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P'llia. Pedri

Um
pról

ano -de trabalho em A
Santa Catarina

Libia assume 'Govêrno Soberano e Ind-ependente
de "

Com a ajuda das' Nações Unidas,
a antiga colônia italiana da tíbia é
Hoje um estado soberano e indepen
dente.

Tambem Jaraguá festejou a data

"No flagrante, aparece," sentado
ao centro, o Rei Edrís I, Emir da
Oírenaíca, a quem: coube a honra de
proclamar a independencia do novo

estado, em' 24 de dezembro de 1�51,
uma semana antes da data fixada
,pela Assembl�ia Geral das Nações

r

Unidas para que o Reino Unido da
Líbia -asaume a condição de gover
no soberano.

Encontrando os diver
sos setores administra-

I tivos, no Estado e Muni
eípíos em situações· as
maís precárias possí
veis, endividados, sem
crédito e desorganísa
dos, os administradores
.tíveram de enfrentar
uma 'tarefa das mais di
ficeis, num campo vi
ciado pela politicagem
inescrepulosa de anos
e anos.

São Francisco do Sul
Porto União, para so
mente falar. na zona.
Norte, são obras' em
franco desenvolvimento'
das quais ninguem maís
pode duvidar.
O discurso proferido

pelo Sr. Governador do
Estado na data de 31 de
Janeiro e que íremôs
publicar no próximo
número, é uma presta
ção de contas claras ao

povo cateeínensé .que
cada vês mais tem ra
zões de satisfação em
te-lo eleito, sendo .aínda

_

preciso notar, que o

que se vem fazendo não
conta com o apoio da
maioria da Assembleia
que tem procurado hos
tilizar por todos os mo-

.: Dai ser o ano mais dos sua honesta admí
de organísação do' que nístração. =:>:
de realizações: sanea-

'

-x-
mento funcional e das Em Jaraguá a data da
finanças, 'pondo ordem posse do sr. governador Oetulio Vargas e cia limpa, respeítedores militantes do PSD, UDN,
numa case _' eade+tud e->: prefeito municipal

" list/I/ac Leal -des" dtnhetroe público�, PRP e PTB, umas de
era anarquia.. tarn,bem foi Iestejada,

'

servimos com devoterneu- apoio e outras de crírl-
Continuam os comen-' 'P

.
'

Ao romper, do' día, to a atria e aos postu-. cas severas aos prognös-téríos em torno dos dls- ' Õ

grandes salvas de ro- lados do Governo elei-to ticos que vimos fazendo
cursos pronunciados pelos "I' I

'

jões subiram 8.0 ar G r v
em p erro lvre e cuja pera a renovação do

'anunciando uma data srs.. etu 10' argas
o

e plataforma encheu de Congresso e a escôlha
t d h

Esrillac Le�l, respectlva- jubilo civico e os anseios do substíturo do Sr.que o os os omens
I mente, presidente da Re-- ,

'

.

de bom senso recebe- pública 'M"" t d
dos que amam o Brasil, Irineu Bornhausen.

,. u I e IDIS ro a '

f 'f -

A h
'

ram com satísíação. G'
sem azer con usoes nem 'c arn que os senado-

A �oite, amigos do sr. 'ê;;:hecemos o genetel pretend�r .que a( a in�er- res Gomes de Oliveira,
.Preíeíto e elementos da E till LId de dependência das naçoes Ivo d'Aquino e Francisco
UDN se reuniram no i ,

s I ac ee es. e ii seja a negação das so- Gallotti e o ex-senador
0'1 b "B

'

dí f t
epoca em que ,fazlamos beranias»

.

LuCI'O Cor'rêa são osu e aepen 1, es e- pert da C I CI t
"

jando a data, tendo os
e

,

o una e o I Poderá ser comunlsta meus informantes aqui no

I sn,r,s. Artur, Müller le- Catn�e�lo. � a suat�.avur� ',quem afirma, com seg,u- Rio.
vantado um brinde 'ao

nunca OI e�men I a.

I rança" que não admite li Um caso interessante:
G d d Soempre fOI um. compa- negeção da soberania de todos os catarinenses re-sr. overna or e o r. nhelro leal e naclonalísta ,. Õ , .• .,," •

Geraldo Gama Salles' t' I sua Patna? Podera ser conhecem que, o meu

Ieít d
cem por cen o.

I comunista que nã d
'

fichário político está, atua-u!D. a.o pre teno o mu- O nosso saudoso com-L,., ,.' , m, o a -

mcipio pelo transcurso panhelr AI a Sb' mlt� �eJam entregues aos lizado e, as restrições são
da data.

o
..

v ro o �elra cepítats estrangeiros as apenas' em relação aos

A festa foi abrilha�- t��tee dIZJ�a��e �!���� nossas ja�i�a.s d.e pet�o- nomes, Uns acham que O-Jider do governo
tada pela Banda MUnI- seriam o' r d

leos emmerlos mdlspen- o político cA» não' tem . no Senado Fede".1
Opal b 'a

s con mua ores sáveis a defeza nacionàl? o 'm,esmo prestíO'io' doCl ,so a regenCl dos principios ,democra- P"
"

'. '

. Ió O I D'A
.

l'f.las a administração do maestro VOlgerau. ficos d S'
.' t:C' , "recls,amos eVitar que político' «B» e que a so-

sr.' vo
'

qumo,
não somente pos ordem

'

,

I
e Iquelra & amp�s os militares fiquem' divi- lução é a inclusão do líder do Governo

�

no

nos serviços, como inl- �ra� �G Ca���, �OlS d!dos. A segurançao na- polírico «C». �en�do fe_deral, colocou
ciou uma série de obras 'V I-S I-tas ara

f.J que Ja�:zpllrtlrllm ClOnai depende dauDldade Gostamos de receber a odlsposlçao do sr. Ge-
de grande valor e re o

p
o

o outro lado da de pensamento e ação I os desabafos porque só tuho Vargas� o cargo que

cupe:ração econômica. vldNa.:,., . das nossas Forças Ar- assim seremos justos e
vêm ocupando com bri-

A I·
-

C
.

II t
ao e' verdadeIra a d

. r-- " ,

,

' Ihantismo"Jgaçao aplvari-Ja- '

US res tés.: espalhada d • ma as.
"

mterpretllmos, com seiu- É ". , .

raguá, ampliação da
"

.
o . o � propo- Infeliz o povo que não rariça, o pensamento dos um c��o dlflctl para

usina de Bracinho, pon- öto seja o �1�lstro da confia na soberania de polítiCOS catarinenses. o
• s�. PreSidente da Re-

tes sobre o' Jaraguá e Alem do sr. Ademllr de, ue�ra um fl.Irado ao
SUli própria Pátria. ,Surgiu o nome do I pub!lca., , .'"

Itapocú, estudos bem Barros, que recentemente PaB �o .�omuDlsta. '---. Esquecer divirgências, senador catarinense Go- Flz,mos Um(l «enquete»
adiantados da Estrada visitou Santa Catllrina, d

o�ncl �m os P?ntos apontar erl'os corrigir mes de Oliveira com um e!1tre I
os Sr� Senadores

tambem o sr. Café Filho,
e vista

_ os, comumst'!_s, falhas, eis o' dever de 'dos credenciados para
e doS' 63 pais da pátria,

Vice-Presidente da Repú- �m. relaçao a efPloraçao todos os que têm parcela substituir o atual Gover- �2 acham. que _

a sollJção
bUca, percorreu parte <to

o nosso .J�etro eo, cOI!' de responsabilidade na nador. .

e a contmuaçao do Sro

E,tado inclusive Florfa- ��str�XPe��;��� rel� MI- administração pública do Procuramos ouvHo no Iv� D'fquino: '
"

_

nópoliso u
-

d' °dea d�� país. Palácio Monroe e' dele ea mente e a expressa0

. O ,s, r. Café F,ilho,' que
se tao lscuh o Aos que' espalham ser conselloUjmos estas de- da ,:erdade.' .

'

curso. Na d Iviaja em companhia dos E II
' o bravo general Estillac c1l1rações: o somos· aque es

d d
sti ac Leal é .. segu- Leal c.om,unista, peraun- _ «Na-o pop ca'ndl'dAto que b.ateom pal"!a.s a tôr,tosena ores u enistas Ma- rllnça ,que o Brasil per- -

� ..�..

e a dlre t v
-

tias Olimpio e' João Vilas ma1iecerâ fiel às suas
tamos: O., mel! nome poderá

' I ? .

e arlas
.

vezes

Em primeira sessão BOllS, alem de deputados tradiç&es de liberdades Qual foi o Oficial do surgir, assim como surgiu' temos crltlca�o o Ihlstre
ordinéria, deverá reu- e oficiais do Exército, foi .. - antigo ,1°. C. A. P. que para a senatoria. Tenho senador catarmense.

"

nir-se no dia 5 do cor- recebido em Mafra, oelo IOtang-ivels., que arrazoa o Quartel 'do llmigos em vários parti- No present� comentano

rente, a Oâmara Muni- Dr. Luiz de Souza, Se- Infelizmente estamos nu- 30. R:1. na revulução dos, especiahl!ente entre queremos, sah�ntar que.o
cipaI, afim de eleger a crelário da Segurança ma época em que sã<,> comumsfa de 3ó·. os ,coJrgados que me Sr. Ivo D Aqumo pOSSUIU
Mesa e Comissões. Pública, representando o apontados como comu- elegeram para o Senado. todas as g�a.nde� qualida.
Nessa ocas'ião o sr. Governo catarl·n-ns"'.

.'

d I
-x-

.

\ , des necessarras dO homem
.... DIstas to os aqu-t es que A mm.ha. posição, no público Do nos mom-ntosP.refeito Municipal apre- Em Florianópolis o sr. na-o "provam as m dl'da

.. ..

...
, � s O suce.sor d··o momento, e a de um' ma'lOs dlofl'C-loS sempresentará o seu relatório Governador ofereceu äos protecl'onl'stas

. o o .. ,

d d
�

d
.

' ,aos Imml- lr.'ineu Bornh"usen lena or e 8 anos, que soube colocar - s- como ano de 1951. docu- ilustre- representantes úm O'os da nossa sob
o ..

b Ih
..

, � Ö'
' erama. I vem trd a a_ndo

.
para dlO'nidade, , usa,ndo damento esse que consta JOa,ntar a que compa'rece- DI··se o O'eneral Estl'I'lac Temos r b'd' d

-

f
e

� , �...
'

ece locar,as correspon er a con lança IinO'uaO'em elevada' cor-de 34 páginas almasso ram tambem os seus Leal: de vários municípios ca- daqueles que me' confia-
Õ '" ,

datilografadas.' auxl'II'OS 10m-dl·atos. "Soldados de co'nsc'A' f'
•

d I'
.

� " len· armenses e e po IttCOS ram o mandato. (Cont. na 3a. página)

MarcoU: a data de 31
de Janeiro (i) transcurso
do primeiro ano po Go
vernador Irineu Born
hausen na admínístraçäu
catarinense e tambem a

de 30 prefeitos udenís
tas nos municípios.

(FOTO ONU)

Postais do Rio'de Janeiro

Cobras e,' 'Lagartos •• �

---

JOSÉ VITORINO
(Secretário do Comité de Imprensa do Senado Federal)

'Gov. Irineu Bornbausen

Nenhum cerartnense se

recusaria a ser r governa
dor de Seu Estado. E a

oportunidade que tem o

político de aplicar em seu

Estado natal os planos
que idealizou como le
gislador e que não pode
aplicá-los porque não é
executlvo.»
Aproveitamos esta opor

tunidade pera levar ao

conhecimento dos Ielrores
cetsrtnenses que o nosso

endereço continua a ser
o mesmo: José Vitorino -

Bancada da Imprensa do
ôenado Federal - Rio de
Janeiro - Distrito Federal.

•

-x-
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CORREIO DO POVO '
- DOMINGO DIA, 3-2-1952 -

ppocura-se
\ Edital de Citação'

CONVqCAÇÃO

PARA FERIDAS,'
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz E C Z E MAS,

de Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado O''de Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, �tc.... I N F L A M'A ç E S,

FAZ $ABER aos que o presente edital com o C O C E I R AS,
prazo de trinta (trinta) dlas, virem, ou dele conheci- F R I E I R AS,menro tiverem; qwe pelo doutor Promotor Público ..·ti:::::::::-::;..:::::::::�=::::::::::::::-.::::\l.••
da Comarca, me foi dirigida a petição do teôr ES P I N,H.A 5, ETC.

f ir Nas 'suas compras 'll
seguínte» Exmo. Snr. Dr. juiz de Direito da comer- _ ii prefira sempre ii
ca de Jaragl,1á\do Sul. O Promotor Público deste ii

C ft.'f f B ,ft' U f, R i::.::illl.·Comarca no desempenho de suas funções de �'1:::::::::::::::::::::::::::::::::.:.,:,.:::::::=::::::::::::::::::::::::::.:::=:::::.::::::-.:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::.... 11::i ,, .' ':oicurador de menores, em processo que seus lnteres- li E'
�

5 1BI' d EI d d SA ii lI..
ses não se chocam com os das «Fazendas», e de!!' mpr., u rasi eira ' e, etreci a e.. ii 'l\:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::íF=
acôrdo co� o estatuido no parágr. 2. do artigo 80 li ... JH:A..XRIZ: JOINVII.,LE !!do Código de Processo Civil, respeitosamente vem ii ii
perante V. Excia., representando o menor Irio Lange, ii Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii
nàscido aos 30 de agosto de 1950, filho de Elvira ii Uma' linha completa de motores naêienaís e estrangeiros de alta e baixa ii
Lange; propôr contra ERVINO WEISS, brasileiro, ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380, V. )0/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- ii
maior, solteiro, residente á Estrada Schroeder, li ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS H
onde trabalha ne Serraria de Hilário Trapp, nesta ij PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- iiComarca, a presente ação de investigação de pater- ii OS, de . ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii
nídade, combinada com ação de prestação de ali- li uz e força/de qualquer capacidade. ii

mentes, conforme faculta o artigo 155 do Cödlgo I! A nossa seção de instalações atenderá com presteza e qualquer pedido de i! -""<!l-""<!l-�-�_�
de Processo Civil, pelo que passa, a expõr e reque- II instalação de luz e força. ii Cure seus males e poupe seu

•

te: I Q
-

d t d :: ., bom dinheiro comprantlo .a "rer O seguin e.- --., ue a mae o represen a o -: \.�. ... ....__ _ _....... ._.__ __ ._ _. .__....:;
ELVIRA LANGE - restdeute no lug.1r ITAPOCUZI-

'ó;;·..
·�·-·_

..·-..·-_· ••.. •__..·_· • ..r·_· ·-_ ..···.._---·_- -- _ _ ...._-. .. _....__.,.

NHO, em junho de 1949 iniciou' namoro com o '

FARM'ACIA NOVA
,

,su.plicado,
de quem obteve promessas d,e casamento, !(I)�@!'@)®!@)@!®@!'@)®!®(j!@)�@'i8��®r@)�

mantendo com ele, relações sexuale, das, quais'" T' A B -. R -d-
'

R
'

I · d @J
resultaram o nascimento da investigado. II - Que, I

esse, sma, rOlqUl e, ouqw ao, e, es na os -

de acôrdo, com a Lei a Iurlspnrdenele dos nossos • e ßPftH' flHO R'f�PIHftlÓRIO �
Tribunais, «os menores, por seus repreeentantes le- TODA.S A.S MOLÉ8TI.&S DO U .(j
gais, podem propôr ação de investigação' de pater- {® .,...' Inida�e» (Ac. Rio de Janeiro, 5-11-2�, in Man. Iur. � Encontram aliVIO unedlato com o uso do •

Flummens� N. 751 (.111 - Que, de Junho de 49 até -
' I n C O m p' a p á v e Idezembro do mesmo ano, andou ELVIRA LANGE � , �única e exclusivamente com o investigado, que a (@ p' -I I d n

-

P I I �visitava aos sábados e domlngos, tendo recebido 0I Ofíl n ngloo n O nnc-n
dele llféto e carinho, que, ee foram extinguindo' e � I: I: L I: I:IUI: �
terminaram por não existir, sendo ela esquecida e (@

,

Ci)
abandonada, desd� que. co��talada sua gravid,:_z. @) O PEITORAL ltJA.IS CONHECIDO NO BRASIL

;IaIV - Que, «os filhos llegítímoe, desde que neo ���!IB\�u�i;;\!��!tä\�!tä\�!tä\�!��ttä\�ttä\�U��!IB\ta\!Ja\1R\
sejam incestuosos,. têm ação conrre os pais, ou :I�������������� II
seus herdeiros, para demandar o reconhecimento».
Ac. S. Paulo, 19-3-1930, in Rev. dos Tribs. vol. F I

·

Re M Ih S A Cartões de Felicitações
75/481. V - - Que, o que a «lei exige para .que pos- ecu afIa' 10 O a �.
se ter lugar a ação de investigação.de paternidade é Imex Internacional Ltda. '

que, no periodo legal da concepção, a mulher tenha 'Assembléia Geral Ordinária

rído bom procedimento, tendo sido fiel ao amante".
Supremo Tribunal Federal in Rev. do S. T. F., vol.
81/154 e 85/461. VI - ,Que, tanto a mãe do investi-, 'São convidados 08 senhores acionistas a se

gando, co�o o investigado, são SOLTEIRpS, não reunirem,' em Assembleia Geral Ordinaria, na séde
havendo entre eles quaisquer dos i,mpeClimentos pro- social, as 13 horas, do dia 5 de fevereiro proximo,

, vistos no artigo 183, itens I a VI, do Código Civil. para deliberarem sobre a seguinte
VII ..,.. que, a paternidade do representado,' até

'

O RDEM D O D I A
pouco tempo não foi negada pelo próprio pai 1.) - Exame, discussão e aprovação das con-
ERVINO WEISS, que' a referiu á várias pessoas, tas da Diretoria, Balanço e do Parecer �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��negando-se contudo; obstinadamente, a fazer e do Conselho ,Filcal. '

'

-

Ireconhecimento de seu filho e a presté:lr, a ,Ie, qual- 2.) • Eleição do Conse�ho Fiscal. Fábric_a_d_8__F_e_r_r_8_m_e_D""",!t!!,,"a_s_A_gricoI8s .

quer e!uxilio. ,VIII - Que, confirmando, airidá mais 3.) - Eleição da Diretoria. DE PEDRO R�NGEL
sua responsabili'dade e paternidade, o investigad'o, 4.) - Assuntos diversos. '

estrada Jaraguà Esquerdo
no dia em que nasceu seu filho. tendo sido chama-" .. _ . .

'

do em casa de Elvira, perante várias testemunhas, Ach'8m·se a dIsposIçao dos S�rs. aCiOnIstas JARAGUA DO SUL,: STA. CATARINA
reconheceu-se como pai da criança nascida, prome- os doeu.mentos a que se -refere o artIgo 99 do

de-ltendo não só registrá-lo, como tambem, dentro de creto-Iel 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

�m� s-:mana, .

repzuar com o casamento, Ó mal_ queI, Jaralluá dó Sul 10 de Jàneiro de 1952.fizera a ofendida. IX - Que, apezar da longae' '

contínua espera, isto não se deu, motivo porque se ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER
RAYMUNDO .&.DOLFO EMMENDOERFER ..

=...._=._=_.......;;;;;;;;;;;;O';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;õIiiiiiiõiõiiiiõ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii

••�:::=::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::....
ii Pe ee sempre iiii ,.

, Ir

II clft BAUER If
\�::::::::::::=::-::::::::::::::::::=:::::::::::: -.:J.i

Empregada doméstica.
Tratar com o er. Lou

rinor Seiffer, no
Salão Aceraí,

Bicicletas para homens
e senhoras de procedeu
cta 'Sueca - Alemã e
Holendez tem para pronta
entrega a Casa Real
defronte ao Cine Buhr.

de, ROBERTO M BORST.
.. que dilpõe de maior sortimen
to na. praça e oferece seus arti

go� • preços vantaj.sos
Ruà Mal. Deodoro 3 - Jaragu�
��

I.
....

,

A S I'· f' I L I S.
t UMA ClC'ENOA GRAV........
MUtT. I'IER'�8A "AlIlA A F"A.
MluA It I'....A ARA0", 00..
'UM 8_ "UX"''''. _ TRATA-
..",...... P\.AGtlLO

USE.

EliXIR Df NOGUEIRA
& ..._TA so.
____-co..:

1It&lJ'MA-T ISMO
.....-ô ... t.t�A'a
ES�'''HAa
... 'aTULAa
fi"", fi) • � A a

eCZEMAS,
FIl.IDAS
DA.TRoa
• A" C,H AS

.. ELlXJR DE NOGUEI�"
COJIMI!CIDO HÁ 7' ANO'
VIiIIOR...... 1'6•• I'ARTt.

E,xecuta_.se qualquer serviço de ferramentas
agrícolas pa'ra uso de lavouras, como:

Machados, Enchadas Foices etc.
.

�Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

Assim, determino seja o suplicado \::it{ldo por edital '

na forma e de acordo com a lei, para conrestdr o

pedido, je quizer, dentro do prdZO legal e aco'mpa':
nhar a ação �m todos os seus t�rmos. Jaraguá,
18-1.-52. (a) Marcondes. Em virtude do que 'mandei.
passar o presente edital, pfdo qual chamo e cito a

ERWINO WEISS por todo o 'conteudo da petição
e despacho acima transcritos. E para que chegue .,

��:�Ci�fi�a��bli��, l�ega�aâ:o�o�tJ'���en!: ;::::� q�� 9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::=::::::::::'\1
Forum, publicado pelo jornal local «Correio do li ••a 81••0 ,KlUBSEIt HPovo» e no Diário Oficial do Estado. Qéldo e ii fOI:mado pela faculdade de -Medicina de Porto Alegre ii

passado nesta cidade ',de Jaraguá do Sul, aos de- i!.... ii
zoito dias do mez d� janeiro do ano de mil no�e- ti O,erações

.

- Doenças �e Selhlras - ,I

centos e cincoenta' e dois. Eu, Ney Franco, escrivão, !! Cllnlea 8eral - rarlo sem Dôr i.l,io subscrevi. (a) João Marcondes de Mattos, Juiz de ii Alta Cirurgia com Aparel�o de Anestesia Gaso.sa ii
Direito da comarca. Está conforme o original, do ti Consultório e Residên,cia:" ii

que dou fé. n Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant nJaraguá do Sul, 18 de janeiroide 1952. It 'ex-resid�ncia do Dr. Luiz de Souza !!
. - li

"

;:
_ .�O,-B.SCttVaQ - ..,NEY _ER�NCO �,:::,,:::;=::;:::::::;:::::::=:::::::;:::;::::::::;;::::::=-:::::::===::::::::::::�::::=::::;.r

vê O mesmo menor, obrigado a intentar a presente
ação. X G'sQue, face ao exposto, cabe ao mIen�r � _ _ _._.__ _ .

IRIO LAN L., qireito de demandar sua fi iaçao (r
• .. • • .. • ·_· ·_ • • .. • _ • • _ '\\

ilegítima, face ao que dispõe o item II do artigo 363 ii TO> � '1rt1l\ W IE TI»
ii

do ,Código Civil. XI - Que, com fupdamento nos ii Ir J.( � u) II 'UI I IE 11

-

11\\ -=11 ii
artigos 396 a 397 da mesma Lei Substantiva Civil, ii �

,'. '

ii
quer demandar seu oai á prestação de alimentos, i� RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 ii
cma vez .que sua mãe não possue recursos suficien- ii ..

d h b h" JARAGU.Á: DO SUL' STA. CATARINA lites, vi\,en O- onesta e po rerpente, em compan ia ii ii
de seus pais sem recursos, no lugar ltapocú. XII - ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, IIQue, os artigos 396/405; do Códig� Civil, tratam, li combustível e acessórios. li
segunco CLOVIS, da divida alimentar jus sangui- II

Lubrificação-carga de Baterias etc. ii
nis, fora da sociedade doméstica. «Quando afirma o iIi:artigo 397 - que os devem prestar reciprocamente, CONSÊRTO � RBPORMA B RBTI'PICAÇÃO DB AUTO-

pais e filhos, refere se á progênese ,fora do pátriO MÓVBL B CAMINHÃO. ii
poder». In Cód. Civil, voL II, fls. 388. XII - FACE ii
'AO EXPOSTO, requer o investigando que, Julgada SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO I!
esta procedente, seja reconhecido como filho do 'll H
suplicado, nos lermos· do artigo 366 do Código ;'::::::::::::::::;::::.:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::'l
Civil, devendo a senfença determinar a inserção, no

REGISTRO CIVIL, do nomlt do pai, sendo o réo
condenado o ,réo considerado tambem a pagar ao

referido menor, os ALIMENTOS NECESSARIOS,
isto é, determinada quantia mensal, destinada á sua

manutenção, e no pagamento das custas, tudo como
fôr determinado por V. Excia. REQUER ainda, seja
o réo ,citado por mandado, para contestar, querendo,
no prazo de 10 dias ,a presente ação, sob pena de
re_velia, ficando desde lógo citado para ,todos os

demais termo.s e atos processuais,' até final s�nten
ça. Protestando provar o alegado com o depoimento
pessoal do réo sob pena d� confes�o, com depoi
mento de testemunhas, cujo r,ól será apresenrado em

época oportuna, por provas periciais e todos os

meios de prova' admitidos em direito e dando á
presente o valor de Or$. 5.000,00, para ,fins de de
terminação 'de àIçada. Pede deferimento. Jaraguá do
Sul, 10 de dezembro' de 1951. (a) Alfredo Zimmer.
Promotor Público. DESPACHO: - Achando·se / o

suplicado em lugar incerto e não s�bido, a ação
deve prosseguir, independente da tentativa de acordo,

NA FALTA DE

APPeTITE

."'agresa
Cançaco
Pallidez .

Fraqueza

CI
..

r

t,

Ê iDdi.penaayea
O ueo do

IODOLIIO
D� ORH
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Registro Civil
Irene P. Günther Oficial do

Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

rarn no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem i'ara

casar-se:

É com a mais profunda dôr, que par
ticipamos a todos os nossos parentes, ami
gos e conhecidos o falecim�nto, pelas 10
horas da noite de 28 de Janeiro, do nosso

sempre lembrado e querido esposo, pae,
sôgro, avô e bisavô, snr.

P�rticipação 8 Agradecimento

Cópia de Edital de
Proclamas, recebida do
Oficial do Registro Civil,
de Blumenau.
Edital n. 3.120, de 25-1-52.

-, Gerhard Sohaeffer e
-

Veronica Krepsky
Ele, alemão, solteiro.I

industrial, domiciliado e

residente ne ste distrito,·
filho de Carlos Schaeffer
e de Clara Schaeffer.
Ela, brasileira, solteira.

doméstica, domiciliada e

residente em Blumsnau,
filha de 'Francisco Kre
psky 6 de Elza Krepsky.

LENO NICOLUZZI
que, com. .a idade de 74 anos, e confortado com todos

os sacramentos da Igreja. Deus, o Supremo Creador, o ,cha-
mou para a Vida Eterna.

,

Agradecemos de coração a todos os vizinhos e amigos
que sempre nos ajudaram durante a longa enfermidade que o

vitimou bem assim como a todos aqueles que o acompanha
ram até a sua última morada, aos que enviaram flores, corôas,
telegramas e que pessoalmente nos confortaram.

Não podemos tambem deixar de externar os nossos

agradecimentos ao humanitário Médico Dr. Waldemiro Mazu
rechen que não poupou esforços para aliviar os sofrimentos
do extinto.

Agradecemos tambem ao Reverendo Padre Orlando
que por diversas vezes o sacramentara e confortara. Bem assim

,

ao Reverendo Padre Leopoldo que míuistrou-lhe os ultimos
sacramentos da Igreja, fazendo tambem a' encomendação do
corpo, proferindo em casa e no cemitério, bela e conforta
dora oração.

Outrosím convidamos para a missa de 7°. dia que
mandaremos rezar na Igreja Matriz desta cidade pelas 7 ho
ras da manhã de terça-feira, 5 de Fevereiro.

A todos, mais uma vez muito obrigado e pedimos ainda
suas orações em intenção a alma do nosso querido Cbefe.

Jaraguá do Sul, 30 de Janeiro de 1952.

Familia Lena Nicaluzzi

Edital n. 3.121, de 25-1-52
Lino Bersan e

Inês Pedri
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
á estrada 'Ribeirão Cava
lo, filho de Bortolo Ber
san e de Maria Trentini
Barsan.
Ela, brasileira, solteira,

professora; domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filha de
Jacondo Pedri e de
Maria Pretti Padri.

Loe'AIS
,

Artigos para presentes
, E para que chegue ao CO" em geral, sempre novi
nhecimento de todos, mandei dades.
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante 15 dias, Si
alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

tins legals

(Continuaçio Ja última página)

AN}VERSÁRIOS A rodos os .anlverse-
rlantee os cumprimentos
do «Correio do Povo».Faz anos hoje Beno

Leopoldo Fiedler, residen
te em Estrada Schroeder.

IliBO [II:OIOIIDO
. Amanhã passa a data

U L natalícia da sra. Lídia Realizaram·se ontem na

Schmitt Erschlug, esposa sala das audiências os

do sr. Jorge Ersching. seguintes casamentos: Oll-
Ortrud, filha de Her- vio ôbardelattl com CI O Serviço de Expansão

mann Weidner. .srra. Ana Wuerges: Nico- do Trigo, do Ministério da
Dia 5 a sra. Leonor de lau Bolemini

.

com,
a

srta., Agricultura,
está organl

Souza Neves, esposa do Amalia Sevegnhani; Leo- z a n d o em Curilibanos,
er. João Neves, residente poldo Boshammer com a Santa Catarina, uma
em ltajaí. srta. Alona Porath Milnifz Colônia Trltécole, com a

Na mesma data a me- e Ebert Arthur Braun área de olrente mil hecta
REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOS nina Terezinha, filh.a do com a srta, Elvira Urban. res e subdividida em lores

sr. Alfonso Nicoluzzi. de quarenta hectares.
Oito Diener ' Requer baixa dos imposto sI Dia 6 transcorre a data Com casas residenciais

comercio GI varejo. Honorato Bortolini Requer natalícia da exme sre, serão edificadas para as
licença pare construir casa de alvenaria. Vergilio I Gertrudes Bruch espose O Preceito do Dia primeiras cem famílias a
Dernerchl - Idem Idem Idem, Herta Pacheco - Re- do sr. Adolfo B;uch co- serem ali localizadas se-
quer licença pera efetuar pintura interna e externa merciante nesta cidade. Os tijolos do edifieio guindo-se a .consrruçãode s/casd. Antonio lenuérlo Gonçalves - Requer

I
<, • de cinco residências pera

licença para construir casa de madeira no imóvel Dia 7 a gentil srra. O. nosso orgamsmo servidores, dois prédiosde João Planinscheck. ·Cervejaria Catarinense SIA. - Claudere ôrulzer, filha do necessue, permanentemen-
pera escolas primariás, utnRequer licença pare funcionar neste municipio como sr. Claudio Stulzer, resl- !e,. de c�rt�s e!ementes prédio pl hospltal rural,vendedor ambulante de bebidas. Frederico Eichen- dente em Rio Vermelho.· mdls�e�s�vels a

, s�a galpões para máqUinas, ..:..__ -

berger - Requer licença para construir casa de Dia 8 o sr. Francisco constltUlçao: ferro, SOdIO,
garage e depósitos para a

madeira. Despacho - «Como Requer».· Bento Ma- Meier e as meninas Inês potássio, cálcio, magnésio, produção.
.

laquias de Avila - Requer licença para estabelecer- e Renale Wunderlich, fi- mónganês, fósforo, iodo.
se com um quiosque. Despacho - «Sim a Titulo lhas do sr. Paulo Wun- cloro cobre, enxofre etc., (Agência Nacional)
Precário». José Panstein - Requer certidão mencio- derlich.

.

os quais são tirados dos

'Inando qlJai., os profissionais lotados no munici'pio. Dia 9 comemora seu alimentos. que ingerimos.Despacho - »Certifique-se de acordo com a infor- aniversario natalício a

mação». José' Pans tein - Requer certidão si ha ou sra. Otilia Moser, esposa Aprenda a organizar os

I Decreto Nr. 1
não falta de profissionais lotados no/ municipio. do sr. Herminio M':)se�, saeIJ.umsenCtaorSdáqPuiOeS�coinnCteIUnihnadmO Proroga praso para pagamento de impô,stos.Despacho - «Certifique se em separado", Otlo Wag- re.si,d�nte em Un!ão da
ner - Reclamação contra a pavimentação. Despacho Vlt�rla, Estado o Pa- substâncias necessárias Artur Müller, Prefeito, Municipal de Jaraguá do
- «Prove o alegado». Alfonso Buhr - Reclamação rana. a seu organismo. - SNES. Sul, no uso das suas atribuições.
contra a pavimentação. Georg Buhr - Idem Idem

.

Considerando que a nova modalidade de pa-
Idem. Adolfo Fiedler -:: Idem Idem Idem. Despacho ----1--...._..._-----� gamento dos impostos, posta em prática pela pri-
- «Requeira em termos». Farmacia Central � meira vez, trouxe a�úmulo de serviços no D.F.;

\

I
DE CAHLO§ ]lB[AFlER:M:ANN, ') Considerando que não é justo venha a ser

Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal ' cobrado' a multa d t 'b
.

t
-

d"A M A ISAN T I G 'A'" � CI e con ri um es qüe nao pu eram
de Jarôguá dD Sul, 1 de Fevereiro de 1952. S ser atend'idos em tempo; .

� Av. Getulio Var�as, 218 - Jaraglá do Sul - S. v. � Cgnsiderando que a dilatação de prasas e da
, Dil�t����l��p PdoR����iente � Drogas nacionais e estrangeirlls, encontra-se, � competência do Executivo, decreta:

�
a disposição do distinto púbUco, apresentando �

Art. L - Fica prorrogado até 15 de Fevereiro
serviço criterioso e Precos Módicos o praso _para pagamento sem mnlta dos impostos e

1- .--. ....-.-................--""'.............,.--....----..................................................---.....
taxas vencidos até esta data, excluida a indenisação

C A L C A O O S I pela pavimentação de ruas.
.

I I R G O I l!�I!=!!!!!!l!!!i!il!!!!!=!;=�=mii!iii Art. 2. - Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições

I
são os melhores e I\lais baatos

...Bit GIR'U�a. GAIIA lal�11 em contrário.

PRODUTOS DA: Prefeitufa Münicipal de Jaragúá do· Sul, 31 de
ADVOGADO

JtNDÚSTRIA DB CALÇA.DOS GOSCH IRMÃOS S.A. I· aneiro de 1952.
Escritório no prédio de "A Comercial Ctda_"

L
CAIXA POSTAL 11 ·I-fil Artur Müller - Prefeito Municipal

JA ft A G U A O O SUL Santa Catarina M. .Ja,raguá do Sul
Dctacilio P. Ramos - Dir. do Dep. de Exp.

____________• 1IIIiII iiir!!!�.:_!!li!ii!!!!!_IIIiIt_I:__1 , Alzira M. Mathias - Escriturário "O"

CASA REAL

(lILVI".)
GRANDE TÔNICf)

� TOSSES t IROlLlUlm r CASAMENTOS

IRENE PEDRI GÜNTHER
Oticial

Prefeitura Municl�al ue Jara�uá no �ul

Cobras e'

Lagartos...
(ContinuaçãO da Ia. página)

reta, firme, decisiva e

sobretudo de uma elegân
cia de antudes que o

recomendam entre os

grandes parlamentares que
tem passado pelo Senado
Federal. �::.=::sa
O Senado. no momento,

possui 4 nomes que
poderiam exercer, com

êxuo, o cargo de líder
do Governo: os ôrs. Ivo
D'Aqulno, Aloysio de
Carvalho, Marcondes Fi
lho e Ferreira de Souza.
Acontece que os ôrs.

Aloysio de Carvalho ,
e

Ferreira de Souza são
elementos que militam
nas hostes adversárias ao

Govêrno.
O Sr. Marcondes Filho,

com certeza, não deseja
trocar o seu lugar de
vice- presidente do Senado
e Presidente da Comissão
Diretora da Câmara Alta,
pelo espinhoso cargo de
líder do atual governo.
Resta-nos, . portanto, o'

Sr. Ivo D'Aqulno como

único e insubstituível li
der do Sr.. Getulio Var
gas.
Só aqueles que acom

panham as tarefas par
lamentares nas Comissões
Técnicas, no plenérlo e

nos eurendirnentos polítl
cos, poderao afirmar,
com justeza, o valor
inconfundlvel do Sr. Ivo
D'Aquino.
É o que estamos

fazendo.
Rio, janeiro, '1952.

ColOniQ lritícolo em·
Santa CotoriDO

.

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

Janeiro 1 95 t
UZK
ZFH
BMU
u KX
YAM
O E F

05 portadores dos
títulos em vigôr que
contiverem uma das
combinacões con
templadas, recebe-

. rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
RUA�DA ALFANDEGA. 41-ESO, OUIlAM�A

(Edlfido Sulacap)

RIO DE JANEIRO

Vale a <J Pena
Saber ...

o Reino Unido da
Líbia passou a exís
ti r no dia 1. de Janeiro
de 1952, por derermlnação
das Nações Unidas, reu

nindo numa federação a

Cirenaica, a Trlpolltânea
e o Fezzen.

A renda anual por
habitante é aproxima
damente de 1.100 dólares
na América do Norte, 560
dólares na Oceania, MO
dólares na Europa, 310
dólares na· Rússle, 170
dólares ne América do
Sul, 75 dólares ne África
e 50 dólares na Asia,
conclue um Relatório da
ONU.

Foguetes marca

Bomba Atômica
Imex Internacional Uda.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indústrias Reunidas Ja'raguá S. A. ,Ä ONU /fornece alimentos a refugi�dos H

ltll••••I••• (Blal••IU.
Senhores Acionistas,

Em conformidade com os dispositivos legais
e estatuários, temos o praze� de submeter à sua

apreciação e deliberação o nosso balanço geral ..

encerrado em 31 de Dezembro de 1951, acompa
nhado da demonstração da conta de "LUCROS E
PERDAS" e o "PARECER DO CONSELHO
FISCAL".

Os algarismos constantes dos mencionados
documentos evidenciam os resultados obtidos no

exercício de 1951 € a situação exata em que se
encontra a sociedade, possuindo, assim, os sonho
res Acionistas todos os dados necessários par a
julgarem os atos da Diretoria que, mesmo assim,
permanece à sua disposição para quaisquer e.scla-Ireeímentos que acharem necessários.

Lembramos ainda que deve ser eleito a nova

Diretoria, o novo Conselho Fiscal e seus suplen
tes para o exercício de 1952.

Jaraguá do Sul. 15 de Janeiro de 1952.
RODOLFO HUFENUESSLER

Diretor

BALANÇO
REUNIDAS

em 31

GERAL DAS INDUSTRIAS
JARAGUA S. A., encerrado
de Dezembro de 1951
,

ATIVO
Imobilizado:

Propriedades diversas
Estável:

Maquinas, caldeiras, ins
talações, etc.
Móveis, utensílios, labo
ratorio e análises
.Veíoulos

Disponível:
Caixa

Realizável a curto e longo prazo:
Existencia de mercadorias

'

e matar. primas 991.386,40
Almoxarifado 152.165,00
Duplicatas a Receber 1.248837,30
Notas a Cobrar 22785,40
Devedores em CI Corrente 322,245,70
Participações 9.420,00

Conta de Compensação:
Ações 'em Caução

'

770.420,20

1.960.700,10

106.836,�0
143.069,90 2.210.606,30

PASSIVO
Não Exigivel

Capital em Ações 2.050.000,00
Fundo de Reserva Legal 237.140,80
Fundo de Reserva Especial 384.823,00
Fundo de Depreciações 1.171.572,30

Exigivel a curto e longo prazo: .

Credores em CI Corrente 1.414.239,80
Debenturistas

'

137.000,00
Dividendos não procurados 9.281.40
Dividendo N. 8 164.000,00
Imp. sôbre Dividendo N. 8 32.800,00
Gratificação à Diretoria 101 530,00
Lucro em Suspenso 29.712,20

Conta de Compensação:
Caução da Diretoria

3.843.536,10

1.888.563,40

20.000,00
·5.7i�,099.50

DEMONSTRAÇÃO DA CO.NrA UE "LU
CROS E PERDAS" em 31 de Dezembro

de 1951

CRÉDITO
D8 Mercadorias
De Almoxarifado

DÉBITO
A Aposentadoria 49.742,30
A Impôsto 91.277,60
A Sêlos Estaduais 155.960,00
A Impôsto de Consumo 50.906,20
A Imp. e] Dividendo N. 8 32.HOO,OO
A Ordenados, Salários. etc.' 711.465,40
A Conta Despesa 1:049,566,30
A Juros e Descontos 183.861,30
A Comissões 166.474,70
A Exportação e Fretes

'

181.601,60
A Valores em Liquidação 56.378,70
A Dividendo N. 8 164.000,00
A Fundo de Reserva Legal 50.765,00
A Fundo de Reserva Esp. 300.000,00
A Fundo de Depreciações 336.493,80
A Lucros em Suspenso 29.712,20

.

A Gratif. à Diretoria 101.530,00
3.712.535,10

3.684.054,00
'28.481,10

3.712.535,10

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1951.

RODOLFO HUFENUESSLER
Diretor

RODOLFO F. HUFENUESSLER
Contador CROSC - 0736

Parecer do Consêlho Fiscal

Os infra - assinados, membros do Conselho
Fiscal da firma Indústrias Reunidas Jaraguä S.A.,

Uma da! tarefas mais importan
tes do Organismo, de Socõrro e Obras
das Nações Unidas para os Refugia
dos da. Palestina é a de proporcionar
alimentos aos milhares· de «desloca-
dos» pelo conflito nessa região do
Oriente Médio.

Esta tarefa significa alimentar
uma população equivalente a das
cidades

.

de Bruxelas ou Washington
repartida em cinco países diferentes.

Carregamentos, como o de 5.000
...__caixas de figos que aparecem no

_ flagrante e que foram adquiridos na

Iugoslávia pelo Fundo Internacional
de Socôrre à Infância, são distribui
dos numa área de 100.000 milhas
quadradas.

Aparece tambem no flagrante o

desembarque de açúcar para os re

fugiados.

(FOTO ONU)

Livre a palavra solicitou e obteve-a o vereador
sr. Herbert Schneider, solicitando que o sr. Preâl

l:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::;::::::::::.:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::
....

::::::::11 e:��:d�re�;nÄ.��:r Ö��arc��;:�:�, q�:r:eV!�i�:r��fe�
AU TO JARAGUA ·S. A. ii mo, pera po lo ao per dos rràbefhos realizados em

Rua Marechal Deodoro. 991 ii sua ausencla. Foi aprovado e o sr. Presidente no

g nomeou uma Comissão composta dos snrs. Herbert
H I
Schneider, Alvim Seidel e Mário Nícollnl. Com a

palavra o sr. Adolfo Emmendoerfer, reclama o mau

estado de conservação da Estrada Nova. Usou da
palavra, a seguir, o sr. Alvim Seidel, que também
refere-se o mau estado da Estrada Ieragua-Blurnenau
- Itajaí, bem como a Estrada Poço D'Anta. Serão
as reclamações oficiadas aos Departamentos de Es
tradas de Rodagem. Ainda com a palavra o snr.

Alvim Seidel pede informações sobre a Campanha
Laureano. Logo após, pedíu e obteve a palavra, o

vereador snr, Otaviano Tlssí, o qual solicitou ao

snr. Presidente, que depois de consultado o plenário,
fosse dispensada a ida dos projetos aprovados em

I sessão
.

de hoje, a Comissão de Redação pare a

Redação Final, o que foi 'por todos aprovado. Em
seguida o snr. Presidente, agradeceu aos snrs. ve-

readores e. funcionária da Câmara, a colaboração e

boa Vontade demonsrrada no percurse do cerreute
ano. A todos desejo um Feliz Natal e Próspero Ano
Novo. Convocando nove reunião, conforme o Reg.
Interno, pera a .ta. terça-feira em fevereiro de 1952.

Regional
Divina Providência
EDITAL

Findo o que, foram encerrados os trabalhos,
aos quals faltaram os vereadores: Walter Ierk e

Artur Oscar Meister.
(ass) Ney Franco

Mário Nicolini

<Í���IJ���
J -- PREÇO DE OCASIÃO (

V'EMDE-SE I
Uma Moroclclera marca cHUSQVARNA»

com um ano de uso, em perfeito estado de
conservação.

.

Uma máquina de fazer trieot, merca

«VELOZ» com capacidade pera fazer um

pulover em 4 horas apenas.
.

Tratar com Emanuel Porto Machado, ne
Flllel do Banco Nacional do Comércio
S/A em Jaraguá do Sul. (Motivo Mudança)

I"·���

depois de terem lido e examinado minuciosamen
te o Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezem
bro de 1951, a dernónstração da conta "Lucros e

Perdas", ° relatório da Diretoria, os livros de
contabilidade, registros e demais documentos com

provantes, referentes ao mencionado exercício fi
nanceiro, certificaram-se da' exatidão e perfeita
ordem, motivo porque os recomenda à aprovação
da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em

16 de Fevereiro de 1952..
Jaraguä do Sul, 14 de Janeiro de 1952.

(ass.) /AUGUST HERMANN' .SCHMIDT
ALFRBDO KRAUSE
VIRG ILIÖ RUBINI

,

Escola Normal
.

Câmara Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 11-12-1951

I

Aos dnze dies do mes de dezembro do ano
de mil novecentos e cíncoenra e um, pelas. nove

horas na sala do Forum, no edificio da Prefeitura
Levamos ao conhecimento dos interessadus Municipal de Ieragué do Sul, reunidos os- e eadores

4..233,20 que do dia do 1°. de Fevereiro em diante, está NeYd Franco, Mário Nicolini, Adolfo Antonio Em-
aberta a matricula para o Curso Primário aleman- men oerfer, Frederico Curt Alberto Vasel, Orevíeno
tar e Complementar e Jardim da Infância, bem Tlssí, Herbert Schneider, Kurt Herbert Hilbrecht e

como a inscrição para os exames de Admissão ao Alvim Seidel. Havendo número legal, foi pelo snr.

Curso Normal Regional. Presidente declarada aberta a sessão ordenando ao

Para a matricula no 1. ano primario é preci- sr. Secretário que procedesse a leitura da ata da'
so apresentar certidão .de idade. reunião anterior, o que depois de feito foi submetida

Para os de admissão são neeessarios os se- a discussão, sendo aprovada e assinada pela Mesa.

2.746.83980 guintes documentos: 1.) documento que prove ter. Não houve expedlenre a ser lido. Passöu-se
,

.a idade minima de 13 (até junho) e maxima do logo a seguir a discussão da Ordem do Dia: Foram,
25 anos. lIpÓS discutidos, aprovados em 2a. e última dlscus-

20.000,00 2.) certificado de conclusão do Curso Primá-I são os projetos-leis: «Concede auxilio de Cr$....
5.752.099,50 rio. E�a�e de 2a. época para o Curso Oomple- 20.00�,OO. ao Giná�io São Luiz»; «�(:>Dced.e a�xilio

montar; dia 7 e 8 de Fevereiro. a entidades esportivas»; «Cancela dívldas Inscritas»;
A matricula para o Curso Normal Regional «Autorisa a doação de terreno ao Estado pare

estará aberta (do dia 20 de Fevereiro em diante. construção de um Centro de Saúde»; Regula a con-
.

Para outra� informações poderão dirigir-se cessão de auxilios a entidades esportivas e outras».

á Diretoria desta escola.

Oficina Mecânica e Posto Texaco
. Serviç(j) FO RD Autorisado

Consertos e Reformas 'a preços razoáveis

executados por pessoal competente

!l Solda Elétrica e á Oxigênioli Combustivel e Lubrificantes
ii .

i�":::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::l.J

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeORA'
Vermitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

.

ME o n. 1, 2, 3 e 4
. Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
.

MllAKCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

OINVILLE -

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

,"

DOMINGO DIA 5·2-1952 -

,

AuxíI io a Pecuár ia Janta de ßliilallentllilibr de Jaralld di SBI
o Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

, � . E D I T A L
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de A proteção dispensa- recuperação, o qual de- '

Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, erc..; da pelo atual governo ve ser extensivo até Á J.A.M. de Jaraguä do Sul, com séde na

aos agricultores esten- mesmo aos criadores Prefeitura Municipal, convida os cidadãos abaixo.,Faz Saber aos que o nresente edital de citação, de-se
.'

lnd t iam vínt"

h e-se aos pecuaristas, que am a es eJ .

a' comparecerem na séde da mesma, com a maxi-
com Ô prazo de trinta dias, virem, ou dele con ecí-

conforme se pode verí- culados às obrigações ma urgência possível, afim de receberem os seus
rnénro tiverem que por parte de Ernma Gorfeh

ficar do despacho re- do financiamento inicia- certificados de situação Militar, que se acham a
Benerre, por Intermédlo 'de seu bastante pr,ocu.r.ad.or t t d d m 1942

f d d cen emen e exara o pe- o.e. disposição nesta Junta:
o advogado dr. Arquírnedes Dantas, me OI Ir�gl a

lo Presidente. Getulio
a petição do teôr seguinte> Exmo. Sr. Dr. JUIZ de

Vargas, aprovando um Finalmente,' sugere o Armelindo Lazzaretti, João Bertoldo Pereira,Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. Emma
parecer do, Conselho Conselho de' Economia Antonio Chimelli, João Joaquim de Souza, José

Gorich Benerra, brasileira, casada, de prendas do-
Nacional de Economia a revisao dos métodos Feuser, Antonio de Oliveira, João Ponikieski, AI

mésricas, residente e domíctltada nesre Cidade, por respeito da' divida dos adotados para a solução fonso KoneU, Alberto Bassaní, Claudio Moretti,
seu advogado (doc. n. 1), sendo .credora. de Joã<? criadores e recriadores dos. processos sobre RS Erwin Gessner, Frederico Alherto Ponath, Fran
Karger, brasileiro, casado, mafCIn�lro, resld�nte a

de gado. dividas, sendo atrlbuído cisco Engel, Rodolfo Borchardt, Albrecht Ram-
rua CeI. Procópio Gomes, nesta Cidade, daImpor- Esse' parecer apresen- ao Banco do Brasil

..

a tum, Udo Maass e José Pedro Schmidt.
tancia de CrS 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), c�mo ta uma serie de suges- faculdade de decídír J.A.M. Jaraguá do Sul, 30 de Janeiro de. 1952.
se yê äa I;Jota Promi.ssór�a anéxa, .requer· a V.

tões que objetivam uma admínístratívamente, por
Excíe, se digne ma�d�r clt�r o refendo devedor, rápida solução do pro- opção do devedor. O JOÃO MATHlAS VERBINENN
pera que pague o principal, Juros/da mora, custa�, blema financeiro que presidente da Repú- Secretário da J.A.M.
honorários �e advogado, a base de 20% e demals está pesando, de maneí- blica devolveu o pro-
despesas c�nstan�es do documento sob o n. 4, no

ra deplorável, sobre a cesso ao referido �rgão
-----....:.--------------

prazo de vinte díes e. q�atro horas, sob pena de I pecuária _ brasileira. O para que este consubs
penhora nos bens que indicar ·ou. nos que lhe forem Conselho Nàcíonal de tancie em ante-projeto
encontrados, req.ue.rend�, out�oslS�m, que, se forem

I Economia encaminhando as propo.stas. aprovadas,
penhorados bens de raiz, seja citada � mulher do o assunto com ouídado.]o que indica o interesse
devedor em.apreço. ,Protesta pelo depoimento pes- chegou à conclusão' de do- Chefe, do Governo
soaI do sup.h.cado, pen� �e confesso,.e pc:'r todos.as I que S"e. impõe a' neces- pela' execução do plano
provas admitidas em direito. Para efeito !Iscal, da a sidade de ser eliminado, visando a amparar 08
'esta, o valor de Cr$ 20000,00. P. deferimento. Ja- quanto antes, o. clima pecuarístas ainda sujeí
raguá do Sul, 29 de Dezembro de .1951. pp. (�J de moratoria em que to, a obrigações ante
Arquimedes Dantas, (colada� estampilhas. eetaduals

tem vivido os pecuaris riores. Essas medidas
no valor de Cr$ 5,50) «E nao have�d.o Sido enc�n- tas. E propôs, entre ou- podem ter efeito, salutar
trado o devedor e tendo o sr. Oflcial de Iustlça tras medidas, prorroga- e decisivo na recupera
certlficado -lue? mesmo se encont�a em. lugar m-

ção do prazo de exigi- .ção da pecuaria nacío
cerro e nao sabido, _pelO presente edtral Cito o rnen- bilidade das obrigações nal.
cionado devedor Ioäo Karger, por todo o conteúdo

para 1954' amortização .

. peste e da �n!c;al, aci�a transcri1�. E, para que das divividas, pelo pra- (AG�NCIA NACIONAL)
chegue a noncta a: publico e �onheclmento, d� todos, zo de dez anos; libera-
mandeí expedir o presente. editai, que sera Ip�ado e

ção dos bens dos deve ..
publlcado na forma da leí. Dildo. e passado. nesta dores que não hajam
cidade �e l�raguá do' Sul, ac:'s vinte e rrez dlél;,s d� praticado atos prejudi
mez de Janeiro do ano de mil no�e�enro& e cmc� ciais aOR interess�s do
enta e dois. Eu, Ney franco, escrlyao, 0 s�b�crevl. credor; perdão de juros,
(a) João Mar�ondes de Matto�, . JUIZ} de '?Irelto da débitos fiscais .e multas

Icomarca. «Esta conforme o ongmal, dou fe. exigiveis interrupção
Jaragtiá do Sul 25 de janeiro de 1952. dos processos judiciais, .

intentados por f8ilta de
O Escrivão - t-.lEY FRANCO pagamento das presta-

ções nos prazos da lei
em vigor.

.- ea.A 81 .A'8.
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral médico - <;irurgia de adultos e creanças

I·EE'I�"; il=�.!!!!l�1 _ Partos Diathermill Ondas curtas e Ultra-curtas

1= O· R 17 E I\J F\ TO', T f\ L T E R
I

Indutotermia - Bish�ri"elétrico - Electro.cauterização
r\ L 1 W 1 \

_

- Raios Ihfra-vermelhos e aLuis.
MD,CO· ... --1- 1111!1__

'1 CLINICA GERAL - CIRURGiA - DOENÇAS

�I ULTR:�;:NH���:m�n�:,::�:rno e efi-
a cIiefnlte, p�las 0Dndas ultra-sáo�oras, dt•.S Dorles e

I n amaçoes� ores reum tlOas. ar rItes, um

_ bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos,

I inflamação dos seios, dos ovários, d'a próstata.
Afecções da pele, fistulas, varizes e úlceras re-

I beldes. Aima, afecções do estômago, etc ...
MASSAGENS EL�TRICAS - Tratamento

I �as Paralisias com reativação das funções
iii mus.culares e nervosas. Atrof.ias, fraquesa fun-'III eional dos músculos em geral, da bexiga, or-

ã gãos digestivos, etc... ,

'

III ONDAS CURTAS - DIATERMI� - ELETRO-

1- CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO
- BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e
infn ·vermelho...

'

CONSULTÓRIO R u a dos Bombeiros
(Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março

das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas
RESIDÊNCIA - RUI:1 Ministro Calogeras, 350

.

Fone 305 - J OINVILLE' - S. C .

Edital dtt CitaQão

•

\ -

SANGUENOL
CON.TEM

OITO ELEMEI.ITOS 10.,COS':

ARSENIATO. VANADATO.

F'6SF'O�O. CALC�'O, ETC
,

TÔNICO .00 'ctIEBRO j
TÔNICO OOS .ÕSCULO' ,.

o. Pálidos. Oepaupéraã........
,

�

tados. AnêmiCO&. Mies que ....

•

. O Conselho Nacional
de EconomIa propõe
ainda que sejam fixa
dos novos critérios para
identificação dos verda
deiros pecuaristás a fim
de que tais favores n.ão
venham beneficiar pes·
soas estranhas a· essa

atividade e que tem
agido come ,profiteurs
em detrimento do inte-
resse dos autênticos' Machinas de costura de

criadores de gado. Pára pé e manuaei diversos
completar os: beneficios
propostos, o Conselho é tipos V. S. encontra na

de parecer que seja Casa. Real, defronte ao José M. Mueller & Cil. Lida.
concedido aos criadores. l J
um financiamento 4e Cine Buhr.. .1I:IIiII.. • ......a

"::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':"1rf
'

Tome o saboroso n
..... .........

� CAFÉ BlUER IIr
II 51

l.��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::J.i

Ótima 'Ocasião

FR/,COS E ANÊMICO':; !

\

Vende-se em Rio do Cerro, distante 10 klm.
da cidade de Jaraguá do Sul um ótimo terreno
com 150 morgos de terra.: maior, parte vargem,
próprio para qualquer lavoura com 45 morgos da
mata virgem, 1� morgos de arrozeiras, 15 morgos
de pastagens, 10,mil plantas de cana, 10 mil pes
de aipim, milho, 3 grandes ranchos bem conser

vados, um com engenho de açucar e máquina de
picar ração, 'outro para cereais, e um terceiro com

batedor de arroz; movido á agua, tendo anexo

instalação de luz própria, movida a turbina; uma

ótima e grande casa de material para moradia.
.

Preço a tratar com o proprietário "Sr. AN-
TONIO REITZ em Rio do Cerro.

'

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOOADO I'

Escritório no prédio (Dante Schiochet)
Avenida Getulto Vargas N. 26

laraguá do Sul

Torneil7o Mecânico

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

/ -[procura-seJ�

��
I .

ADVOCACIA - CONTABILIDADB - SBGUROS

Rua M. Deodoro 136 - Caixa 19 - Taraguá do Sul
........... _ _ ====== _ --_ --

Contrátos, Distrátos, Atas, Balanços, As
sistencia técnica contábil, jurídica e filcal.
Serviços comerciais em geral.
Corretores da Co. Nacional .de Seguros

"Ipitanga''o '

"

.

Apólice que representa garantia e pre
videncia.
Operando em Fogo'Acidentes do Trabalho e

P.e !!ISOaI.
Transportes - Aútomóveis, Responsabilida-

de Civil - Fidelidade. /'

Planos de seguros, sem compromisso.

A COMERCIAL LTDA.
uma orgãnisação às suas ordens!

EUGÊNIO V. SCHMÖCKBL - Econ(lmista e Contador

li' •••
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

Laranjeiras, Pecegueiros, Kaktsetros, Maciel
Jabotic_beiras, etc. - Roseiras, Dablias. Ca
mélils, Conlleras, Palmeiras, etc., etc.

Peçam Catálogo Ilustrado - Leopoldo Seidel - Corupá

Resfri'-
Bronquita
EscrofuLot.

t.loiiii_,-Convalescenças
viNHOCREOSOTADO
É UM GlERADOR DE SAÚDE.

Dr. Waldemi'ro
.

Màzurechen

DESPACHANTE ADUANEIRO .

sÃo fRANcrsco DO SUL • Santa Catarina
Caixa,Postal 35 � End. Tel••BRANCO•• telefre, 103Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

.

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e �eexportação, bem COIIIO todos os serviços
junte a alfândega de São Francisco do Sul. são. execu�a
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este firn
de uma organização per.feita COIII elcrit6rio e técnico••

Dispõe de piteos para depósito de madeira junto .ao qua·
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da c..ruz, bem como armazem para depósito de mercado·
rias em geral, junto aos trapichei 4e embarques na cidade.

Elclrrega.s. de EmlJar,aes de Mldeiras lIe outras
Merclderlll para a extertor do Brasil e

LocaHdades BrlsOeirls

DespacllaDte diS prÚlcipul firIIlas 110 Estldo e
, dll F,stldo. 'lltallos�

5

J
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Na próxima semana
neverã ser entregue ao Causou profundo pezar A fam1lia Geraldo Ba
trânsito os primeiros 13 o falecimento, nas úl- gatolí, de Retorcida,quilômetros da Estrada timas horas do dia 28 tendo transferido a suaSingrava li Babitonga Alberto» foi posto na a séculos. Fatalismo geo- que .. por Itapocusinho do mês findo do sr. residência para Warnow,calmamente. Nem o pe- linha Portugal-Terra Nova, gráfico� "No mar alto, vai a Campo Alegre. Leno Nicoluzzi,' velho município de Indaíal, equeno ruído dos éllces para onde transportava uma onda irrefreável de .

Conv�m aquí registrar agricultor que. !1 mais não podendo fazer asfoi percebido. Ninguém sal e trazia becalhàu. ternura pela família. Um o espírito de colabora- de 56 anos resídía neste suas despedidas pesso-lhe deu muita atenção, desejo sempre de voltar, ção de alguns índus- município, á Estrada almente, vêm apresen-pois éra um barquinho Rasgos de Epopéia... ouvir os fados, tomar o triais da zona nessa Nova.
_ tar-Ias, por intermédiomodesto, pequeno e, ade- vinho, e unta vontade construção, cujo custo O extinto que éra desta tolha, e agradecem

. Prova-nos a história e . .

d d
.

d
Ymeís, isto aqui é um malar am a, epors, e vai a maís de duzentos natural de Blumenau a preferência com queconfírrna-nos a descoberta Iperto. Tratava-se de es- ençar-se ao oceano... mil cruzeiros. contava 74 anos de sempre loram dístínguí-T d de nosso país que os O It' f A Idpetäculo corriqueiro. o a e uma cu ura apnmo- A i r m a rno o idade. dos pelo povo daquele,

'

gente confundiu - o com portugueses foram, quiçá, rada, um lingualer enxuto, Schmitt S. A., fez a ' Deixa viuva, Dona distrito.essa dezena de iates que os maiores navegadores límpido, �e. im.agen� c1a� construção dos primeiros Maria Maes Nícoluzzí,vêm aqui e a Joinvile do mundo.
. . ras e ongmeis, ers a 7 quílometros e os snrs. sua companheira de 55

para carregar madeira .A.o se� e�pl.rlto aventu- minha frente um homem Adolfo Emmendoerfer e arios de feliz consorciopera SlinJOS e Rio. retro e lndômlto se de.ve cujo espírito é água do Walter Gosch os res- e
:

os seguintes filhos: ----------Isto foi à tardinha de o alargam,oot? _de. multo mar. E�a não o índurece, tantes 6. Ida, casada com o sr. /sexta-feira -, da semana peda�o' ate enrao desce-
como a ta�t?s oU,tros. Do quilometro 7 vem Eugênio Collí e restdenpassada. O barquinho, nhecído d� �oss�1 globo. Pelo contrarío. 1\1 as o príncípal fornecimento te em Poço .Preto, nesteentretanto, 'trazia à põpa vas�� � ro vaare�: caracter�stic,as intrínsecas de pedras para o calça- Estado; João, \ casado,

um pavilhão' que não ére Ma�al aes armam a !r! da _ naçao que nos deu e mento da cidade. com a sra. 'Àntonietao nosso e sim, o portu- logi? estupenda da glor!a nos dá o protótipo do Vamos assim, com os Moncineli e residenteguês. Tratava-se do mjs, mantl�a portuguesa. tao marinheiro latino; antes, homens de bum senso 'em Rolandía, Paraná;magmhcZl�ente cacntad� na
entretanto, essencialmente e que querem o e�gr8;n- Venâncio, casado. com«Rui Alberto», obra do Imortal amoes. lu�o.' decimento do município, a sra. Wanda Kleper;do Porto de Avetro« E, geração apôs gera- Perguntamos, ao comte. ampliando a rede .de Idalína, casada com Ö

ção, na
'

fibra
.

daqueles Labrin�ha o que acho� rodovias inter - munic}- sr. Ricardo Grimm; Ale que vinha ii São Fren- lobos do mar ainda se do RIO, onde o «RUI pais, enquanto as ras zira, casada com o sr.ctsco do Sul carregar manlfesta em Portugal. AI}>erto» permanece� um continuam a coaxar. .. Oscar Nagel; Alfonso,imbúia para o continente
Ao luso, o mar está-lhe meso A resposta nao se agora jã meio roucas, casado com a sra. Ignezsut-a(rica�o. Parece incri-

n'elma, em seus mals faz esperar;.. ' diante a repulsa da po- Grützmacher. todos re-vel, mas e �erqade. �ssa íntimos recônditos. Um - A mars 110.da, doIpulação.· sidentes em Jaraguá docasca de noz, age�clada belo dia 'lKJuele nó rom- mundo. Um esp�taculo Sul; Emilio, casadopela Ef!1preza Marítl�i1 e
pe-se. E ei -Io então pera os olhos. Infellzmen- O «TROTE. com a sra, FilomenaCornerclal Lrde., es_ra. re- naturel-nenre ao mar. te nos foi dado notar .. Partica e residente emcebendo

_

em
. seu� dIJllIO�: I Pouco lhe impo_rta o uf!1a gran?e. onda de O �<trote» é u�a brm-

Valões, neste Estado etos· poroes ImbUia
. br�sl .

tipo dp. embarcaçao. E crimes passionals e, tam- cadeIral .

as vezes de

I mais Ana e. José, osleira
,

para transporta-I� disso temos comprovação bém, a pé�sima distribui- mau gosto e P?de at� quais já o precederamat�aves de .alª,U[t?as mil
nos marinheiros do bar'co ção do trafego nas ruas ter cOBsequenClas fu

na morte.milhas de duslancla, des-
em referência. Saboreando cariócas, isto, talvez, em nestas, mas no. fundo

Deixa ainda '48 netoscarreg�ndo-a tm portos
um cálice de pç>rto «San- razão do excesso, de s�mpre �' motivo de

e 15 bisnetos.sul-africanos.
ta Clara», refipado e movimento alí reinante. rISOS geraIS.

.

o SÊm sepultamento rea-
Comandado pelo capi- saboroso, indagamos ao ,De um modo geral, :t:la semana passada Uzou-se no Cemitério

tão José dos Sanlos imediato Branco: gostamos imensamente de «dIretor:redator.lo�utor» Municipal desta cidade
Labrincha imediato' José - Qual o motivo que aqui estar com nossos da �:dlO Ja��gu t' tCO- com grande acompa-da Silva 'Branco, dispõe o impeliu a viajar no �-irmãos.

. ��ec�t'0 p�� «u��-d:S�� nhamento.
de 11 tripulantes, todos «Rui Alberto»? ' E a palestra contlOu�, 01. v Im�

A f Hia
.

1 tadalusos �i1hos de marinhei- A resposta vem propta, o
. tempo passando vert,- brmcadeIras.

. atm en u
, •

'.
I' mente os mais apresen amos nos sosras calejados nas lides fluente; castiça, naque a gmosa.

.
-Alguem lhe telefonou

pesamesI co� o oceano. O barco musicalidade que a última varia�os .

assuntos trazl-
de Corupã que um cida-· .• _em aprêço é armado pela flor do Lácio tra� eo:' si: dos a baila. O reporter dão partíra dali de

Empreza de Navegação - Somos marlDhelr��, desp�de:se agr��ecendo a
bicicleta, - com uma

Ribamar, de Aveiro, acio- descendentes '!._e �a�l- pr?�e�blal afabilidade dos
winchester as costas, FALECIMENTO

nlldo por um motor de nheiros. Uma força IDC�- ofiCiaiS lusos.
para vir liquidar o Domingo último ines-460 HP, com uma veloci- ercível dentro do coraçao pessoal daquela emis- .

'
,

.

dade de 8 milhas hotá- português que nos leva; Bora.. 19!!!iIIi!l!Eiiilil1 " • .!!!!!!!:iii'ilii!!n!i!!!!!lEi!!!liilE!ill!:I!!iIIEii!!!Eii!!!!!I!!lEi!!!'!rias: fatalmente, ao mar., Alb'uns f t 'aras Fói um Deus nos iii
- , . IiiConstruído nos estalei- Ele nos chama: nos o para o ogr 1

acuda Velhas garru- I!IF b
.

, (Sezoes" Malarlas, '"

ras de Aveiro, Ö «Rui atendemos.- Isto acontece Jmex Internacional Ltda. chas
.

já enferrujadas, l-ii � r"'s I.mpaludismo . III-------------------------------fu� �� � �� � � �el�s, �mede�rllminuto, mobilisou.se sen- I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - !:Jtinélas pela Estrada =-lii .

" C . I A t"
.

-

ridaquí a Corupâ, p;edida� _g apsu as _n Ise��nlcas I!,
garantias a poUc!a, s.o II' Minancora iiifaltando cavar trmchel-

::

'1',_'1'ras nas ruas. . I Em Todas as Boas Farmácias
Esperaram o homem da '"

, .
.

'1"1"bicicle!a e da winooes- �I É um produto dos LaboratorIOs MINANCORA
,,!COURO CABELUDO.

te\ ate as. 11 horas da

-I':: _ Joinville _ Sta. Catarina _

_ IIInoIte e nada.
. .!..

.

11' _·I-"_'i-··"'·'_··=-!i�':':=Que «trote» miserave ii:..:';!!!!!!!I_'I-,;;g::!=, -mo;;;='_"_'I="_. --:-....

HOJE - No Estadio do Baependí, O clásslco da.Cidade
Baependi X Acara�

----. peradamente, faleceu as

'5 horas da tarde no

Hospital São José, pata
onde foi transportado
em estado gravíssimo o

sr. Vital Borba.
O extinto que residia

em Ribeirão Molha neste
distrito, deixa viuva Da.
Isabel S. Borba e diver-

ANO XXXII JARAGUÃ DO SUL - DOMINGO 3 de Fevereiro de 1962 Ns, 1.678 80S filhos na orfandi-
���======================================================�======�==============� dade.

A fam1lia enlutada, as

sincéras condolências do
«Oorreío do Povo».
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SANTA CATARINA

De São Francisco do !liu.
O Pavilhão português em Porto - Pela pri
meira vêz aqui os lusos Uma casca de
nóz Rasgos de Ep,opéia Camo.neana ...
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v .' Bolos
mats crescidos

- Reportagem Je ILMAR CARVALHO

LENO NICOLUZZI.

BD/OS

AMIGOS .DE JARAGUÁ ----.

I

mais macios

Ba/os

n7oisfôfos

CDITRA CISPA, '

QUEDA DOS CI-

BELOS E DEMAIS

AuceOU DO

cé-""ICO CAPILAR

POR EXCE!.ENCIA

I
II
III([)) sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CllA� WIE1rlJElL llNJI))l(J§1rlllAl co JoftnviHe

não dev� faltar em casa alguma!
L..;;;;;::�--------..I------I..------�--..--.. I••·------------------..

s�sÃ� 'fIRetA,
•••\

�SP[CIAlIOADE
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