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ANO XXXII JARAGUÁ DO RUL
.

- Domingo, 17 de Junho de 19:;1 Bt C tarí . ·1\.T 1647
o sr. Ernerleb Ruysam.

tJ a. a arma - .1...... vluvo da sra. Maria Ei-
----------------�------------------�-.------��------------..----------------------------�----�� chingek Ruysam.

Out d 9 de·
O extinto éra nerural

ro rama que começa Bestrut·ura as as om' IssoNes' ·da Hungria. Deixe os se-

Está' . sendo
.

devorado pelo cancer o
.
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' e raços Mathias, casado com Ade-

pa re
. UIZ:, vigario de Barra- _·Fuoda Ie Iacobsen; Paulo, 'ceee-

.

.

'.' O Ministro do 'I'raba- rão criar seteres.de ser- do com Anita Soares;

Já sofreu dezoito operações e não acredita na salvação - Acha que Iho na qualidade de pre- viço quanto aos que Io- Elisabetha, casada' com

deve ser levada avante a cruzada em pról dos cancerosos sident� da C.C.P. assinou rem criados pela Oomís- Lourenço Gresinger; Anto�

_' portaría re-estruturando são Central de Preços. nio, casado com Marta

SAO PAULO, _; "Foi Aqui no braço direito tos sem qualquer resul- as Comissões auxiliares Quando ocorrer o cri Wesele; Carolina, casada

para mim; um grande e aqui no pescoço á al- tado. Mas estou certode daquele orgão no sentí me centra a economia com Engelberto Frelber

c!>nforto moral e espi- tura da carótida, já co- que com a ajuda dos do de atrlbúír-lhes orga- popular, . 'devem as Co- ger; Ce:cilia, casada com.

-rítual conhecer o mag- meçam a surgir edemas. proprios cancerosos os nisação comum e uni- missões provídeneíar por Alvaro dos Santos; Erna,
nifico b,om�n que foi � É o meu destino" ... especialistas hão-de en- forme em todo o pais. intermédio da autoridade casada com Avelino Ra'y
dr. Napoleão Laureano O padre L ui' z Alves contrar o especifico oa- Com a reestruturação policial e a lavratura do rnundo.. Rudolfo e Eme
- dísse ao reporter o Siqueira faz questão de paz de debelar o insidio das comissões auxiliares auto de prisão "em Ila- rich solteiros.

pad�e Lu�z �lves de Si- frisar que não recebeu mal. Devemos, os cance- passam a ter as seguin� grante ou a abertura do As famílias enlutades

queira, vigário da Parö- as doses' de Krebiozen rosos do Brasil, levar tes denominações.· CÔ- inquérito criminal con- "Correio do Povo", apre

quia de Santo Antonio da que d. Marcína, esposa avante a cruzada, ante- missão Estadual de pre- .torme o caso.
senta oé seus' inàis senti-

. Barra Funda, e que p�- do dr. Laureaue lhe do- riormente já .íníeíada no ços, Comissão Territorial .

......_
dos pezames,

dece, (também, do terrí- ou. Só se submete-ria ao Brasil, mas que ganhou de Preços, Oomíssão de -

vel mal do cancere tratamento pelo Krebio- impeto vigoroso- através Preços Federal e Oomís-! LOC·A I S Dodas de Praia. Transcor-
"O estoicismo do mé- zen porém sob présorl- do exemplo Laureano. são Municipal de Preços. ..: .' .

.

reu ontem
..

o vigeetrno

díeo-martir - continuou ção do seu médico par- � Comissão 'de Preços ' " quinto aniversário, de fe-
- impressionou-me pro- tírcular e no qual depo- Só assim os médicos es- Federal fica equiparada Mais IrigelDeos jaraguBeJlses. liz consörclo sr. Oswaldo

fundamente, fazendo com sita confiança, e sob a pecíalístas terão estímu- às Comissões, Estadual, O município tem, mais Duarte. com- dona Lydia
que recobrasse novas orientação do descobri. lo para prosseguir em sendo as designações de trigemeos..No lar do la-. Wulf Duarte, residente em

forças ispirituais para dor daquela droga. Asse. sua nobre missão que é presidência e seus mem- 'vrador Antonio Felipe e União da Vitória; Estado

continuar lia desiguallu-I' gurou, porém, que as su- a de descobrir um meio bros de competência do Joana Felipe, . residentes do Paraná, onde é agen

ta contra _ o mal e dar as dores tem 'minorado de vencer o cancer, res- Prefeito do Distrito Fe- 'no lugar Braço Ribeirão te Chefe da Esração Fer-

exemplo aos demais can- muito depois que come- ponsável pela morte de deral.
. Cavalo, nasceram no dla rovlärla da RVPSC. ,

cerosos do Brasil. çou a tomar um medica- tantos patrícios, capazes Os membros compo-j rr do correnie, tres crían- Essa data foi de gran-

_ "Ajudei, realmente mento descoberto .pelo de fazer muito pela pá- nentes das comissõe es- çes, sendo duas do 'sexo de regosijo para os filhos,
_ prosseguiu o pe. Luiz dr. Sérgio de Azevedo, I tría. Todos os que so- taduaís e terrítoríaís se- Iemlnlmo . e um do mas- e parentes do referido ce

_ a ministrar os últimos vice-diretor do Serviço I bem desta molêstía de- rão nomeados pelo go- culino. sal os ·.quaes _.cumularam
sacramentos ao médico Nacional do Cancer. 'I'ra- vem esquecer. de sí pró- vernador e as comissões Na pia Batismal, elas ,d.e mamfe��açoes �e ca

Laureano, meu irmão de ta se de um soro, á base. prios e pensar no futuro municipais serão indica- receberão os nomes de r!nho os f�llzes. amversee

infortunio. Todavia,' em de penicilina. quando, provavelmente, dos em lista tríplice pe- "Tereslnha, Hélia e Anto- rlantee. "Correio do Po

vez de confortá-lo eu fui Mas, como disse meu com a nossa ajuda. isto los prefeitos e nomeados nio Carlos. vo" dpresenl.a tambem. os

o confortado: Aquele ho- filho, não tenho ilusões. é, com o nosso exemplo, pelos presidentes das res- ·0 sr. Prefeito Municí· seus cumprImentos, fo�
men foi deuma: fibra ado Já sofri dezoito ope- -auxiliando os cientistas, pectivas Coinissões. As paI tendo . conhecimento muland� �otos de contl

mirável e deve servir de rações, submeti-me aos não haverá mais cançe-I Comissões Estaduais Ter- do fdCtO mandou dar as- nuas fehcldades.

exemplo '8' redes -os. ft'l'e IItIIÍ8-va-riados t-rstameB'" ,rosos iBeurávei&. ' tfit64i&is -e--,E-e4el'aJ:..po sistêfJcia -a- familia que-·é . _

sofrem. A vida e o so- pobre e enviou projeto de
Madalena D. MUller. Cau.

frimento do dr. Laureano

Ateo'da'
't.

a' volta dos" 1teros. de Guerr'a
lei a Câmara concedendo

sou profundo pezár o fa-
devem ser uma bandeira o auxi,lio de CrS 150,00

representativa da cruza-
mensais .ao lavrador, que lecimento, nas ultimas

9 Ih horas do dia 14 do cor-

��n��:�aeo ::�.�u::: Varios parlamentares e altas patentes do Exército a favor do projéto já J,e�SSi�i oÓ:�gundo ca- rente, de dona Madalena

grande número de bra.
- Impediria que filhos de agricultores deixassem sal. que teI_D !rigemeos. Demarchi Müller, esposa

sUeiros'"
as te�s que cultivam sendo o primeIrO o do do sr. João O. Müller.

A
.

t t
.

sr Alberto Voigt cujos· Era natural de Bru.sque,

d paLl'�I.l eAmlen e, dO PS�: RIO, -- A batalha pela guns Tiros, com o forne- tância, etc., está obrigada tr�s filhos já
.

cu�sam o -contava. 53 anos �e. ida-
re. UlZ vez.e I restauração dos Tiros dll cimento gracioso de cer· ào serviço na caserna, in- .,. b I _

de. DeIxa os segumtes
queIra está bem diSpOS- Guerra e das Unidades fificados de reservista, de- rerrompendo estudos ou gmaslo com o sa esco

T1h M· I·
.' .

to' Conserva o bom hu- lar da Prefeitura.
. I dOS: arla

J rêilécemla.'d ca-.
. Quadro, e?,lÍntas pelo Mi- ve-se tão somente á má' abandonando empregos .

sa a com os SI oro

·mor e está sempre pron- nistério da Guerra em fiscalização. em busca. dos �rl�ficados Inauguração da Ponle. Terá Coppi, Delegado de Poli-
to a receber todos os 1046, já começou.- Apre- Tiros viviam quase à de r�servls�a. _Dal a ne- lugar no dia 24 do cor- ciiJ desta cidade; Mé:lria

que o procuram: E� seu sentando a Câmara, o de- matroca. Daí os escanda- cessld�de Imediata d.e r�s- .rente, as 10 horas da Irani, casada com Euge
quarto, um pr�lO �Itua- pUlado bim tatido . à Câ· los, poucos a I i á 15, que tabeleclment� n? DIst.rJto manhã, a iõauguração da nio J. da Silva; Maria
do ao lado da IgrAe]a da mará um projeto nesse eclodiram no Recrutamen- Federal dos "n_flgos Tiros onte sobre o rio Jaraguá, Terezinha, casada' com

Ba�ra �unda, vem. se sentido o deputado EpHo- to. E�tando de acordo com de Gu�rra,· sediados. nos na Estrada Cacilda. A José Ersching Sobrinho;
mUltos .hy!os, P�ucos 80- go de Campos lá sentiu o projeto, a regulamenta- suburbIOs � na z�:)Da rural construção dessa ponte Mario e Onéliä Maria,
bre rellglao. MUltos ver-

que li opinião pública es ção a cargo do' Ministério, como Jacarepllgua, Campo foiiniciada ha seis anos, solteiros.
sando so�re o cancer. O tà novamef'!fe favorável ao é de julgll!' que o Estado Grànd.e e Santa Cruz".' tendo se arrastado todo. O sepultamento foi feito

p�dre LUIZ conhece as- mesmo. E diariamen_te se· Maior desta vez não façd ASSim se e�pressou .� esse' tempo 'por ,mgligen. no cemitério desta cidade,
Sl� profundamente, o

us companheiros lhe co- objeção ao mesmo, como deputado Clov�s' Pestana, cia adminIstrativa e mo- com, grande acompanha
mal de que sofre. municam a adesão de su fez da última' legislatura, do PSD do RIO Grande. tivos politicos. Mede ela mento. A familia enlutada

. "Nãotenh_oilusões meu as bancadas "ou de seus entregando então a ins- do'Sul;' ;30 metros" de cumprimen- apresentamos nossos, pe-
Jovem. Sei que pouco Estados ao projéto, por truçâo nos Tiros e sua __

o "A volla dos' Tiros to, 'com pilares de alve- zames.

me resta. Mas dentro julga lo do mais alto in· fiscalização a oficiais da de Guerra tem o. grande naria e altura de 5 me-

d�ste pouco tempo, pre teresse, na pessoa do de- ativa, a fim de que s9 re- objetivo de impedir que tros do nivel norinal d:as
CISO, como o fez o mé� putado Coelho de Souza, ceba certificado' quem te- filbos de agricultores te- al;luas. ('Continua na' última·'pag.)
dico-martir, dar exem� já fez do projelo um mo- nha demonstrado aprovei, .

nham de se afastar .·do seu 'A atuâl administração
pIo de estoicismo. Quase Uvo de luta. As Assem· tamento, meio para prestar serviço ultimou os serviços e, dro -c a r val h o Braga.,
não saio deste quartinho. bléias Estaduais de dois

Breno da Silv�iri'l,' da militar. Por fsso, o proje� 'çonstruiu as estradas de Claudino- -José Pereira,
Estudo, ouço rádio, apre- Estados, Paraná e Santa UDN do Disrrifo Federal; to Epilogo de Campos· é acesso dentro de 1� dia�, Agliberto Azevedo, .Ama
cio a televisão, através Catarina, solicitaram· aos

assim se manifestou�, de. repercussão'
,_

benéficã telÍ1ove�do par� mais de rilio Vasconcellos Fran
deste aparelho que al- representanles de seus es· .

_ "O projeto de rees- pois ;a)�dará ps brasileiros mil metros cubicos de, 'cisco Gomes" M�uricio
mas. bondosas para c.á tados que .volem a favor

truturação dos Tiros. de flomlclllados em todas a� terr� ,pa,ra ,a_ferros. . Grabois, Agostinho Dias
enVl8rl:s.m, E faço as mI do mesmo, consleguindo a

Guerra é de Lima oportu- zonas a g,r i c o I a � d? . �ara Õ ato fora� coa-; Oliveira. e. João Amazo-
'!lhas pr.eces. �nquanto adesão de novas bancadas.· nidade 'úniça, 'já não en- país", vld�das ',as! autorIdades nas.

. . .

ISSO, sei perfeitamente Câmaras Municipais de irando nas ri!lzõe� da 10-
. .

A Delegaciâ de Vigi�
que esto.u �endo de.vo- Pelotas, Santo André, em

calização dos Tiros no

M
.

d d d
· - lância e Oapturas já re-

r�do, �rlI�lelro pe�dI o S. Paulo e Porto Alegr!, interior, impedindo o exo··. an· a o e prlsao cebeu o mandato de pri-
blaço dU-eIto .. �e.nsel que, também já oficiaram à Ca. do rural pelo afastamento são expedido pelo Juiz
com o Sa�rIfICIO, o mal mara comuni.cando seu a·

do homem do campo de Contra todos os lí<leres comunistas para a caRtur� de ·Pres-

h<!_uvesse SIdo de�elado.,. plauso ao projeto. suas zonas de atividades,
.

tes e seus companheiros.
Nao demorou mUlto,para A-SI·stl·mo. aqui no Dis- RIO - Mais um man- que foi logo com,unicaqa Entretanto segundo im�
que perdesse tambem a O interessante porem na ... .... •

.

batalhd pelos Tiros' de trito'Federal a uma situa· . dado de prisão contra à Secção de Capturas formam os jornais, a Di- .

perna esquerda tamb�m Guerra é que alguns ge- ção quase que preferenci- os lideres comunistas da Policia, os seguintes: visão da Policia. Politica
está sendo. ameaçad!1 ...

nerais membros do Esta- aI para ii juventude lIlais acaba de
.
ser expedido Luiz Carlos P r e s t e s, e Social vem solicitando

Com efeIto, ao dlze.r do Maior propensos a aquinhoada pela sorte, que pelo .Juiz da Terceira Iguatemi Ramos, Milton a cooperação de todas

�ssas. palavras padre Lu·
aceiíar. a volta- dos Tiros pode frequentar o CPOR, Vara, por se achare_m Caires de Brito, Lindol as policias estaduais, es

IZ eXIbe �o reporter um
com a con.dição de ser enquan. to que � mocid�de vinte dos principais che- do Hill, Otavio Brandão, pecialmente a de Minas,

tumor maIOr que a ca-
d d humilde fes denunciados como Sergio Holmos, Hermes São Paulo, Goias e Mato

beça de um cachorro de seu: funcioQalnento mo i- e ongern mais,. . (.�JaI·res, AstrogI·ldo Pe- Grosso pOI·S tem-se d!'to
g d t It d ficado. Nesse síêulido é ou da classe media, Im- incursos na chamada
��n e por e, a a ura a

oportuno lembrar que os I pedida por r�zões de c;>r- Lei de Segurança. São reira, Fernando Lacer- que Prestes se encontra

VI�!�h�'ãO é só meu filho. escandalos havidos em al- dem economlca, de dls, atingi�os pela medida, da, Alvaro Ventura, Pe- naquela região.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Edital de', ,Citação de ,Réu Ausenta
.,' TODAS AS IDA,DES '

I Ata 'da Reunião Ordinária 'de 1.-351
,.

'

; O :D,.outo", r. J,oã.,O' M", aircondes de Mattos, juiz de

I' Ao primeiro dia do mes de março de mil uo-
. , . Resolva seus problemas, com.o sorriso -,

Direito da Comarca de jé)raguá do Sul, Estado de dos que confiam na saúde. Sinta-se me- , vecentos e cíncoenta e um, pelas sete horas, na

S· C
'

'B'
. I

f
rÓr-

L
' ��rd;;- �� c�fg�ÓN1��ri�oON1�5�� sala do Forum no edificio da Prefeitura Municipal

anta areríne.. rasiI, na orma da ei etc... '�:fonte�dElno:\(asenex:glas.Elernbre- de Jaraguá do Sul reunidos os vereadores: Herbert..:"" '--
.

c " -, _. , . ,le doe que, pära-seus filhos, fia Idade
FAz SABER aos que o presente edital, com escolar, o BIOIO,NICO FONTOURA é" Schneider, Kurt Hilbrecht, Alvim Seidel, Walter

O "prazo de rrlnta (30.1\ dieSI' virem ou dele, conheci- ornais' completo fortifiquite.' Jark, Frederíco Curt Vasel, Otaviano "I'ísäi, Kdoi fo
mento tíverern; .<lUt �Ja Óia. Farrnaceutlca Brasllel- -8' ,I·O'T, ,O N' _.'eO·, A. Emmeiidoéríer, Arthur' Oscar Meister, Mario Ni.

_rii Vicente:>Amàto'"Sqbrinh!o S/i\.., �h.e, foi dirigida a
._

.oolini, Willy Germano Gessner a Ney Franco. Sob

�eguinte QUEIXA' CRIME: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de FONTOURA "i a' presidenoía deste' ultimo '"foi aberta a sessão de-

Direito 'da córnarce: de JaragQá dO' SUL 7A Cia. Far- p'ois de constatada a presença de numero legal.
ß1ac:eut,if�!lr13,�'l�}Jeirav�ic.e�te. Arneto So��inho.�;�U�.�>

-

���
"

, ,; Lida a ata da reunião aateríor-fö] submetida

pbr �lilll>rOCuraddr'Iiifrà-assmado, estabélecldõ+cem ' 3 'discussão e subsequente aprovação, o que' foi
matriz na C9pital de São Paulo, a Preça da Liber- Cel�o Branco .

feito 'sem emenda 'pelil-'iQua foi feito sem;; elIfe'iH:la
dade, 91, ê"é:om filial em Curitibá,"1ä rua:1 José Lou- '-" ,�'DE$PAtHANTE ADU,\NEIRO " "

pelo 'que passou' a 'ser asshlàlia' pela -MeSa., Em
��itO, 'y��L,p�la "p��se9\tEf ,apre�ent�r a "'70�petente

"", SÃO ,fR�NêlS.C,O DQ :soo .2 Sinta Catari��t; i;"�j seguida .. passou ao Expediente que constou de Oà

QUEIJA .cRIME pára 'que se Instaure o' processo "Caixa Postal 35'. End. Tel. eBR NC6.v'.'T""êlef61te '1dl ri. 12575! dO, sr:"Préfeito�' 'pedindo' iilforinaçõps;' or
crimiliJ�I��evi,flb.�';conlrai!ARNo.-fD':OOMfit:)tfBRUG- '

",:'
"',,

RurBabHo�gä, 23 • EdifíciQ Próprio' ti. 128751 dh<sr;' Prefeitb'à'ncäminhaú'dtf ti'fii1á nota
GER, filfíó' de Edgar uomes Brugger e deDa. Ce- ," ·1,,, n, M, ., ,., "�"o ,'" 'f"�"": 'I a,pagar de�r$,4.�39,80, da firina'ff1 JOr(i.l:Ill S,A,;
cllla' Gonres 'Brugger, 'nascido no die 18-12t.l1899, por- ',,' Despachos d�import-Ílçã.ô'·.do extrangeiro e"por'éà6otagem, j Of. 'n.'�SO, fi'e· Tangarãi- Of. n... 44 de, Bigüassü: t Oi.

, redor 'da' Car.tt:!ira Proítséíonal; n. ..68't860ç. sérje--:tl,,:ex."! ,. exportação para ;(), extc:rlor e dentre: 90 pa�, tran�Üo,. r n. ; 22 ,de,"P�rto, União; Of. eirculár n.l Campo ':A I-e;

Petlldé:J';�nt,�B 91942; ,p"elo's mortees :que:"mos'Sa!f,àl �x..� �.reembarquç e reexportação, bem como todp,s. os ser.viÇ9s, gre,; Um, Diário da Assembleia Lezislativa. 'Foi' con-
Y- junto a alfândega de São Francisco do StIl são ej'eéÍ1tà.' I!o .

por:- L- ���o..,LD ..q0r.vtES �'RU��ER" brasil�iro, ,dOs';com ,póótuati'!_à,de e presteza, dispoppo'par'a este 'fim' siderado' Objeto de 'Delibéração .a nota fi,: pagar

casado, vlêl}lmre comércíal, fOI admitido aos serviços r. de.uma 'organlzaçao' perfeita colp tscritóriD :e �échic�l1 apresentada pela firrna H�' Jordan S.A. Passando'

dl;l queixosa, .qa qualid,i:rde· devlalante comercial, des- I
"t,

,

L
:, ,'" , :.: ';;, 'a Ordern do -Dia -foi discutldo O -projeto-Iei reteren-

tacado ·,para. prestar servi,ç<;>s, em' aer.ta, zona que élI,:,: I , I �spõe Qe páJeos: �ra qep�s,to: d� lJlildei,a junto, aO)Iua� te- a' '..�Rela.ção das qa.nta-s pagas'�e ·pôr- 'Empenha!'
brano,!<}: dive,r�é!s :local.idade�,d'O IEstado de SantarGa"\ dro da Estaçao e no!! trapnches d� embarq�e da Ponta I com dota;ções Esgotadas-. Foi o· refericlö. Pro]' (lt,o

• da C:. rur.!!, ,b�m ,cQmo ârmazeßl) pata' HeP9�to dê mercado·
!ariná. 2 - .Pos:t�riorínen!e!; a queixosa cQD(iou�lhe �um:' rias em geral, junto aos traPiches de eníbáiqües.íia cidàde.' aprovado em� 2a. � ultim�, <;iiSC�RSão, e por ·p('diclQ
A,Qstrum�oto de 'pr.ocura.çao, com poderes para efe.tuar ,c , ',. ' , -

!' "
"

, ; do v.ef�ador OtavIano TISS!: "dIspensada a ida do

reêeblmentos de importâncias em dinheiro npTesou,. Encarrega.se de, ·Embarque. �e' Madéiras 'd,à,"�oútras" i 'p�oje,t�"a QO_D.liss�o de �eda9ão. ,I?,eixaran-. de...sol'

ro'e demais repartições .públicas do Estado de Santa T, Mercaderias para o exterior do Brasil,e ,

dIscutIdos 'Os proJetos-leIs sobre Escolas mlxtas

Catarina.• Õ Nes8e desempenho., Arnold Gomes .l3rug- Localidades Brasileiras,
' :isoladas; projeto-lei q'!lé,�Altera 9, Codigo Tributa'

ger-que·de 'início se' revelou correto, abusou tia
'

;rio 'e a proposição Alvim Seidel", por estarem A-

confiança que merecia., 'apropriand_o ..se indevidamen- Despachante das prlnc�pais Urinas do 'Estado e guardando parecer. ;Nada' mais havendo a trataI'

te de diversas importâncias da queixosa. sem c pres-
",

do. "st.dos V1zblbos. ,

' 'foi designado. o dia 6 do corrElQte mes par'a a pl'O-
tar contas. - 4'- De fato, em janeiro do dno de 1949, xima s,essão COIU, a seguiI"te Ordemdo,Dia: la, dis-
a filial da queixosa, 'situada em Curifiba e da qual cussão do projeto que "Cria Escola-mixta isolada

Arpold Gomes <Brugger integràva o-quadro de ser- (ß:umberto da Campos); la. discJlssão do projeto-
vidores, notou atrazo injustmcado em pagamento de O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É k lei que "Altera a Codigo' Tributario"; discussão da

clien1es, inclusive das rep<lrtiçõe$ públic�s catarinen-

LOMBRIGUE' IRA MINA'NGORA
proposição Alvim Seidel; fa. discussão do projeto-

ses� Instou por ess� motivo junto a o acusado pauli' lei que ,"i n c I li i em restos a p'agar a quantia de

que: providenciasse os recebimenros 'dos valores, ten- CrS 4.239,80". Findo o que foi encerrada.
do recebido deste a confissão de HAVER SE AFRO , Vermitugo sua\Te e de" piont�

"

(ass.) NEY FRÃNG@
PRIADO de diversas quantias recebidas de clientes! efeito Dispensa purgante --e dieta!

.

,
WILLY G. GESSNER

já em datas anteriores, conforme os termos de sua: ,SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- MÁ-RIO 'NICOLINI.

missiva, datada, de 28 de' janeiro de 1950.- 5 � Dian-: -',' ,ME o n. 1, 2, � e 4 ',_,
.,

te 'dissO, a' queixosa solicitou a imediata presença do ' Proteja a saúde de seus filbos e:.a' bua p-I9pria!
acusado para explicações verbais, tendo este na fren-·I

' ,

Evitará muitas doenças e' poupará :dinheirö em

te do gereilte da fHial da' quejxosa, bem como' na I remédios
presença de -div'er&o:s funcionár.ios da mesma confes�, : ,,'Compre' 'hoj� mesmo, uma LOMBRIGUÊIRA
sado que efetivamente havia,. recebido -de. diNersos I ,;, MlNAlfCOBA para -o rseu tilhinhq. ., .

�lientes e tdmbém, de repartições �ública�" não fend,? r ,f. um 'ptoduto :.tbs La�orat6rios Minan"corà
prestado tas contas porquanto haVia 'perdido esse di .., j .-= l'OtN· �q·L b ,E, --,.
nheiro no jogo. 6 - Encàminhado da filia,l para,a ,ma,., i !r 'Consultório e 'Residência':

'

'I .' . ,H

tri.z da, queixosa PO E;stadQ,'de "São .Paulo;; também
;

Ji !i "j' ,,�

â
. I,S'

, i"

'R'"
./,,' ',' -, ii

illi, na presença de diversas testemunhas, .ratifI·coU O"
,po \, t • , ;!j'., aragll ",do,,,,, u.l ,..-,', ua Benjamin Coristant

'

ii

IMI. 111111.1
,ii �x·residência·do Dr. Luiz' déSoÍlza .11

:�Uâ:d���a�Qif!S�ã�a�tf/!J�ssSae d:r��������:;e���nt� . ",' • - - ',: .�I.".It 'J••� �:::::!:)!::!�:::::::l:::;:::�:f::::::::;:::;:�:m�;;:::�::;::;;;:�:;�::;::;;�;;::,::::�i��::,:::::�;:;::::�i
acusa..ffo,; 'muqa��lp;se� d� ��a�!esi-d�cialí estando atuo Rua Marecb:al Deodotb ,daßons�ca,. j41 ;-: j r,'" j'

•

', ... ,_ ,',. _ _ "

almente em lugar mcerto e nao sabIdo, 'apesar das, JARAGUÁ DO SUL -
- 'SÀNTA� 'CATARINA' -,

'

inúmeras b_lJ&,ca§",ef�rucrda,� p�la qu�l�osa, sabendo-se: , M I,L,HQ'ES I �.>;, . .'

' -

unicamente, que ,o referido, tem esposa e filhos no' Li"rária - Papelaria- - '�I!tigos:' para: escritórios .'
e,

I
'

'I"
= . '

' • I

Ri'o' '(Je' jàneir<,l. -;. '8 -

,IAssirn ' lIg'�nd-o; dernon�tróu Q i escolares etc. P.azetldas e' armarinhos em geral..
1

pl ���30A�lÊlfb$AD,ô'ÇOM
"

;:,:' -

,� :. '. ��lclÍsad� :6S seus, propós,itÇ>s' de fugir 'a ,respollsabiii-;
, 'Lâ�'Pa�as ,Fhilips _no a,ta�a,d:?; -80M ,R�SULTA[l.O '-o, POeU,LAR ':

' !' ,,� '" 'ü'
.

9ade {� d�'p'resfa'l"corHas peré1nte ti Justiça. - 9,.- Que,
, .' r , - I!r. .--

') ""'.4"_'" ":� ... ,

ó t'l' >I !".
-

., .� -" DE'URATtVO" , . c'J � ;;i ,§ I- ",,'
�iill�o. âpu�a)ça-? m.(V.� 'vr�cI�a,:, to, � ,�e aprppri�ç�.o: _':'� �; ;'u ";' r,�.. ';�:'l',:, ,_ "�;..,, � _,; .. �,_ �" .... ", " r,.'

,

,,_, 'I-< ... O "

��,�e.b!tq ';m�>ntä }�D,1'; r�,r� '��W�O��,�'r-i' (q'��r.�!1t( Etdo��' apres,:ntaçao dessas �fte�temunh?s, Dem c�:)J:no, l?elR 'E'\,1''''1'''' I R'�19'1f 4' '.: E.'� a, Z,'" '·:1!:IIlI,_ e se�s�nta c.r,UtelfOS �',�!t�.!lfa,-'C�.ntav;e$').J;- L,lO,
- ;orereClmtmto dilS. de�,�l_S>"" p.r:<?V�11! :.fl'ece.ssaria,8" 'paTá I, L. ,Ai ,', " =sI., lll"'lu f- < ':

Esse tofal pode ser 'provado nao �ominte pela" 'con!.lcompleto esclareCimento da verdade. - 14· Tendo em '

'

-

- ',lo -, >;

;!-o 'E ,I',

fi�são do a�usadd col1,1e? ta�bém'"� "lnúitíerqs� '·do- �is,t.a que,.._Qi ,açti��<4l,e$'tó:pr9curélndo 'djficQJt.ar, � açãQ� I � 'SlfILlS' ATACA TODO It ,OR6AHISmO, f' '.� li i� ': UJ
'

tu'W,e�iô�, todos ;on�t",,�pte,s:��� .�ert!�a,-,?",an.e.��'t:-,-:l�
- !�,JUSt.i��.e,�enp2 ,rY11 v!sJa o:-se9 d�fIP,,areC;imenl� �,' .0,,F'i',:·lJad,Ór,'"o):J�ç,�.:'�··c�'r8:ção, o

"" ,_ � 5 Q d ,,;

Que a fl�ura dehfuos�,prahcada pel?" acu��(to" �n,,-, ll?fl,r,adelro, Ig110r�Q,��quel' éI ,q�el}�:osá, �e ., V.�xclq�i �.tq�••,�!.�. "P�;l,mp,es. !l .."Pete'
\ -:i',�',� , �' � �', '

,

quadra-se �o.ar,tr' 168 � seu § 1.! If�� ;IÍl �� COdlgO !��J� �ecr.etada a pq��<>, pr�"el:1tl':� do<acus�do, col1il) .P'�,d",I,Dor"�,nor;9s"lSop;"R.�mà- ci": g -� 8'õ'
Penal Brasllelro, ou seja, aproprlaçao Indeblta, com.� umco mteresse de de salva guardar a açao da Jus;.; tj!im�. �,Q.i,a. Queda do C�be-' " ,�,'��, oS

'7'"

�s agrayQ�tes de ter I?r�t�ca�? o,,delitQ. em ,��zão de ,fW�! ofi�i&m:fo-se a D�lega�Ja de Policia .para., gue' I�' A�,.r?t,i.,�. Á�ortos:
" . I ' I fi, ai.g.;� ,.

�e� '

..�mp�e�o. -.1� -', :Que: fA, 9U,�IXOS�, élpre.�e�J.0!l', a �l�g�ncle em -ef�t�a� a prisãQ do a,cJls�do. �- 15
- Qu� w,,' ç�!1S�lt9�O m_ê�lé,o ,

'

til
fi) :o' .'1' :�.

competente qU�Ixa crIme perante a �elegacla ,de Po- '0: ul_tJmo endereço do acu:sado conhe.Çtdo erQ�qa Ruá? • .tome o popular'depuratlvo '.,g < 5 s::
'

Hcia de Curitiba e, �erdq;o c�p1l?etente, inquerito' po- 'São Francisco 'n. a45; ém 'Ctiri,tiba� 'p6r onde 'pode'� <,.:..'L X""
<

,.,. iS IS � � �

li�:ia!, encaminhado ·ao F?rum. h�úv.�, o ,�, J u,j�, de rão ser"inicia�as as_deligêncías �ara ser .10c�1Jzàdo: _�, ,I' IRr 914 -= .. '�- 8 �
DireIto por bem em se JulW'�r In;coIDpetente J p a � a o acusado. ,"o 16 - Requer- se t.al1!bem que, na hipotese Inofensivo ao or,anJlmi»._A,rada. "ca' I o ,m ,,�

conhece}!, d:� 'tßatéria. Apre�entad() recurso para o E- de npo ser encontrado o 'acusa(Jo prossiga o prôces- v•• como um 1I1:6r. Aprovado co- :ii ::t, &
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná da so a �ua t:evelia. Termos em que� .D.E.A: esta' com I mo .&j�llll�r np,tràt�m.!)to da SI. Ü'

re�peifável .dec!s�o, do M,' Juiz, cq�fi.rmoll, o,C,oleo'do, ,QS -!u�lusos docum;entos' qu� ii aco�panham, '1>' .e, E'l F'LI,. RE'U-.,ATISMO da m8S.

Trlb,unal a declsao,' apontando, o" Estado de Santa Soll, c,Ita-se outrOSSIm que todas as Ihtimações � 00-
; ,

.

I D'N J p' ._--...;,;,--_....:.._,

C I h"
• ' .

ma Orll.m. p. o . • s. .

.-

'atal'inà para o ugar competente para con ecimento tificações sejam endereçadas: ao consultor e procura·
' ,'"

.
I "

da questão, de vez que, a confisl5ãö do acusado, fot dor' deI' qutixósa, com endereço a Praça 'da Liberdà- 1...-I__I1111!1 --....-_-�!IIÍdirigida da locali(jade � jaraguá do- Sul, "Esrado ,de de, 9f, Estado de São Pauld� C!;apif-at SãO Paulo�, .' --ISantá1 Catar.ina, conf�rme' co'ostá do in'quêrito polici- .l9 de d� julho de 1950, pp: '(assinado) Oeraldo�de "'J" ,C A LC Al> ,o s_
,

',I

aI da Delegacia de, Curitiba e que acompanha a'pre· 1',.'" Prado. I?esp�éhoi-:,_Çile-s� fJ 'acusadti por ed,itaJi r R 'e o' , , i, I,
I

sent�;í Qq.e' além do �ãis, ,a. prática' �o, �elito oçor- :o)a fdrma de acordo 'c'omj lei. Jaragu�, 2t'5'.51.--{el} ,

'

,
" , ',r" i." < ;',

reu em diversas localIdades desse mesmo Estado' e Marcondes.- "E hóvendó' sido designada 'o d<ia 30 dei, ': Sã� ,', os melhores;, eé,.mais.. baratos l
i'l

n..essas condições a comp,etêoda perténce ao Estado junho vindouro, as-10"horas;. para ter lugar G <inter-:! ",' :.,'" ':', "PRO,DU1;'OS'Ç)A: -';"" ',: ,t. fI

de Santa qafarina. -13.;' Di(j!lt�,dQ, �ex"pQl}fo, �"e�-: wgatÓrio do réo," e estando o mesmo em lugal'"ijn.;, I :,J'i _ �pl)Sr.RJA,.p1:l. C�L&J\.P,Qs Ób�CH IRMÃd�IS.À. u,

tàiído' completi!meiite pr�va(la:s
_

Jodas ,.as; alegaç'Q'es certQ .,e ,não sabido, pa�sou-se o<presentef:editan pelo i " " ,'1 ,I : " '., 'I r, r , ..

feitas na 'preseÍ11p.;:pela .certidão apresentä'da em ane- qual chamo e cita ao dito' r-élJi.- Amold. GomeS'l1Jrug:b:
�,;�, ''.,

'
- ':N CI.'IXA PO�TA.Ir,�,11, :'3, ,,',

xo, ,qu� con.tem todo o 'iffFluérifo p�01i�ia' : procedidO �er; para �ºmp-arec,eJ nt5te Jl;tiz.Q, :Ila,;:sala.'ßas audt��: �' '.

.�' U,R�G'U i .00': S��! _�w!Santa CalarjnaL 'ji/'

pera Delegaciá de' Póliêia de Curitiba, em o ,q�al f9 encias, Edificio do Forum, no dia e ,hofa supre de..: .�

rarn juntados docuIpento�, éartâ dé;confiS&'ãô"ãa,a,êÚ� signados,�a'fim de ser; iht�rr(!)gadoj sob, pená, de re- :1:m::�l:;:�::::;:::l::I:::::::t::::::::::::::::::::;::::b::::;::::�::l:r.;�:::::::::::::::::;::;:::::::::;;:::��
,

s,ado, ouvid�s .r�stemunh:as� e etc." requ�'r, ,a, ofendidâ, ve,Jia. E para que. c h,.e g.tl, e· a noticia-a. PU,bli,CO,- sei ii '"
;

A''L.i"'E,X','"
,I

I;rO'··' 'H' 'N"
, ,. ,,�i

de V. Excia:
I
se digne de m 'a n�d"a r -prQcessar esté! passoú o presente 'eäital, que serei afixadö no 'Iugár ii ; ,,, ,.,' , . ,," ',I,.., ' , , '

"

H
queixa.crime, pod��do o, ..

Dr. ,P!omo-tor Públ_i_co ?fe- �e'costume', as pü�tas: �.ó�Rorum,:enpublicada,cpelo ii,! ,�:, '"

"',F�RRA'RIÁ 'J', I •. , H
recer a sua denunCia contra o

.

acusado, 'que afmal Jnrn.al local «ço:rrelO' do' Povo».. D a·d o; e 'passàdG ii- '. ' " ' 1 , , ,','" ," r, " ii
deverá ser condenado na forma da Lei. Pa_riil os tle- nesta ·cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e.. dois di., ii ,r,. , "

,

',� I
" , •• " '[, ,�, "li

vidos fins, a queixosa é apresentada 'nesfe processo as:.do mez.de' .maio do'-ano de mil novecent0S"e ain- ii'� ,Cons.ertos de carrOQas, trPle.s .. etc., i, li
pelo gerente, de su,!' filial; de Curitiba" sr. 'Antonio eoenfa.e um. Eu, Ney Franco; escrivãO' 0, subscrevi. 'W" Ferração, ·dei,cavaloß� ," I ' di
Breda Cardoso, conforme procuração constante do (a) João Marcondes de' Matlos, Juiz'de Direito da co- li �" .. ' . !H�,�"H

inquérito policial em anexo. Na hipotese ,de ser ne- marca. "Está' conforme o original do que dou fé. ii Rua -Expedicionário Harri Hadlich "r:- .l�
cessário o depoi,mento das mesmas festemUnhas ou- , . ,Jaraguá do Sul, 22 de mdio de 1.951. ii ' JARAGUÃ, go SUL :" .' H
vidas no inquérito policial, protesta a queixosa pela

' 'e "escrivão" - NEY FRANCO ��.;..: �;.:: .;:.' ; ;.� ; ;.;; ó"r , , ..)}
. •

, � u •• � ••

:Cârnara Municipal

,8.� BIIlIO .1118IE.
form!ldQ pela faculdade de Medicina de Portp �ie%re,

Médico ,Operador - Do'eliças de Senhoras 4- ..
'

.

'

. : HÓlca' Geral . :... ,':,'. '

, I

11 ...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO ,DOMINGO, DIA, 17..;6-1951

� _

D J IT A L Vende-s�1' r®!@)�®Y@).®r®���®:;®��@'r@)�'"
, .o cldedêo e'rico �losfetd, Juiz! de, �PÇlZ 'em, ,Upa pr�priedad� ,�o: �

" Tosse, �sma, Brollqutle, Rouqwdao" e Resinados �
Exercíclo do cergo .de JUIZ de Direito da Comarca -cluslve <taBa de 'mallelra •• e

,

" ' fi �
d� Jaraguá do SulqEstado de ôanra ,Cptar1nâ, Bre- :quasj nova"sIta á Estra- TODAS AS MOLÉSTIA.S DO ßPßR�..lHß RlSPIRftluRIO@
SI I, na forma da Lei, etc"'1 ,

da Itapeoü, Preço de 0- � .'. "_- '",
'

I; . fa,z .SéJb,'er,tél?,s, .Que] P .P, res�nte,edital..Vjrem;QJl :cllsião;�, ':,' ';;Y
-

_ ,'(@ .1 tEf.'IC,',ontr.,�rn alivio 'irnediâto co:rn o uso do •

,dele conheClIl1en!� tiverem, -que por parte da '1)ärÓ� Melho�es 1.ntormaçoes, '- _,", ló"""é ,''"Ir ß"� C' O m.'
'

'á'! "I
'

,
,

quta. de Guara,'mmm,' :P9r �nteI:m�gio de se�L;J>as,tente
nas Hebld8s', . BOSS, L,'tda.

,(iÕ) •

'-�','!&.",' '_, P ,,8 ,_. .' V ,e ,,',' �

r;�,cr�,:,dr�,i.�I�i�r�:,·:,.�,ß[&ii�O:' ��árCi�e,,�?:;!����
com. o sr, Vlto�H�n.en,

.;'�,. ,p,"RI-I"�D�','r'iJlu dn ft'00-,-0'0' P�I'DI-0nc-n �
mo. Snr. Dr. J�JZ,de DIreito da, Comeres �e Jaragua • •. I: .: L ' I: a: ' ...: �
do Sul. ,A parpqul� ,de, Gueramtrím sob cUJa lurlsdl- .

- -: ,':::"'� , .

,,',' I
'

@}
Ç�.9ß�,l�ncopJr,aß c",:a,�'e�a,S_ã9 Ioeé, ,sito -nO,IUgar@)OPEITORAL-MAISCO:NHECIDONOBRASILIJ'R,Io Branco, QO Munlclplo de Guaramirim, nesta co- , :::r�/�!M�Ift\!ta\�U��!ta\�!ta\�!�lft\t��t��!�lft\í��t�f,;\!ta\�

Illarca\� neste J:stado"poI: seu advogado ebaíxoür- ,:I�������'������'ifI�II,
medo, yem, com o .devldo acatamento, expor' e' re-

'

P tblcã
'

'E' D I T'
"

,
",

qUeret o �eg"iJlt�:- 1. Que a rnals de, trinta anos a
- ' r'ol, Iça0 .,1,',' , I' ,A L

referida Capéla vem possuindo como 'sua; 'mansa "'é Proibô terminantemente
pacíflcante, sem interrupção nem oposição, sein ',titu- ." " '

,

a en,tr,ada "depeseôae em
lo de propriedade, uma área de terras situada no cl- Ao jllFll.lS n "'P'REtSENTA so.

tado lug a r Rio Branco, do referido Municipio de
..UMERASfIO'''....... TAlsCOMe: minha propriedade, depois

G
. . AEUM�TISMO das 18 horas, li f. i m de

uarerrunm, com os seguíntes eonfrouteçõeer- a) :. HOÀOFULA'S roubar as mtnhae criações.
de um dos lados, ao Norte, com 16,30 (dezesseis IE 8 -P I' N H A 8 Não me responsabillso
metros e trinta ceúnmerros)- com uma praça Pública, '= f 6 T U LA. S

pelo 'que possa acontecer.
e, também no mesmo lado, ao Norte, com. 16,30 _

u .... c � R A S
- ,

(dezesseis' metros e trinta centlrnetros) corri terras � �'� � � .: : ltaPb�élsi�:.�"d!6Ã�;:�· •

onde se encontre a casa que serviu até há pouco o A R T R OS, Art. 1 ;;__; As mercedortes embarcades em ca ..

rempo como agencia do, Correio do mencionado lu- MAN C H A ,S :::9::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::\..\:: mínhões ,de émprêsas de rrensporre obrigam a

gar �Rio.ßranco" em cuja casa resldlu, em função de "ELIXIR DE NOGUEIRA n, ii -Tome o �aboroso !! emissão de;'despácho pelas firmas embarcadoras ou

seu cargo, o, entäç respectivo Agente, Postal, sr.: A- CONHECIl)O HÃ '-n ANOS H '

,
,', ii seus 'desuechenree, da forma do art. 181 do regula"

��!f�a�Wr�,�o�(Í�rid�e:� �U�rt:t�:�o�a1��1�e_sit3e��� __
VE

...N_DE_._SE_E_M_TÔ_D....._P;;.;.A�_.-T_E,�...
\

...

, lOGAf [
.

a,AU ER tI �:�� ::i:9g7� com o· decretó 'n. 39.0,' de 15 de

seis m�(ros e Jrinta centímetros) com terras onde es· J PI••EU-II' 11...
'

, "

..ii ,:§ 1. - O despacho será emUido,:no minirno!
tá localizada uma EsclJla ,Pública, e de seú turno ao ··..li::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t{"""· em quatro VldS, das quais uma ficará ein poder do

Norte com - 10 ;- (dez) met,ros com terras dê, uméi Dia 3 Domingó, a 'noite:' I
embarcador, outra será entregue a eniprêsa eondu-

proj�tada fl}a. Q) - Ao SqJ cOq1 �,58,90,�,(cin,q"eqia e um relógio de "SenboI;à:, "
IMPUREZAS 09 S1INGUE? tora, 'que a ,remeterá' a ,coletoria de destino e as

oito metros�e noventa CelJ�im�lros) ç:Qn:�ront�nçlo,�Ç>m Quem o encontroU öösê,
' " 'duas resfantee- entregues a coletoria de ó1'tgem.

te,rras ,de ,proprie,d(lde"de filome'1a, Tr�is; c)- De ou- quio .entregar-" na. So(Üe� .. , fMIIK It HOfiUflBA ' . �'�. '�, O:�nGutér do veicmo apresentará 'aoS

tr9 1�,dQ e a Oeste), com - 32, - (trint� .� dojs),.: m�tros dade Graficá gue será ..z;j;
funcionariô lt'sdllis, semprie que solicrtados;. os do;,.

li.mitan.do.se cpm FI ,�straçla de _fodagem, de GUärami- bem gratificado' " ,'-" 'l""=- 'AUX. TRAT:'-síFILlS cumentos·l'elôtivos é1s�;mercaddr.iéls fransportadas. '

rim ,e Massllranduba e também, no mesmo lado a ,,-,', .', ';;:_' i .' Art ,2,;....:. As emprêsas condütoras' obrigam·se
O-este 'com, �146 - (qUéIÍ'enta ,e s�i,s) metro�' cç>:QffOó., ii, emissão 'de'� listas de carga, na qual farão constar;
tando com terras' em que �e situa a casa- onde, fun- além dös detalhes u$uÇlis, o número de despachos. ;

cionou a ciladar!Agenciá ,Aó Correio como a ama sê �, Art. & -'- Para' -os efeitos dO,;Plíesente decreto"

especificoo. d)- De, outró lado a Leste Gom - 78 -

"C,,' " • lei)' equipar�m;..se ás .empt"êsas de transportes os

(setenta e oi,to) ,uretros confrontando com terras, de ii ,fi'l. ", .. ,.'
Il possuidores e condutores 'de veí'culos ·particulares.

'

propriedade da re,querente e, ao. meSmo lado, il, L.e�te, ii'= !9
li J Art. 4 ; _;_ As infrações aos· dispositivos do

cbrri':': 40'- (quarenta "e' seis)" meú'os cónfinandö 'cöm '!l..... tQ, ii prêsente' decreto-lei serão punidas com a ' multa de

ierras ondJ se' encoritra a;mencionada Escola Públi;
,; ii' = li 50$000 a' ,500$000 e ao, dobro nas 'reinddtncias

c.a. 2 - Que <a"metragem total da área acima descritá ii'" = ,,� II conforme,:"a gra\'idade do caso.
"

"

,
,

'

é de .. 3.094,64 rtl's2; _' (tres mil e noventa' e quatro'
l, ii Q 'al ii ,Art '5,.:..:... Não I se compreendem nas exig<enCias

metros qUé;ldrados e" ��ssenta _e, qua,ro �J c�ntimetros ,A S ; PI lJ L U L AS DO!!, � r? II dó' presénte'·decreto-Ie'i as mercadorias destinadas' a:

quadrados). 3 - Que a;:, supb,'c��1te encontra amparo ci AB B A O E MOSS: ' ii' �_ W'.... II feira em mercados públicos.
- , dC"'" ii Q$ .. � :: A t 6 B t d et t' .

dP�esenct� �IÇãO nQo dispo�to no artigfo
- 550d- o

t'
o'" , $ÃO I' N.FAl'" I V E IS, ii,.... itin 't:S!i ..Ua 26 rd,'o, cor��nt: emêSe,crre�Oge�dr::1J a:mdi:plrsfço-ne�

Igo lVI. 4 - ue, aSSim" e, nas ormas os ar ..gos, Ne! Prisdo de Ventre
..

� 'IIII!II!IÍI' o
...

_ 454 - e �eguintes do Codig-o de Processo ç:ivil mo�',
I d li eg,. õ Il em con�ârio.

o ,

ve a presente ação de :usocapião e 'requer seja, com e nas -mo estias o li � .. 't:S ii Palácio do Governo" em FlorIanópolis, 4 de

ciencia dos interessados e da citada confinante Filo- F I G A O O ii .... .. ß ii Março ,de 1938. '

mena T
.

b· m do referido morador Adolfo E' S TOM' A'G O
ii .,.... .A Cl li (Çlss.) NERBU RAMOS -- CBLSO FAUSTO OB SOUSA

D
'

rediS em cOd ° 'D C d dAt'
I ii = ., - ii

amião o� Reis, o sr., r. ura or e� . !Jsen�es,
'

!IN T ESTIN O'S
' I .:. ,.=-. 10 ii

do sr. dr. Representante do Ministério Público e do I !!... �!!
sr. Diretor do Dominio da União, - designado dia, Fastios, 'Azia,' VõmHos, ii �

... !!
. hora e lugar para uma justificaçâo i nJ c'i'b I i tis, Pt!fadeios, Il'Idisg:e.stões, ii -..... :oE ii Adota modelos de Duias di exporlaçã.

çom o depoimento das testemunhas abaixo aroladas Col1cêIS do FigCldo. !I � li O poutor Nereu Ramos, Interventor Federal no

que comdP.ar�cedrão i,!1dep(e�den)temd.ente d�, tin'til11a�O� Gates, Digestões Penosas, :!,=.:! Ji � '.:'.:1 Estado de, Santa Catarina, no uso de sI atribuições,
e, por e HaiS e - uO - trmta las os m eressa o Dôres no ESfomago, M&o...

'

Considerando que ao Departamento de Estatís-

inscritos, para contestarem a presãnte 'ação de usu·
R B

II ,I: tica e Publicidade cumpre levantar a estatística da

capl'iío no prazo de - 1"0' - (dez) dl'as que se seß'uir �,_Halit01 e_tenç:ão de ilis.
.. õ � exportação, ilOS termos da clausula XXI da Conven-

âo término do prazo'edital, na qual sé pede seja �e- Vende-se em todi parte. , ção Nacional de Estatística, aprovada e ratificada, no
clarado o dominio da' peticionaria sobre a aludida ,

' que respeita a Sdnta Catarina, pela lei n. 99, de 5
área de t�rras, nã qua I im um dos,pontos existe

1II_I!IiI!!Il'i!i!E!lIE!i!lI!!!!'I�'�-'liEE!'l
de Outubro de 1936.

um() casa ediffcada de mlldeira tambem de posse da
I

. I ._11 ,I,. ,II u

'Considerando que as guias de exportação atu-

suplicante,. prossegu,
indo-se co�o ,de dire�fo. af,� fi-

=- Dr. RENATO, WALTER
.

almente u�adas dificultam aq"ele trabalho, por falta

nal sentença e sua transcrição. Da-se a ptese�te o II ' "de uniformidade,
'

yalor de' Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeit:os):,� planta II
,

M É D I CO' DECRETA:
mclusa elucida o pedido. Protesta·se por ��mals;pro' m CLINICA GERAL - GRURGIA - DOENÇAS 'I Ärl. ,',1. _ Ficam obrigatoriame,nte adQ'tddos os
vas em ,direitO permitidas, inclusive_depolmentopes,

-

"m DE ,SENHORAS - PARTOS
'

soaI sob pena de, confesso de qu�m .contestar a. pre', ,_., __ ,,_

'I
mQd�Jos de guias da exportllçno qu� -acompanham

sente ação, vistoFids, e o mais em direito admltldo. iii ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- o presente decreto-Ie.i,
I.

_ • _

Pede-se tambem a designaçã'o de did, hor� e I�gar II ciente, pelas ondas ultra-so�1O.ras, da.s Dores e . 1.. - Essas g�U1as, que terao a� dlmen�<,>_es', d�

pa.ra ,a
o conferencia com o� respectIvos

I·
- Inflamações: pore�, f.�UmátICas, artrIte_s. lçm- 0,34�O,25" c�s'l serao a�res,�ntadas a" r-epartlçao es-

�rl�inais das pú�licas _ for�nas qu� ms�rue� esta pe- .,' �agos� n�vralgla&. �HltJqa. Abce�soa, furunpulos, II ta�ual �<:>�pefent� e� tres, vias. ,.' , _" , ,

!Iça0, segundo o que, disPiõe, o artigo - �25 .-�, do Co- mflamaçao dos selO,s, dos QV.á�JOs, çl� prostata. III ,2, - �s gU!�S • �te�nte$ a expottaçao para o

digo de Processo Civil. Rol 'dM t�stemuol.ias:;- 1: -

L_ Afecções da pele, fl�tuias, var�z,�El�e, ulc,e.I:�s re- ,
__ ,ext�rJ�r seré!O �e "papel �mar,elo e de ,papel branco

ÄQ!onio , Jo&o
.
R�J,ne.rt,' bra�i1eiro; �

cásado, lavrado!, g beJdes. ,Asma, afec_çoesl! do estomago, etc.,. Il'as de, exporta-çao' !"élra 'o mterlM' do- 'país. ,�' ,
.

,

res.ldente no Citado lugar RIO Branco, 2.' .Jaeo� LUIZ

"1-' )�t\SSAq�NS,ELÉ�RI.QA� -::- ,Tratame�to ii ',t Art. 2. - A�primeira via ficará na repartição
Remert, idem; idem. 3. - NörQ�_rto Oess�r, Idem, Idem. das �arahslas com:"Tl3ativaqao das funçoes III e destina-se à �Iab,oração dos mapas mensais da

4,'- Bal.�uino; ßachmanh. ,�': com�' pento ,a�r.esent� iii n)-usc,QJ�res),e ,ne.r,;;osas., AtrofIas, fraqu�sa fun: I exporta'ção, feito,s,
'

o� quai� �e,rá remetida ao Tesou

des�e Jd '() sr. dr" Ernam Abreu' �anta R.lta, ,eDlfe IQ CI.�ll1al, ?OS �úsct."-t:Oß ,em gera], da beXiga, or
_. ro; a segunda sera enViada ao Departamento de

phe.Iro-civil, I;>rasileiro, ça'Sa�O'J reSidente em Jomvlle'lli g�os qJges.tIvos, etc...
, I Estatística e Publiddll!;Je do Estado até o segundo

registrado sob número - 585 - ß . no Ç�I;:A da 8a. JI ONDAS CURTAS -, DIATeRMIA -, ELETRO- dia útil do mês imediato; a ferceira visada pela

�egiã�, e assim caso se torne necessar!o' no curso II CIRURGIA. - ELETRO-COAULAÇAO, autoridàde fiscllI, será entregue ao exportador.
çla açao. Nestes Termos,: P. eA,E, defernnento Jar�",

I
BANHOS DE LUZ I'::"" Raios ultra·violetaEr', , "

guá do Sul,. 5 de maío d� ,i951. Ca) 1 ps é. Acacl(), infra-vermelho,..
'

, Ar!, 3. -:- Co�provad.a. qualquer fraude no

Moreira FilhO,' (coIa?as �stâ�pil��S eS,ta,dualS nov�- , OONSU,'LTÓRIO
..;.... :R u a dos Bomheiros �r,eench,lm,ento .das

gUlas, sera

ITPo,sta a"o e'!-portadorlo.r d� Cr$ 3,50 devld'àmente lßutlhsada�). Despacho.- ,(Jardim Lauro"MuelIer) esq. Rua 9 de Março
a mulrll de cJnco cont�s _de: r�ls, que sera elevada

\�Item-se os interessados dös cértos ': l�cértos, co�-, da.s. 9 á, ,12 e das 3 lis 6 horas
ao dobro no Cél&O de remcldencla., .. ;.., .

'fmantes do imovel o dr, Promotor Pubhco e o DI- REsIDltNcrA - Rua Ministro Calogeras 350 _. Art. 4. - Os exportadores eXlblrao a repartI'-

retor do Domini'o da União. A Citaçã,o dos interes- III ,Fone 305 _ J O I N V I L L E • S. C." çao �r.recadadora. a fatura ou n,ota !;Je entrega refe-

sados .incertos deverá ser feita por edital com prazo II ,rente a men.adorlft exportada.
de 30 dias, publicado no jornal local e o Domini� II

"
.AIt. 5, - ess� d�c�et?-Iei entrará em vigor

da União, por carta, com aviso de r�torno. Jaragua do pelo jornal iocal "Correio do Povó", Dado e paS-
no dia 15 de Fevereuo proxlmo., ._

do Sul, 9 de junho de 1951. (a) Erlco BIosfeld. E sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos nove dias "Art. 6. - Revogam-se as dlsposlçoes em con-

para que chegue ao conhecimento dos interessados, do mez de junho do ilno de mil novecentos e cin- trarJO.
,.

.

A '. , • ,

incértos ou cértos e dos confinantes do imovel, para coenta e um. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. .

Palaclo do Governo, em Florlanopol!s, 25 de

<:ontestarem o pedido no prazo legal, caso queir�m, (a) Erico BIosfeld. - Juiz de Paz em exercicio. "Está Janeiro de 1938.

passou-se o pres�nte edital com o. pr�zo de. trm!ft conforme o original, do que dou fé:

(30) dias, que correrá da data da prImeira pubhcaçao Jaraguá do SuJ, 9 de junho de 1951.
no Diario Oficial do EStlldo, e outros de Igual teor,
para serem afixados no lugar de costume e pu�lica- O Escrivão - NEY fRANCO

Deepe'to -Lei N. 48

Para êóOhecimentD �oi interessados, publico' o presenle edllal
,-

�
t -.

� Dee.e'to -Lei N.. 73"
O, Doutor Nereu Ramos, Inrervenror Federal no

Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições
que lhe- contere o art. 181 da Constituição Federal,

,

DECRETA:

NEREU R.AMOS
(Ass.) Rodolfo Vitor Tietzmann
Em 12·6-51 - Eduardo Virmond

Fiscal da Fazenda
\

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXXI JARAGUÁ DO SUL
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DOMINGO, 17 de Junho de 1951 -_ SANTA CATARINA No. 1.647

-(Continuação' J. 1a. página)
Dia 19 o sr. Alexandre

Koehler, funcionário da
Prefeltura Municipal.
Dia 20 Rafael, filho de

Inácio Tomaselll,
Dia 21 li menina Maria

Anita, filha do sr. Ney
Franco.

'L O C A I 5

Casamentos - Realizaram
se ontem ne sala das eu

-dlênclas os seguintes ca

samentos: Pedro Fernan
des com a srta, Noemia
ôanson; Herbert Sasse
com a srta. Hilda Friedel;
Alex Knuth com a srta.
Elsa Kirsch e SiJvestre
Kukllnskl com a srta, Ali·
de Reck.

.

COURA

casPA'1QUEDA DOS CA·

BELOS-f DEMAIS

AFfCCOES no

lavradora, domiciliada e
�

residente neste distrito,
em Rio Cêrro, filha de
Paulo Gielow e de Em
ma Gielow.

,Edital N. 2.997, de 13·6'51
José Burger e

Joanna Sohwartz
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, do�iliado e

residente neste distrito;
em Jaraguã-Alto, filho
de João Burger e de
Rosalia Nass Burger.
Ela. brasileira, solteira,

lavradora; domieilíada e

residente neste distrito,
em Jaraguä-Alto, filha
de Antonio Schwartz

'

e

de Elisabetha Schwartz.

'Edital N. 2.998. de 14-3-51
W.aldemar Klemtz e

Ohristina Zapella

Ainda a srre. Irene, Ti
lha do sr. Oscar Nagel.
Dia 23 li sra. Olga Mey

Aniversários - Fe� anos Fischer esposa do sr. G.
dia 9 o sr. Florenço Ceser Rodol'fo Fischet. Também
Piccinini, residente em 'na mesma data Valerlo,
Corupé. Faz enos hoje a filho do sr. João.L. da
Viuva Amanda da Costa, Costa.
cunhada do sr. Manoel F.
da Costa. Amanhã o lo- A todos os aniversari·
vem Polibio, filho do sr. I antes os votos de -fellcl
Lauro Braga e a srta'l dades do «Correio do
Terezlnha Peters, Pövo»,

Ele.ibrastleiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesta distrito,
Irene 'Po Günther Oticial do em Itapooustnho, filho

Registro Civil do, 10 Distrito de Ricardo Klemt e de
da Comarca [araguá do Sul. Clara Ballock Klemtz ..
Estado .de Santa Catarina Ela, brasileira; solteira,

.

Brasil. lavradora, domiciliada e

Faz saber que comparece- 'I'
residente neste dislrito,

çam no cartorio exibindo, os em Itapoeuztnho, filha
documentos exigidos pela lei de Pedro Zapella e· de
afim de .se habilitarem parA Maria dos Santos Za-

casai-se: pella:

,

. ;0
�

Cidadão Erico Blosfeld, Juiz de Paz em

exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca de
leregué do Sul, Estado de Santa Catarlne, Brasil,
na forma da Lei, etc...·

.

Pelo presente edital torna público, de acôrdo
com li lel, que Frederico Neumann, natural da Rús·
sia, nascido na cidade de Andreuíke, aos quatro de
abril do ano de 1894, filho de Lodovíco Neumann e

de Carolina Neumenn, casado, dentista, residente e

Q<?micililldo é. Av. Getullo Vargas, distrito de Coru
pa, desta comarca e município. deseja renunciar a

sua nacionalidade de origem, afim de obter a cida
dania brasllelra, por meio de título declaratório, tudo
de conformidade com as formalidades da Lei n. 818, Edital N. 2.J96, de 13 6-51 E para que chegue ao co-

de 18 de Setembro de 1949. Qualquer-cldadão pode- Harold Volkmann e nhecimento de todos,mandei
ré apresentar 'impugnação que tiver, no prazo de der. Elfina Gielow passar o presente' edital que
dias (10) dlas, contado na forma da lei. E pare que Ele, brasíleiro, solteiro, será publicado pela impren-
chegue ao conhecimento de quem lnteresser possa, lavrador, domiciliado e sa e em cartório onde será

mandou o Juiz expedir êste edital, que será afixado residente neste distrito, atixado durante 15 dias., Si

no lugar de costume as portas do Edifieio do Fo- em. Rio Oêrro, filho de alg�em souber de algum im

rum, publicado pela imprensa local «Correio do Po- Reínholdo Volkmann e pedimento acuse-o' para os

vo» e no Diário Oflcíal do Estado. Dado e passado de Annetha Fochs Volk-, fins legals "

nesta cidade de Ieragué do Sul, aos trinta dias do mann.
.. .

IRENE PED�I, GUNTHER
rnez de maio digo aos primeiro dta do mez de junho I Ela. brasileira, solteira, .'

Oficial

do ano de mil novecentos e cincoenta e um. Eu, Ney ,

.

Fran(��S)s;"�!:ãgio�e�u�SJ��;ide Direito da comarca. Empr. Sul Brasileira de Eletrícídade S.A;

�jl!!!!!!!l-ij=j.-=!i!!ii1EiIllIEli!!!ni!!E!:liiii!I!l!!n�jiS!!:i!!!!il!!lI!IiiI!l!:m
. A Emprêsa Stil Brasileira de Eletricidade S.A.

I�F b I'
torna público' que é, expressamente. proibida a caça

:::

"'r"s
(Sezões, M!llárias, bem como a entrada nos terrenos de sua pl'oprieda:

III \ii � I.mpaludlsmo. de, slros .no _Pirai, Braci�ho, Rio do Júlio, Rio v»-

iii ';

'

Maleitas.. Tremedeira melho, RIO Humbolst, Sao· Lourenço e Bltuve sern

DI CURAM-SE RAPIDAMENTE COM m licença prévia da Diretoria,· '.

'

'

16 " C I
.. . 1""1' .

Iolnville, 19 de maio de 1951. .

JI apsu as Antlsesontcas ' Empresa Sul Brasileira de Eletricidade S.A.

III Minancora" iii Adhemar GBreill - Diretor. Tesouretro

III . Em Todas as Boas �armácias iii _
'
L e i n. 1 6

II É um produto dos LaboFatórios .MINANC0RA 1"'1: Autor�sa_ o Sr. P�efeitoMunicipal a receber

'lO _:::
em döaçao gr'atulta, do sr. Faustino Rubini,

I� - tToin-ville - Sta. Catarina - III' um�, área de .�erras c<?� 1.292,15 m2..
,

.

i_I:==a;!!!�=Il�l!�m5l!!!!IIEEilli5lii!!!!l!!l!iEiEil�!iiiiiill!ll!il!!i!li!i
Artur MUller, PrefeIto. M�r:IClpal de Jaragua do

............_..'
....__ ;..:__

. Sul� no u�� de suas atnbUlçoes. Faço saber a to-

. .' ������� dos.os �abItante� que a Clamara Municipal votoue

.
_

. , � �����._�.�_.. ��. __�9��_.@��!�.�.�.. R :�. ������roo�U�i�i��li��eto�i�i�:�o.A:;e!�b; �����oa�
P ·b·.-

li:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::' �
.

Realizar-se-á dia 24 d� Junho, na ca.

�
Q�o gratuita, dO

..
sr

..
Faustino

RU.bini,
uma área de

rOl Iça0 ii::�"
' \:::11 I fI

pela S. J. ß. em Vila Chartres em Itapocuzinho terras cüm_.1.292, 15 m2:. para ruas e praças no

_ Proibo terminadamen- ii Peça s.,mpre II a iradicional festa. ' te�reno a ser. pelo mesmo loteado, entre a r�a Do-

te a entrada de pessôas ii

C A f' B
ii HAVERÁ - churrascada, galinha, as- .

mmgos Ro�rIgues _da Nova e u�a rua proJetac;la.

e animais em mi n·h a s ii E A UIR !l � sada, doces, café, bebidas, etc.

�
Art. 2. -:- FJ�ta LeI entrará em vIgor na data de

plantações.
.

. ii .
.

li ff. A festa será animada por bôa música:
' sua .pubI1caç�o, revoga.d�s a.s dj�P.OSiÇÕ�s

em con-

Não m� responsabiliso '!::�\ ..::!' - trár.IO. PrefeItura MunICIpal de Jaragua do Sul, 11

1·
.

t· .: _._ _..__ ._ __ _..:(
. A COMlssAo de Junho de 1951 '

�:r� .que possa acón

e-I
_ .._ _

�
,.

�(j����� ARTUR MÜLI:ER '- Prefeito Municipal.

deR:��f�ida 29 d: Maio m:I��I::: �'!.::ci�� ';r��� Tfe�i��:d!�U��ts� ;�= Proibição Canselho Regional de Engenharia e Arqaitetura da Oitava Região
Mariano Gadotti e ir- p Ó d e r á adquirir na derá adquirir na Proibo terminantemen- E D I T A L

mãos. Casa Real.· CASA REAL" te 8 entrada de animais
.. Pel? pl'esente torno público que o sr. Fre-

em minhas plantações. derIC6 La�m requereu a este Conselho Regional de
Não me responsabilizo Enge�harla e Ar9uiteturl;l da Oit-ava Região a re

pelo que possa aconte- novaçao de sua lIcença.3. título precário, como cons

cer. trutor, para .o município de Jaraguá do ,Sul no

Braço Ribeirão <Javalo, Estad'o de Santa Catarina, dé acordõ com o �ará-
14/6/51. _.

' grafo único do ,Artigo 5. -do Deçreto n. '23.569, de
JOAO TISSI 11 de d.ez�mb�o .de 1933. Ficam, pois" con-vidaäos

os profiSSIOnaIS mteressados, já registrados neste
TOSSESl

BRONQUJT.ES1� co.nsElho,.
a se proI!unciarem a respeito, p a r a o

VIBRO [flEO�OTlnO que lhes é fac�lta�o o prazo de ·30 (trinta) dias, a
'. contar, da.pul)hcaçao do presente Edital. Porto Ale-

(SILVEIRA) gre, 4 de· maio. de ·1951:
.

GRANDE TÔNIOO (Ass.) Eng. WALTER BOEHL - Presidente..

I·------------------....
----...·----�--��----------..------..--------·

• IExijam
-

(()) §a1hlã(Ü) / (Marca Registrada) I
V• E

•

I·d d
-

: �\)S1R'ANACIQ
. Irgem specl� I . a e.! ��:�;:'

Ola (lA� WIEIZEt- liNlI))l(J§IlllAl :
= JJollIDlviHe

t Agradecimento
A família de

EMERICH RUYSAM

falecido no dia 12 do corrente,
vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que prestaram auxilio du
rante sua enfermidade, e que conforta
ram no doloroso transe, enviando tele
gramas; cartões, f I o r e s e c o r o a s e

acompanhando o extinto até sua der
radeira morada. Especialmente agrade
cemos o Dr. Benne Knudsen pelos
esforços clínicos, e ao Rev. Padre Or
lando, pelas palavras confortadoras
proferidas.

Terça-feira dia 19. as 7 horas. na

Matriz, será resada a missa por alma do
EMERICH RUYSAM.,

,Aos amigos e parentes que nos

consolarem com sua presença a esse

ato religio.so, antecipam!)s agradeci
mentos.

PARA rERIDAS,
E·C Z E M ,A 5,

IJNFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
E 5 P I N H.A 5, . E TC.

, Não deve faltar' em casa· Rlgum�!
sr-:SÃ���RCfAt
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