland Klebber e

Elvira Eíchstädt

Dia 20:

- sra. Edite Amorim,
esposa. do sr. Luiz Amo
rim, residente em Join
ville;

E para que chegue ao co- _ Rosely Maria Ges-
nhecimento de todos. mandei ser, residente em Con
passar o presente edital qu cordia;
será publicado pela impren-

_ a garotinha IracemaEle, brasileiro, solteiro, sa. e .emdcartÓriO oodd: esr� Reis filba do casal Leny-

lavrador, natural de An. afixado ui ante I'i las. I
R

.

V ídia o Reis
tonio C a r lo 8, Biguassú, alguem souber de algum im-' el.s e eri hon á'
neste Estado, domiciliado peàimento acuse-o para os

reSidente em ru.p,
e residente em Ilha da hos legais. - Hilda Gneipel, espo
Figueira, nE1ste distrito, .AUREA MÜLLER GRUBBA sa do sr. Oscar G. Gnei-
filho de José Pedro Kons Olicial pel em Schroeder.

José Lino .Kons e

Teresinha Schmidt

BKW-VEM G
..

IEIElCAIR �un VlEMLkGlUlElf IRRO
É a sua oportunidade. ·de adquirir o veiculo

de maior categoria.
110.000 'mensa.is

,
.

sem· juros . ;

Através do Fundo Comum Douat de Veículos - �érie A

informações:

. Lojas .nOUAT ao lado do CINE JARAGUÁ

·r·
I '

'
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II DR. WALDEMIRO MAZURECH�N II
fi CLlNrCA MÉDICA - C�RURGIA GERAL !!

I
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II
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:: 'I
III ULTRA SOM :11:ONDAS CURTAS

II R. U�TRA VIOLETA iiRua' Presidente Epitácio Pessôa 704 II
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, Dia 21:

Teresa Bürger; ,

-,Maria Roseli Teixei
ra, filha do sr. João Anto
nio Teixeira em Joinville;
- Hilbert Rows, resí-

dente em Plrabe.irabâ;'
_,. a sra. Ana Maes,

esposa do sr. José Di&s
Maes; I

- Osmar Bortolini,
residente em Itapoouzí
nho;
,..:... c jovem Norberto,
filho do sr. Willy Wa·
cherhage, em Barra' do
Rio Oerro.

���!:-
Filmes e Material Poto - Aparelhos e ACe8sório8

IA pedido. atende a domicUio ta tambem ,

I • em looolidade. 'rizinhas

----�-�-���-�---

tenção
io - A PARTIR DE - 1.0 demaio1.odem

-a-

CASA REAL
iniciará a grandiosa e total liquidação do seu .asto estoque de artigos
domésticos em geral, os quais serão vendidos com grande redução
nos preços, sendo mesmo vendidos abaixo do custo de fábrica.

Acordeões "TODESCHINI" cl 87 teclas,
80 baixos, 2 regiRtros. . . . de Cr$ 180.000 por 155.000

Máquinas de costura "VIGORELLI" mõveis
ilQbuia 01 5 gavetas . . . . de " 185.000 I' 150.000

Bicicletas "MONARK" para Homens e Se·
nhoras em lindas .côres . . . de " 118.000" 92500

Liquidificadores "WALITA" (último modêlo) de , 54.950" 45.000
Ba tadeiras para Bolo "WALITA" . . de ".. 92 650" 65.000
Baterias de Alumínio extra forte "ROYAL" de " 16.500" 12.950
Ferros elétrico das mais afamadas marcas de., 7.000" 5.400
a centenas de outro arti,os de utilidade doméstica que serão vendi
dos com descontos espetaculares.
Uma visita à exposição na CASA REAL, certificará V. Sa. do acima dito.

Em tôda compra de uma máquina de costura,
uma Sopeira ou um Prato para Bolo e 12
Ohícaras para Oafêainho "Porcelana Schmidt"

GRATIS GRATIS

• •
- A "CASA REAL" oomunica à sua distinta

clientela, que continuará com a assi tência técnica para as máquinas
de costura "VIOORELLI" por intermédio de seu técpico especialisado
o Senhor Dietmar Weege ao lado do Engenho de Arroz "PIWEDO".
Peças e acessórios disponível.

Por prêço de ocasião,
vende·se Qma proprieda·
de com 11 ms. de frente
por 129 de fundos, com

uma casa de madeira,
tipo bugalow, no centro
.de Guaramirim.

Tratar na Rua 28 de
Agôsto, 5 t!:S, em Guara
mirim.

If::==::::::=:::====--==-�

li' . PRECISA-SE .. li
II ' II

II 3 'BONS OFIOIAIS PARA PALETO. li
II 1 CALCEIRO ii
II Paga·se Cr$ 6000 para o paletó !!.
�I e Cr$ 1.400 a calça. . ii
II II

ii Tratar com DALPRA Alfaiate Modas H
�:::-.:::".::::::=:::=======""==:::==:::.!)

VENDE-SE

·HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr; Nereu Ramos, 419

cORu'PA .- 8ANj['A
-

Dr. Fraocisco Antonio Piccione, I
JH:�D-':CO - C_R_�. 1.'7

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doehças de Senhoras

SE VOC� Jara
guaense é lI4ÚSICO,
.não deixe de inscre
ver'se na Sooiedade
de Cultura Artistica.
Ela necessHa do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de. nossa terra.

tavrà.do,r·esl.

,

A, Indústrias �euÍlidas Jaraguá S_A_ :compra �o:vamente
,

. ',.' :, Fundação de ,Rod. Hufenuessler .

'

'. H' I "
,

.
" . �'. .

'LAR'ANl,AS.
Entregas em todos 08 dias' da semana, menos aos, sábadoe. Aceita-se laranja�, bôas� sem necessidlide, de tratar' o
r, fornecimento. com antecedêricia: �ó lq�.aJ?-tidades mai�res devem ser tratadas antes. n� .F,�brica,

L�����'·���_�i�������l1������.�
,

'
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o Doutor Raou! AlbrechI Buendgens,. Iulz o Doutor Raoul Albreehr Buendgens, Juiz
Dlrelro da Comárca de leragué do Sul, Estado Direito da Comarca' de leregué 'do Sul, Estedo
ôanta Catarlne, Brasil, na forma da Lei, ele.

.
Sanla Ceteríne; ßràstl, na forma da Lei, ele.

FAZ SABER aos que o presente eduel virem
FAZ S.ABER aos que o presente edital de cita. ou dele conhecimento tiverem, com .o präzo de trinta

çãe, com o prázo de trinta (30) dias, virem ou dele (SO) dlas, que havendo sido designados os dlas vinte

conhecímenro tiverem, que por parle de EUGeNIO e seis .(26), vinte e olro (28) e Irinta 2 um (31) do

PLANINSCHECK, por interrnédlo de seu bastenre correnre mês, às onze (11) horas, pare realtzer-se a

procurador, edvogado dr. Re'inoldo Murara, lhe foi Segunda (2a) peníódtca do Tribunal do, Juri desta

dirigida é! petiçäo inicial do reôr seguinle:, Comarca, de conformidade com i.I Lei, foram sortea-
.

"

• dos os luredös que terão .de servir nas referidas ses

PETICAO: - Exrn« Sr. DR. JUIZ DE DIREITO sões e que são os seguintes: - 1 - Delftno . Radu·
DA COMARCA DE JARAGUÁ' DO SUL. Diz EU, enz; 2 - CURT H. HILLBRECHT; 3 - GESÁ R.

O�.NIO, PLANINSCHECK,_ brasileiro, casado, íunclo- FISCHER; 4 - JOÃO LÚCIO DA COSTA; 5 r:
'

narro publico federal, residente e domiciliado à Rua JOÃO BATISTA RUDOLF; 6 - LOTHAR SON

Ioäo Plentoscheck, nesta cidade, por seu bastante NENHOHL; 7 - GERHARD A. MARQUARDT; 8
procurador, ínstrumento de mandato incluso', advogado - ANTONIO ZIMMERMANN; 9 - CLEMENCEAU
tnscruo na C.A.B., seção do Estado de Santa .Ceta- DO AMARAL E SILVA; 10 - OSNI PEREIRA· 11 .... ••__1__II1II__
rina, sob n" 915, com escritório à Av. Mal. Deodoro - MÁRIO MULLER; 12 - FIDELIS WOLF; 13 -

215, nesta cidade, que propõe a presente AÇÃO DE ZELINDRO REIS; 14 - PAULINO PEDRI; 1'5 -

DE�QUlTE LITIGIOSO, centre sua mulher MER- LORENO MARCATTO; 16 - JOSÉ GONÇALVES;
C�DES' CATARINA PLANINSCHECK, brasileira, 17 - MAURO SCHNAIDER; 18 - HAROLDO
casada, profissão e residência ignorada pelo petlcio- RISTOW; 19 - ARY CAROLINO FRUET; 20 -

nário, com fundarnento .no err, 317, inciso IV, do EUGeNIO VITOR SCHMOECKEL e 21 .- ALDO

CÓ'!.igo Civil Brasileir,o,. pelos motivos qu� passa a PRADA.
.

'

.
(

expor: - I). Que o suplicante casou se ha meís de A todos os Iurados e a cada um em particular,
dois anos com a 'suplicada, no Cartório desta cidade, convida a comparecer na sala das audiências, dêste
sob o regime de comunhão universal de bens, no luízo, no Forum, nos .dtas e hora supra referidos,
dia 26 de fevereiro de 1955, conforme se faz prova sob pena de revelia.
COm a Certidão de Casamento inclusa registrado FAZ SABER mais que ne referida sessão ha
sob o nO õ093, às fls. 215 v., do livro 22. II) Que verão de ser julgados os acusados MARTINHO
dêste consórclo tiverem um, filho de nome SeRGiO ZEZUlNO, EUCLIDES SCHWAB e outros cujos
JOÃO PLANINSCHECK, nas c i d o no dia 9 de processos se prepararem a fernpo. ii1 - _

dezembro de 1955, que presumivelmente vive com E, para que chegue ao conhecimento de rodos,
sua mãe. Ill) Que a vida em comum do casal, foi manda passar o presente edital, que será afixado no

de pouca duração, permanecendo juntos menos de lugar de costume, às porras do Forum.
11 meses, quando então' sua mulher ebandonou vo Dado e passedo nesta cidade de leregué do Sul,
luntérlemente o lar conlugal, passando a residir íunro aos vinte e seis dias do mês de abril de mil nove

com seus pais, os quels também logo em seguida se ceDt�s _e sessenre e
.

cinco. - Eu, Adolpho -Mahfud,
.separararn. IV) Que o casal não possue bens a par- Escrívâo, o subscrevi.
tilhar. V) Que deste forma, arnbos estão separados Raoul A. ßuendgens, Juiz de Direito
de íato, hé mais de 8 anos, e a mulher s e gun d o A pres�nte copia confere com o original; dou fé,
sabe o requerente, reside no Paraná,. em lugar incer- laragua do Sul, 26/abril/1965. .

to e não sabidó. VI) Que Deslas condições e na for- O Escrivão Amadeu Mahfud
ma dos arts. 316 e 317, inciso IV, do C.P.c., vem o

suplicante requerer, nos lermos do arfo 161, inciso LV,
seja a mesma cilada por Edital, pata responder aos

lermos ce presente AÇÃO DE DESQUITE LlTIGIO·
SO e conresré-Ia querendo, no prázo legal, sob pena
de revelia e confesso, ficando desde já cilada de
todos os seus termos e atos, até final sentença e

execução e, uma vez obedecidas as formalidades
previstas na lei 968, de 10 1249, e verificada a im·
possibilidade da solução amigável, que se digne
determinar lavrar o lêrmo do ocorrido. VII) Que a

final, provado o alegado, seja decretado o desquile,
para todos os efeitos legais, e a CUlpada condenada
ao pagamenlo de tödas as cuSla� do processo e

.

honorários de advogado, arbitrados por V. Exa. na

forma de costume. VIIm Ql.le a ré deverá perder o

nome do marido adquirido pelo casamenlo, cienle o

Representante do Ministério Público. IX) Que indica
e requer o depoimento das leslemunhas abaixo ar

roladas.) X) Para efeitos fiscais, dá-se· a ação o

valor de Cr$ 75.000. Nestes termos pede deferimento.
Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro de ! 955. pp. (as) W
Reinoldo Murara. TESTEMUNHAS: - 1) Julio Alves I
Rosa, brasileiro, ferroviário, residente e domiciliado
à Rua Venâncio da Silva Porlo, n/Cidade. 2) Deodoro
CoelhO Vieira, brasileiro, casado, funcioOéírio público
federal, residenle a. Av. Getulio Vargas, n/Cidade,
5) Hilo Artur Gonçalves, brasileiro, casado, funcio,'nário públiCO federal, residente e domiciliado nesla

I

cidade. (coladds estampilhas estaduais no valor de
Cr$ 44, d�vidamenle inutilizadas)."

. DESPACHO: - Como requer, d.evendo a Suplicada
ser cilada por edital, com indicação de dia e hora

para a audiência de' conc:Jidção. I-se. J. do Sul, em

15/fev./1965. I (as) Raoul ·A. Buendgens - Juiz de

Direito.

Sociedade �e fttirD� res Prooress fJ�J!i��' �8 ���/� �e;!r��. de 1965, com a.

E
A família enlutada vem externar porditai de Convocação este meio os seus sinceros agradecimentos

Pelo presente edital ficam convidados os srs. a todas as pessoas que auxiliaram e confor
sócios desta sociedade, i)ara assistirem a Assem- taram no duro transe que passaram, assim
bléia Geral Ordinária, a realizar· se dia SO de maio, como a todos que acompanharam o falecido
com inicio às 8 horas, em sua séde social, salão até su ultima morada, bem como os que
Döring, afim de deliberarem sobre a seguinte enviaram coroas e lIores.
Ordem doDis:' Agradecem em especial ao Dr. Bezerra,

Prestação de Contas; pelos cuidados médicos, e ao Revdo. Pastor
Eleição da Nova Dir�toria; Ghering, pelas confortadoras palavras pro-
Assuntos de interesse social. feridas no lar e no Cemitério,

�INota: Não havendo número legal de sócios A Familia .Enlutada.
na primeira convocação far-se·á a mesma meia __I11III _
hora após com qualquer número de sócios.

Ass. Oswaldu Jblem. Presidente

, �n·â'nm�·ö'····r··i�r·i'n'�·m"ä'n'n:.·�
f.�:: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- .':1[ RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras 1

(� Diagnóstico Prel."Oce do Clncer nas Senhoras

�l
r

Comunica IIOS seus clientes que IItent/er,; no seu gf� novo c:o(��/t:�� �U; ;��� :oü:;.) n� 160 g.
f::=. .:�f

Das 9,12 e das 15·18 horas FONE, S84
1

: _.e.,,:�.,... _.e e.e ••e -;r e.e�••..:,,: ••e e.e e.e'_'. e.e e.e ,t- _.e e.e ••e .,.,." a.a ,:.:.:.:..::.:.:: ••••••••,: �,.

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropri.adas para o plantiO do arroz - contendo
o seguinle:
Um- bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil metros de valas para. arrozeiras .

Uméi eslrada construidéi dentro do terreno (2.500mls)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 casa de madeira.
5 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
1 Batédeira n.O Õ - com motor - ólimo estado. IliiiiiEi_I!i!!!i!!!'" iii!!E!i =:=. ;; .

1 Catroça . elc. elC. etc. -..

O R, J <:> R N S O E LT E R I""ENCERRAMENtO: - Em virlude do que foi expedido
.

I m
o presente edital de citação, pelo qual chama e cita Melhores informações, com Vitor Zimmermann. ... I CIRURGIIJO DENTISTIi I I
a MERCEDES CATARINA PLANINSCH�CK, para nas LujAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul III Moderníssl'mo "AIRqTOR" -II,comparecer oes:e juízo, sála qas audiências, Edifício .- - - - . -

I IIdo Forum, silo à Av. Ma'!. Deodoro da Fonseca, no g Reduz o tempo de traba lho

�� a�s�:ti�U�h�:d�ê��r�e��e caO��i1f:ç�2 d�o�a:� t�at!i� �f::::::::::::�::::::;===:::l8I:::--;-:: lU-=f=:;:::::::';;';"'=11
.

e aumenta o conforto do CLIENTE. _I'Lei nO 963, de 10-1249,' tudo de conformidade com ii �Jß Ellle . Jt1.! !Vll.Al\H� , li III CLíNICA -'CIRU·.RGIA - PRÓTESE -

a pelição retro trenscrila e despacho, ficando desde II o . li
1'- .1ii! �ÉDI�O �1"UR.c:tI.a. � III! RAIOS X'já cilada por todos os fermos da ação e, para con- •

LV. '-' '-'.m. ... .sV'

teslá Ia, querendo, no prázo de dez (10) dias, con· II Formado pe,las Faculdades de Medicina das Uqiver-: II I'" C· G' V 90 iä
tados da data designada para audiência de concilia',:1 n .onsultório: Av. etulio argas.,l C' ..

, ção, sob pena de revelia. E, para que chegue ao co- ,II sidades de' Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre "11 _
•.;;I_! (,I��XO $:ao .:0:.'�P.,�Silo.�da: .A:.tarc,t.icaJ..:. •.._.:1nhecimenlo da Ré ou d� quem pos s a inleressar,!! CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS B II
_ ._. _ ........: ;: ;.

manda pássar o presente edilal de citação, que será ii CLINICA OERAL
II

,: afixado no lugar de coslume, às porIas do Forum e II . .

II

pJ,Íblicado no "Diário da. Justiça e no jornal local II longa prática em Hospitais loro'908
"Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade de iI Consultório e residência:
Jaraguá do Sul, aos quinze dias do mês de fevereiro n .' \

.de mil novecenloS e sessenta e cinco. �u, Amadeu II Tel,; 244 - ,Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

Mahfud, Escri'lão, O sub�crev(. (as) Raoul A. Buend· II CONSULTAS:
.

J. d D' 't
II

gens! --. UIZ e tr�l. O. '. "
.

ti Pela manhã: das 8 1/2 ás II horas, I
'}

.

A pres�nie �óPia conf'ere com o original; dou fé
..k Pel; tarde: das 14 1/2 ás 17 'lI? horas. II

Jaragua do Sul, 15 de fevereir� de 1965. II Atende chamadós tambem q Noite II
, O Escrivão AMADEU MAHFUD \6=�:.-:=======�===:::=::::::�==:::=�=�-J)

" ,

CORREIO DO POVO
ti _.$_

,Edital' de Çitaç,ao' ,'Edital de Juri'

VENDE-SE

t
Todesanzeige, und' Danksagung

HIermit teile ich allen Verwandten und
lieben Freunden mit, dass mein lieber'Mann

Josef Fontana
.

am õten. Mai 1965 morgens
um, 4:45 Uhr starb. Allen denen die uns in
dieser schweren Zeit UDd Not zur Seite' stan
den einen tiefen Dank und Gott vergelts.

Wir wollen es nicht vergesaen.

Josef Fontana

Agradécimento
A Senhora Vva. JOBef Fontana cumpre

o doloroso dever de participar o falecimento
de seu estremado esposo

,em 5 de maio de 1965 e agradece
seneiblltsada tôdas as provas de amizade 0

conforto recebidas durante o transe que
passou.

t Agradecimento
Profundamente consternados comuní

camos a todos os n08SOS parentes amigos e

conhecidos o falecimento de nosso querido
pai' e espõso I

HENRIQUE RICHTER

DP.ReinOI�
�. ADVOGAD!_jL J

Escritório ao lad,? dá Prefeitura 'i
.JARAGUA. DOSU�

, �
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CORREIO DO POVO-
A.NO XLV ,ARAOU l DO SUL

Reunião de 07 05·65: O, R o t a r y Club de

(SANTA CATARINA) SÁBADO, 15 DB MAIO DB 1965 N.O 2.328 Jaraguá do Sul, reuniu-se festivamente no dia 7
���������������������!!!!!!!!�������!!!!!!!������������� de maio de 1965, contando com. a presença das

Senhoras de Rotaríanos e convidados especíaís.
Na oportunidade o Rotary Club ge Jaraguá

do Sul viu aumentado o seu quadro soclal, com
e- admissão do sr. Arlindo Sa1ai, o qual foi saudado
pelo rotariano Murillo Barreto de Azevedo, rece
bendo a sua carteira das mãos do padrinho, sr.
Ivo E�ald. EDIFíCIO ROTARY

Paupérrimo em sua infância, tendo desobede-
'cído à sua mãe, perdeu a mão braço e parte do
ombro numa moenda de cana. Esta fatalidade não
abalou o seu espírtto de iniciativa, e após estorços
sobre humanos tirava o curso primário e tempos
depois o ginasial. Oom muita paciência e denôdo,
conseguiu aperfeiçoar um método pelo qual toca
ao mesmo tempo quatro Instrumentos. Na sua

apresentação que consideramos fabulosa, o que
maís nos chamou atenção foi que nos intervalos
musicais, fazia ver a criança que "Q u e r e r é
Poder". Não é porque uma pessoa é aleijada que
tem que pedir esmóla. Não é porque um cidadão
apresenta um defeito físico que deve se deixar
vencer pelo desânimo. Ao mesmo tempo procurava
despertar na criança um tlentimento de patriotismo. Parti-doMo1itrava como uma cri8nça deve se comportar
diante dos mais velhos, com boas maneiras e boa r
educação. Despertava o interesse da criança para
as coisas mais corriqueiras quais sejam o asseio
corporal e o respeito a Deus.

O Lions Clube de Jaraguá não po den d o

deixar passar uma oportunidade dessas, fianciou
a sua apresentação no palco no Cine Jaraguá,
levando a sua palävra quente e cheia de encora

jamento a mais de 800 crianças, lotando as de

pendências daquela ,casa de espetáculos.

.�""'---��'_''_'''_''_'O''''''�''';'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.
11---------; :-----:-----U
II Vende-se Otlma Chacara I:
II Em condições a combinar, veudese II
" em São Francisco do Sul, õtíma chácara II
" colonial, com cerca de 50 m i J met r o 8 Uquadrados, com duas casas de moradia,
II engênho de farinba movido com energia II

de RepresentaçaIWo Popular II elétrica, pastagens cercadas, böa agua, II
" terras de planta. Otima instalação para II

EDITAL DE CONVOCAOÃO II lavoura, e g a d o I e i t e i r o. - Distante II
" 3 quilómetros do centro de São Francisco "A Oomissão de reestruturação, devidamente d '" I
"

o:su.
"oredenciad:;t, convoca. na forma do Estl:1tuto Parti·

dário todos Otl associados do Partido de Represen II Tratar com o Dr. Murillo Azevedo em II
tação Popular em Jaraguá do Sul, para 8 Cooveo· " Jaraguá do Sul. Em São Francisco do

I'
ção MuniCIpal Extraordinaria a realizar'se no dia

II
Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua

tI23 do corrente às 9 boras no salão Besecke a Rua Rafaél Pardinho, nO 159. 1

Epitáoio Pe'ssöa, com Sl seguinte ORDEM DO DIA: II
.'. II

0:':;========::::::=0==============.

�===:::=:::.--==:::::::::==::::::=::::::_�::::::.:.--=:::�
li

.

fI

li Auxiliar Escritório II
II II

I! procura-se ii
II ii Vende-se - Centro

. ij efia. MláijlllllllDl21§ lFallIDll21C ·11 ca.a �:D!':;t��ia�":,au.l:�O��::��. m:����:�O.it���
lL:�__�===::::::_..:::::::..._.:::��:::::::::=::::=:::=::==�:::::::-:=::::::::=::-� I à RU�n��i!áac�ge�e:��a,D!�7pi�:;O��r:!��0��Pá�Ul,

Pre'stig'ie um' produto j�.raguaense!

CA"FÉ MARCA J lJTTE!
.Agora urn p.roduto da firma ·EGON SASSE

Exija de' seu fornecedor!

Palestra feita pelo CL Julio Maffezzoll1

. A idéia dessa comemoração teve sua origem
n.o graúde afeto de uma jovem por sua estreme
cida mãe. Em 1.905, Ana Jarvís, assim se chamava
a jovem, de Filadélfia, EE.UU., perdera sua querida
mãe. Sentindo se triste e saudosa, suas amígas
.resclveram promover uma homenagem em me
móría de sua genítora. Sendo consultada, Ana
Jarvis aceitou a idéia com li condição de que se

alguma coisa .se fizesse, fosse em homenagem a
tôdas as mães, vivas e mortas, do mundo inteiro.
Assim DO segundo domingo de maio' de 1.907, na
residêucia da [ovem, em reunião familiar, cele
brou-se, pela primeira vêz o "Dia das Mães", o

qual viria a ser comemorado todos os anos,' no
segundo . domingo de maio. A primeira celebração
pública deu-se a 10 de maio de 1.908, no templo
da Igreja Metodista Episcopal de Gratton. West
Virginia, nos EE.UU.

Tal festa .foi bem recebida e sua repercussão
no pais, levou o Congresso Norte Americano a

recomendar a sua oficialização, que se Iêz em

1.914, pelo presidente Wilson. No Brasil a data foi
comemorada pela primeira vêz DO dia 12 de maio
de 1918, em Pôrto Alegre, pela Associação Cristã
de Moços, em solenidade presidida. pelo escritor
Álvaro Moreira, sendo oradora oficial a poetisa
Júlia Lópes de Almeida. A Oficialização do Dia
das Mães em nossa Pátria, foi conseguida pela
Federação Brasileira, pelo Progresso Femenino, a

qual, apresentou uma moção ao Oovêrno, que,
atendendo a solicitação feita, baixou a ó de maio
de 1932 o Decreto 2.366, consagrando o segundo
domingo de maio às mães. Antes, porém, da sua

oficialização, já as igrejas evangélicas comemora.
vam esse- dia com a apresentação de programas
especiais, como vêm fazendo todos os anos.

PROFESSOR OLIVEIRA

Um dos visitantes de nossa casa de trabalho,
a Secretaria de R. I., conta-nos Paul Harrts em

"Esta Era Botáría", assim se expressou: "Encontrei
todos os departamentos de Rotary International

xx
em ação; havia quase cem pessoas. Pareceu·me·

Noivado Leopoldo - Elvira. Estrearam aliança uma colméia de abelhas, tal era a atividade no

na mão direita o jovem casal Leopoldo Malheiro e trabalho". Eis aí o coração palpitante de Rotary,
Elvira da Costa, no dia 2 p p. Aos felizes pais e

diz ? fundador, "o grande órgão .c�ntral qu.e i�-
noivos as felicitações desta coluna pulsíona a corrente continua de ativídades e Ideais

,

xx

.

'para as �ações �Q mundo. Aqut, �esse. vórtice, o

Jaraguá, que há muito tempo estava prática. sangue VIVO do .lmen.so c?rpo. rotário vero para ser

mente "parada" na vida social, principalmente r�n?vado � enríquecído, ínepírando-se para voltar

entre os jovens [araguaenses, parece tomar -nõvo a CIrcular .

..

impulso: o bingo dançante de domingo último, A correspon.dêncla vinda d� t.odas �s partes

organizado pelos coutadorandos, estava muito aní do mund.o, é escrita em todos os idiomas; �ele�ra
mado e agradável. Espera se outros iguais àquele. ma� enviam e trazem n.otas de urgencia.. 81!lda

Está previsto um baile para o dia 13 de junho aSSIm, com to�o êste movimento aI?r�s8�do, eXlst.e
próximo na sociedade de Desportos Acaraí. em

_

todo. ambíente um ar .de cordíalidade e derb-
,

xx
. caçao daqueles que sentem o prazer e o orgulho

do seu trabalho unificado".
fof6e:ts 4\ lolóqoiohas Assim é o trabalho em nossa casa na Beere-,

taría de R, I. O primeiro Rotary (1905) funcionou
num escritório (Gustav Loehrj situado no Edifício
Unity, em Chicago (aolado).

A 20 km do coração de Chicago, está funcio
nando a séde central de R. I., tendo sido instalada
em 16 de agôsto de 1954. Falando sôbre (, Edíííclo
de nossa instituição, disse o ex-presidente H. J ..
Brunnier (1952·53): "tive o privilégio de iniciar
os trabalhos e, se posso dizer, de ver como cada

dia, cada pedra ia ocupando seu lugar respectivo.
Não há um palmo da obra que não demonstre
validade e, por conseguinte, o edifício é excelente,
formoso e indestrutível".

Grande expectativa para o baile do dia 21
próximo, aos salões do C. A. Baependí. Pelos
comentários, será uma noitada de gala, oferecendo
aos S9US sócios, há algum tempo esquecidos, horas
agradáveis.

Leopoldo, você estava eufórico no bingo por
cause do Irízante, ou era a companhia?

xx

Dizem que a Dulce anda fazendo propsganda
dos produtos da Helena Rubistein. Notaram no

bingo de domingo último?
xx

Comentam que o Tibério gostou muito do baile
do Boa Esperança. Conta pars nós o que aconte
ceu lá, Tibério.

xx

... Em, que talo "baixinho"? Devia estar ótimo
dançar com êle.

xx

Hilton, porque você deixou a Liliane sózinba
e tcí ao baile de ão Francisco? Isso não se faz ...

xx

Dizem que a Helena está contando os dias
para o balle do dia 21. Será que o Chincha vem?

xx

O espetáculo do circo não era dos melhores,
mas que o Lauro estava gostando, estava ...

xx

Haroldo, porque você volta tão triste de Join
ville à segundas-feiras? Sauâades da noiva?

xx

Falaram que a Zilca estava muito bem acom

panhada no baile em Corupá. sö não disseram
quem era o felizardo.

xx

Pensamento da Semana: "Enganei ao universo,
mas não pude enganar a mim mesmo". (Voltaire)

1.0 - Eleição do Diret6rio Municipal
2. o - Assuntos diversos de interêsse

Partidário.

Jöraguá do Sul, 13 de maio de 1965.

A COMISSÃO
Waldo .Krutzsch
Orlando Be'rnardino da Silva

UColuna ROTARY�'

Atenção
Desapareceu duas bicicletas, uma para ho

mem, marca ESKA, cor preta quadro N. 11079928,
e outra de senhora, marca CENTRUM cor marron,
quadro N. 430088, placa 471.

Para quem as encontrar, pedir informações
nesta redação ou com o proprietário Sr. Oscar O.

Nagel, mediante boa gratificação.
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II Suparanxovsis Blumansu II
II II
ii Da. RACHEL LEHMANN, em Jllraguá, Corupá, II
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II Guaramirim, Massaranduba e Estrada Schrceder, li
11 precisa vendedor(a), com ótima comissão. ii
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