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PlllilO p.dri - - -,

o discurse do GODernador .lríneu
Iniciamos hoje 'a publicação, do amplo e magnifico discurso pronunciado pelo sr, Irineu Bornhausen, governador do E�:tiado, em

Palacio, na noite de 31 de Janeiro findo, dando conta, ao povo catarinense, das atividades desenvolvidas desde'-
que as�umiu a chefia do Executivo:' t-, "

umas, e comprometidas, Graças a medidas res- Em resumo, depois de põem - d�' manifesto o

outras, - compromissos tritivas e reguladoras, ingentes esforços para acêrto das me�idas pos
esses que subiam a vá- tomadas pelo Governo, vencer as dificuldades tas em prátíca e a se..

rias dezenas de milhões conseguiu-se elevar a reinantes,' conseguiu o riedade ',00.0;1'
-

que foi
de cruzeiros. ' receita a öl I milhões, re- Govêrno: encarado esse setor, po-
Em face de tão dura sultando; assim, um sal- 1) - levantar a situa- de.se dízér, fundamen-'

realidade, ' cumpria ao do, de 7 milhões de cru- ção financeira do Esta- tal da vida, pública, -

Govêrno, antes de mais zeíros.. do do colapso em que pois a ordem, financeira
nada, sanear a vida fi- ERSeS dados são- to- caíra em 1960, encer- é condição básica para
nanceira do Estado, sem mados em números re- rando o exercicio de que haja ordem, admi-
o que, não era possível dondos, porque podem 1951 com uma posição nístratíva.

"

pensar em qualquer pro- sofrer pequena altera- perreítamente equilibra- A sítuação para 1962,
grama de ação. Nessa ção no 'encerramento do da;, dentro da orientação
conjuntura, tive que período adicional, que 2) - consolidar a di- traçada pelo. Governo,
adotar rigorosa politica hoje termina. vida flutuante, res tabe- seria evídentemente mui-
de 'compressão de des- Fora da execução or- lecendo o crédito e ta- to melhor, se

' não fosse
pesas, disciplinando, ver- çamentária, havia, aln- zendo renascer' a con- a incompreensão da
bas e executando nor- fiança da opinião públí- maíoría ' da' Assembléia
mas no sentido de au- ca na ação governa- Legíslatíva, que, na re-

mentar a arrecadação. I mental. A prova disso ceita da proposta orça-
A despesa prevista no está na operação de- mentarla, reduziu recur-

orçamento elaborado crédito feita no Banco sos indicados, na impor-
para 1951 era de 234 Indústria e Comércio de tâncía de 18 milhões e

milhões de cruzeiros, Santa, Catarina SA., de 800 mil cruzeiros, e criou
Com a presença dos I da sua edrnlnistração, e menos 1-3 milhões e 50u 19 milhões de eruzeíros, elevados ônus ao Te-

vereadores snrs. Ney que é do teor seguinte: mil do Imposto de In- sem outra garantia se- souro;, sem oferecer

,Franco, Adolfo Emmen- Senhores Vereadores: dústria e Profissão, o não a da lei n. 587, de meios idôneos para a

doerfer, Oravíano Tíssi, Venho cumprir o de- qual passou à cobrança 22 de Outubro de 1961, sua cobertura.

Mário Nícolini, Herbert terminado no inciso XIV, direta dos Municípios, e aos juros de 6% ao Na" emergência em

Schneider, Curt Vasel da Lei Orgânica dos ficando, assim, reduzida ano, condíções estas ja- que nos encontramos,
Willy Germano Gessner Municípios, apresentando 220 milhões e 600 mil mais conseguidas pelos toraa-se indispensável
da UDN e Walter Yerk, a éssa • Egrégia Câmara cruzeiros. Porém esse, Governos anteriores. aumentar as rendas pú-
Curt Hilbrecht e Alvino a mensagem dando conta orç!lm�nto, como se sa- 3) - elevar a arreca- blícas, 'a fim de que o

Seidel do PSD. Deixou dos negócios públicos be,
.

nao expr�ssava., a dação, orçada em 220 Governo possa fazer Ia-
,

de comparecer. por estpr dêste município, reíerenre �e.alId�de '_ fIDan2e�ra, para 311 milhões, resul- ce aos múltiplos enear-

doente o sr. Artur Oscar ao ano de 1951. ' vendo-f!e o G o v � r no
-

'itando"" um excesso '-de gos "admínístréüvos, in-

Meister, do PTB. Quero, antes de entrar c,om�elIdo a recorrer a cêrca de 90 milhões de clusive a, melhoria dos

Logo que aberta a em detalhes sobre os crédítos suplementares Gov. Irineu Bornbausen cruzeiros. veneímentos a que fàz
sessão, o sr. Presidente serviços municipais, ex- no valor de 45 milhões Este excesso permitiu [us o funcionalismo pú-
Ney Franco disse que a prlmir aos componentes de cruzeíros para fazer da, dois compromissus ao Executivo: .

'

blico. Por outro lado, o

mesma tinha por flnalída- désse digna Câmara, os face às dotações ínsuíí- herdados da admínístra- a) -" equilibrar as acréscimo das 'nossas

de a eleição da Mesa, ao meus 'agradecimentos pela cientes, e a pagar por ção . passada, a saber: verbas subestimadas ou rendas permitirá ao

que s� ia proceder. valiosa cooperação pres -
créditos especiais a im- cêrca de 24 milhões de comprometidas ne oe- E x e o-u t i v o mobilizar

Feita a votação secreta, tada ao Executivo Muni- portância de 46 milhões, divida flutuante' dos çamento; I maior soma de recursos

'constatou-se o seguinte clpal e sem a qual não destina.da â: exec1;lçã? exercícios _de_ 1944 a b) - díspor de meios na soluç.ãd dos proble
resultado: Para Presidente poderia levar a bom de projetos unpreSCIndI-11950 e 12 milhões trans- para a lígação da ener- mas báSICOS do Estado,
Ney 'Franco, 8, votos; termo a missão que me veis e à satisfação de {eridos de depósitos es- gia elétrica do Capivari abrindo, assim, novas

Adolfo Emmendoerfer 1 foi' etrlbuída pelo eleito- �omp.romissos ainda não 'p�ci,ai� .d? Estado para a Jaraguá d? Sul;
.

fontes de .produção para
e Herbert Schneider 1. rado.

' I ínscrítos, eleva�d_o�se o dISPODlb�bd�d�s do Te-I .
C) - suprir a I_>Ireto-·a econonna catarinense.

Esse esforço comum total da prevrsao da souro, depösítos esses na de Obras Públícas e ,:.
de bem servir a comuna: despesa .a ölt milhões cuja reposição ficou a o Departamento de Es- (Cont. no prox,mo numero)
deu ensêjo a que alguma de cruz�lros. .

cargo do atual Govêrno. tr_!1das de Roda�e� com

cousa de útil em bem da Deduzmdo se da Im- Para' atender a esses cerca de 10 milhões de
'coletividade pudesse ser portância acima a eco- compromissos, o Govêr- cruzeiros cada um; e

levado a efeito no exer- nomia feita pelo Gover- no emitiu 24 milhões em ,d) - encerrar o exer

cício passado e as leis no na execução ,orça- bônus do Estado, resga- cicio com pequ,eno sal

vo!adas pelos �nt:_s· Vp_- mentária e
_ respecti.va táveis em .cinco anos· e do· e toda� as contas

readores, especialmente as suplementaçao, reduzlU- está realIzanf10 uma pagas em dIa.,
de organi'sação ,colocam se a. d�spesa total a operação de, crédito na A Inglaterra está de
o município na vanguarda 504' mIlhoes de çruzei- «Sulacap� de ,12 milhões Afnda neste capitulo, luto pelo falecímenro do
dos que se organisaram ros. de cruzeIros. devo'dizer que concor-

�eu rei, fáto ocorrido no
f rerl;Lm pa.ra melhoria da >I dpara en rentar com suces-' arrecadapão várias me- uia" 6" o,' corrente ,ein

so o futuro. d'd
'Y

t' d" Londres. .

Mas, não é somente ao V·
·

t II t
I as pos as em an, a- O Rei GeorÓ'e VI 'f h

\_ I S I as u s 'res' mento, .pelo Govêrno", , ' .ö ,10 a
. Legislativo 'que 'quero como seJam: ",', " ,�Ido su�met�d? .a uma

externar os agradecimen- 1) _ reformas das leis IOterv_ençao_
clrurglca nu!"

tos, quando falo aos re- O município recebeu lia Petrópolis, Estado do fiscais; dos ,puIJI!0es ha., dOIS
Sr, Ney Franco presentantes do povo semana passada a visita, Rio" 2) _ melhor fiscaliza� mezes, VIndo agora .a

, Jaraguaense. do, sr. deputado dr. Jorge O dr. Batalha que por ção na cobrança do im-
falecer e1m consequenela

Para Vice - presidente Um outro poder, o Ju- LacerdZl, ilustre rêíiresen- muitos anos re5idiu nesta, posto de Vendas e Con-
da doença. ,

.

Kurt Herbert Hilbrecht 9 diciário-, tendo a frente a tante catarinénse na Câ- cidade, onde é largamen- signações, com a cola- Nascera em 14 de
votos e Herbert Schnei- figura íntegra do Dr. João mara Federal. te. ' relacionado, é atual- boração das .classes pro- DeztmbF? de, 1896.

...der 1; para 1. seCretário Marcondes de, Mattos, Em SUél companhia mente clínico de diversas dutoras; �ssumlU. o tro':1o a

Willy Germano Gessner, Juiz de Direito da' Co- também veio rever os entidades naquela cidade, 3) _ igualdade no princesa Ehsabeth, ca�ada9 votos e Herbert �chriei- marca, deu, também seu amigos o snr. dr. Luiz onde também é Secrerário tratamento 'da justiça:
com o Duque de WlOd-

der 1 e para segundo valioso apolo e, os três de Souza, digno Secretá- da Sociedade Médica fiscal; soro

secretário Mário Nicolini poderes, o Executivo, o rio, da Segurança Pública. local. 4) - remodelação dos9 e Herbert Schneider 1. Legislativo e o Judiciário, Em nossa cidade os Suas atividades ressal- serviços fazendários'Empossada a Mesa, o harmônico,s entre si, estão ilustres políticos foram t
-

t 5)
,

sr: Presidente comunicou fazendo völtar ao seio do alvo de diversas homena-
am nao somen e no - repressão ,ao

que se a,chava na Casa o povo qu� já estava des- '
campo cientifico, como abuso do comércio clan

gens por parte de seus também na literatura, ten- destino, exercido pelossr. Prefeito Municipal e iludido, a confiança nos numerosos amigos e cor- -do colaborado nos jornais vendedores ambulantes
'designou os vereadores I �omens públicos, na jus- religionári?,s" tendo o

_ �r. «0 Globo», do,Rio, «Tri- em prejuizo -do comérAdolfo Einmendoerfer e tlça e em melhores dias Artu� .,
Muller, PrefeIto buna de Petropolis» e cio honesto estabelecido.Walter Yark para o I para o município e éon- MUOlclpal, lhes oferecido «Jornal.de Petrópolis, diá- Já agora, essa modali-

acompanharem aó recinto. sequentemente para li um almoço. rios Pl!bl.icados na cidade dade de negócio só ,'l'\0�Tomando lugar ao lado Pátria", --x..... d -I
I:'

do Presidente, este 1 con- A bancad" da UDN T
este u tImo, nome. derá ser praticada por

d
.. ambém esta semana quem estiver devida-

ce eu a palavra ao chefe escolheu para seu líder o município recebeu a Ao dr. Batalha nosso mente babilitado \._e comdo executivo, o qual heu o 'Sr. Otaviano Tissi e visita do sr. dr. Alvitro velho amiO'o e c�labora- .

o preambulo do' seu re:- para VI"ce _ II'der o d C B Ih
Ö os seus Impostos em

, sr. a osta ata a, m,édico, I dor, os cumprimentos do diala torio prestando") contas Adolfo Em'l1endoerfer. atualmente resililindo em «Correio do Povo». Os resultadós acima

Catarinenses! I Finllnças

Ao findar-se o prímeí-} Na «Mensagem» que
ro exercicio do meu I dirigi á Assembléia Le
Govêmo, cumpro o in- gislativa, em abril de
declinável dever de Ia- 1961, expuz com mínú
lar ao povo catarinense, cias a situação em que
para, em 'sucinto relato- encontrei o Tesouro do
rio, prestar contas da Estado, exausto nos seus

minha gestão no honro- recursos ,e com uma

so cargo a que, fui con- grande, divida flutuante,
duzido pelo prestigioso sem falar nos compro
voto dos meus concida- missos oriundos de do
dãos.

'

tações in su fi ci en tes,

Câmara Municipal
Sua solene instalação - Os eleitos para a Me
sa - O relatorio do Prefeito Municipal - O

lider da UDN

Notas &.
-Notícias

-x':'_
Viajou para Chapecó,

onde vai apurllr os fatos
referentes a prlsao de
dois brasileiros presos
em nosso território por
policiais argentinos, o sr.
(Ir., Luiz de Souza. Se
cretário da Segurança
Pública.

, -x:_

O dr. Paulo Perigrini
Ferreira, Juiz ue Direiio
da Comarca de Join;\rile,
baixou portaria determi·

(Cont. �a última páginá)
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Empregada doméstica.

I Vende-se em Rio do Cerro, distante 10 klm. 'Tratar com o sr. Lou-
da cidade de Jaraguá do Sul um ótimo terreno rinor ,Seiffer, no _

1.486.190,00 com 150 morgos de torra, maior parte vargem,
, Salão Acaraí.

próprio para qualquer lavoura com 45 morgos de
mata virgem, 15 morgos de arrozeiras, 15 morgos
de pastagens, 10 mil plantas de cana, " 10 imil pés
de aipím, milho, 3 grandes ranchos bem conser

vaàos, um com engenho de açúcar e máquina de

977.150,80 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

Cr$ 2.4:�::�:�� ótima e grande casa de material para moradia.

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

H�rnilrdD : lirubbil �.ß.
Indústria e Comércio

Relatório da Diretoria -

Senhores Acionistas:
Em cumprimento ao que estabelece a lei das

socíedades anônimas e em obediencia aos estatu
tos sooiais, apresentamos a Vv. Ss. I) Balanço Ge·
ral e as contas de Lucros e Perdas do exercício
óra findo, bem como o Parecer do Conselho Fis
cal.

Pelos dados em questão, que submetemos a

apreciação de Vv. Ss., representam a verdadeira
'situação da scciedade e o resultado obtido nesse

ano, e os senhorés Acionistas têm presente todos
08 esclarecimentos para bem julgarem os atos da
Diretoria, a qual, todavia encontra-se ao inteiro
dispor para outros esclarecimentos que julgarem
necessários.

Balanço Geral encerrado em 31 de
Dezembro de 1951

ATIVO
Imobilisado

Cr$ 292.598,10
94.325,00
178.315,00
1.000,00
11.779,50 '

Bens Imóveis
,

Maquinas e Instalações
Veículos e Semoventes
Bens M6veis

•
,

Construção Ármazein
Disponível

Caixa
leaUsável a Curto e Longo Prazo

,

Devedores por Vendas I
Mensais Cr$ 48.398,20
Devedores em C/ Correntes 443.987,10
Letras a Receber 702.140,�0
Mercadorias 563.935,90

Participações ,

Ações de S/A.
Conta -de Comueusaçio

Depósito da Diretoria

578.017,60

- 111.861,10

1.758.462,10

15.000,00

30.000,00
Cr $ 2.493.340.80

PASSIVO
Kão Exigivel

Capital Cr$ 870.000,00
Fundo de Reserva 384.994,50
Fundo de Depreciação 231.195,50

ExtgiVIII a Curto e Longo Prazo
Credores em ,C/ Correntes 770.143,70
Letras à Pagar 77.095,40
Dividendos não reclamados 6.000,00
Dividendos n". 7 52.200,00
Diversas Contas 71.711,70

Conta de Compensação
Depósito da Diretoria

Jaraguá 90 Bul, 31 de Dezembro de 1951.

WALDEMAR GRUBBA· Diretor Comercial
BERNARDO G. JUNIOR - Diretor Gerente
HARRY GRUBBA - Diretor Gerente

Demonstrative da Conta "Lucros e Per
das" em 31 de Dezembro de 1951

Contas Débito Crédito
Cr$ 1.162.027,40

3.690,10
Mercadorias
Juros e Descontos
Comissões
Impostos e Selos

, Ordenados
'

Despezas Gerais -

Fretes e Exportações
Fundo de . Depreciação
Fundo de Reserva
Lucros' e Perdas (saído)
Dividendo ns. 7

,

Cr$ 15.700,60
297.605,60
192.624,00
435.235,80
106/�93,90
45.195,50
16.994,50
3.867,60 -

52.200,00
-

----

Cr,$ 1.165.717,50 1��

•

•
Jaraguá do 'Sul, ,31 de Desembro de 1951.

WALDEMAR GRUBBA
BERNARDO GRUBBA JUNIOR
HARRY GRUBBA

Diretores

Parecer do Conselho Fiscal

De acõudo com a ins
trução de, serviço D. G.
1 de 31 de Jarleiro de
1952 da Diretoria Geral
da Fazenda Nacional;
Torno público que os

selos adesivos de Cr$
100,00 do atual padrão

•
do Tesouro Nacional
terão seu emprego limi

li:::::::::::::::::::::::-N':::::::::'::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::.=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::� tado até o dia 20 deste

II Empi. - Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. ii mês.
li JM'A�H.I.z: JOINVII,LE ii

1 a. Coletoria Federal
:: :: em Jaraguá do Sul, 7 de
a ,- Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii Fevereiro de 1952.

I:::l.: Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa :1: :::: Alfredo Schwanzrotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI-
ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS"ELETRICOS Escrivão

ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. ii

.1.1 OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II,. _

uz e força de qualquer capacidade. .

li.
1
A

_ nodssal seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de I!
ii Insta açao e uz e força. , ii
�:::::::::::=::::::::::::=::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::.__:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::JJ

r®t®@Y@@Y@@f@@f@®J..®®i'@)@f@®:I®®!®GY@)@Y"@)®�
� .Tesse, Asma, Brolquile, Rouquidão, e Resfriados �

{@ TODAS AS 'MOLÉSTIAS DO ßPHRnHO Hf8PIRHIÓRIO �
I Encontram alivio Imediato co'::;' o uso do I
� Incomparável,

...

i !�!!�!!��I��!!��!�!!��� I2t@�®J..®®J..®�®.i®@l®®J..®�®J..®®i.®®J..®�@,JlI

Ótima Ocasião

Os abaixo assinados, membros do Conselho
Fiscal da firma Bernardo Grubba S/A, Indústria
e Comercio, desta praça, tendo examinado miticu-

���:!:it��d����� ��r ::r!��í:�::i���:�;� r=;:';;'§i�=";=E'i�iEllr�:=l
monia, são de parecer dos mesmos sejam aprova- .. ..

��sJ:I�3AJ:eFe�:�:j�e�� 8���nária a realizar-se II RU:A�':'� =DORO D:r:.'�:,,_.!;,,!58 II
Jaraguá do Sul, 19 de Janeiro de 1952. ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, i!

DURVAL MARCA,TTO
:: combustível e acessórios. ::

JOÃO BATISTA RUDOLF II Lubrificação-carga de Bliterias etc. 11
EDITH

-

C. L. FRANOO I: CONSÊRTO - REFORMA E! RETIFICAÇÃO DE AUTO- :I

__------ II MÓVEL E CAMINHÃO. II
II SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO II
\�::::::::::::::::�.:::::::::::::::::.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::-N-=::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::ti

Livros, Romances etc. I Albuns para fotografias
Imex Internacional Ltda. Imex Internacional Ltda.

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEOATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EYITARÁ DORES

ALIYIA AS COUCAS UTfRINAS
EmDt.,a-•• oom vanta.�m pa�a
tombAter •• Irr••ularidades das

fURta.a p.ri6dic;as du senhoras

� Çalmllnt•• ,.,ul.dor de.sas
fUn.,6••

FlUXO·SEDATINA
pola •ua _ cQntproyada eficácia •
multo r��ltadlL. Oev•••r UII.eIe

com confiança

FLUXO ..SEDATINA
. /

DCOIiT&A.�S18 EK TOD ... P..lRT.E

2

AVISOP AR A 'F E R IDA 5,
ECZE,MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESP I N H.A 5, ETC.

A S i F I L I S.
t UMA DCi'ENÇA ORAVlsSlMA
MUfTO PEAIGOSA PARA A 'A·

MILIA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM �UXIUA. NO TRATA
MENTOD�SSE.It"'NDEFLAOELO

USE o

A sl,.tUS SE APMSENTA soa
MEIItIS�, TAIS COMO:

REUM4TISMO
Ee",AÓFULA'S
ESPINHAS
'1l'1.TUL4S
Ú-L. C E R AS
E.CZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7. ANOS
V�·BE EM TÖDA PARTt.

ppocupa-se

NOVA

���

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando aa

FARMACIA
,de ROBERTO M BORST.

, � ,TOSSES 1 BRONQUITES

!�l
• (Jue, dispõe �e maior sortimen-

l·
-{J' HO [RJ:!UOTADO

to 'Da p�aça e oferece �eus arti

,I H L U � gos a preços vantal.sol

B (SILVEIRA' Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragua
IJ GRANDE TÔNICO

_��

Edital de Cita9ão
_

o Doutor JoãJ Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de
ôanta Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc...

Faz Saber aos que o presente edital de citação,
com o prazo de trinta dias, virem, ou dele conheci-

I mente tiverem que por parte de Ernrna Gorich
Benetta, por intermédio de seu bastante procurador
o advogado dr. Arquimedes Dantas, me foi dirigida
a petição do teôr seguínte.- Exmo. Sr. Dr. Juiz de
Direito da Comarca de Ieraguä do Sul. Emma
Gorich Benetta, brasileira, casada, de prendas do
mésticas, residente e dömiclliada nesta Cidade, por
seu advogado (doc. n. 1). sendo credora de João
Karger, brasileiro, casado, marclnelro, residente á
rua CeI. Procópio Go::nes, nesta Cidade, da impor
rancía de CrS 20.000,00 (vinte mil eruzeiros), como

se vê (ja Nota Promlssórla anéxa, requer a V.
Excia. se digne mandar citar o referido devedor,
pera que pague o prtnclpal, juros da mora, custas,
honorários de advogado, á base de 20% e demals
despesas constantes -do documento sob o n. 4, no

prazo de vinte quatro horas, sob pena de
penhora nos bens que indicar ou nos que lhe forem
encontrados, requerendo, outrossim, que, se forem
penhorados bens de raíz, seja citada a mulher do
devedor em apreço. Protesta pelo depoimento pes
soal d� supltcado, pena de confesso, e por todos as

provas admitidas em direito, Para efeito fiscal, dá a

esta, o velor de Cr$ 20.000,00. P. deferimento. Ja
raguá do ôul, �9 de Dezembro de 1951. pp. (a)
Arquimedes Dantas. (coladas estampilhas estaduais
rio valor de Cr$ 3,50) «E não havendo sido encon

trado o devedor e tendo o sr. Oficial de Justiça
certlflcado que o mesmo se encontra em lugar in
certo e não sabido, pelo presente ed ital cito o men

cionado devedor João Karger, por todo o conreudo
deste e da inicial acima transcrita. E, 'pare que
chegue a noticia a publico e conhecimento de todos,
mandei expedir o presente .edítal, que será fixado e

publicado na forma da lei. Dildo e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e trez dies do
mez de janeiro do ano de mil novecentos e cinco
enta e dois. Eu, Ney Franco, escrivão, o- subscrevi.
(a) João Marcondes de Mattos, Juiz de Direito da
comarca. «Está conforme o original, dou fé.

Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 1952.

O Escrivão - NEY FRANCO
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miciliado e residente nes

ta cidade, filho de WlJlter
Ianssen e de Helena Pur
nhagen Jenseen.
Ela, brasileira, solteira,

doméstlce, domiciliada e Art. 1. - A centralização da escrita fiscal� de
residente na cidade de que tratam oe artigos 11' e 42, do decreto n. 72, de

Maira, filha de João Me- 28 de dezembro de 1936, só será permitida quando
neghln e de Emília Me- a escrita comercial do contribuinte oferecer elemen
neghln, tos que fa<..jlitem a verificação do. movimento e, par

Edital N. 3.127, de 5-2-62. ticularmente, do «stock" de cada um dos estabeleci-
mentos.

José Fernandes e
Art. 2. _ Os estabeleclrnentos

. .

Maria Cernlllo '"'". "" comerciais que.
Edital N. 3.122, de 31-1-62. Ele, brasileiro, solteiro, dtspuserem de máquina registradora capaz de satis-

Herbert ßuerger e operário, domiciliado e
fazer ?s requis.itos de controle exigidos pelo Fisco,

, Annita Bublitz residente neste distrito, á �od.erao ser dl�pensados das notes para. as vendas

Ele, brasileiro, solteiro, estrada Jaràguá, filho de, a vlJta, a vareJ�, a que se refere o artl�o 42, do
oleiro, domíclllado e re- Fiorentina Fernandes. decreto n. 14 d�. 22 de Junho de 1�61:. .'
sldenre nesre distrito, á -Ela, brasileira, .soltelre, �rt. 3. - O� favc;res dos � artigos ante�lorcs
estrada lrapocú, filho de doméstica domiciliada e

deverão s�r req�ertdos '!. Secretaria. da Fazende, que
Richard Buerger e de Ida residente neste distrito,' á ee b�seara n� mf�>rm�çao a respeito prestada pelo
Buerger. estrada Ieragué, filha de ôervlço de Flsca!lzaça� da Faz�nda. ._

Ela, brasileira, solteira, João Camillo e de Emi _ A!f. 4_: - So se�a c(;>ocedlda perrrnssao pera
doméstica, domiciliada e liana, Sabina Fernandes. ce�tr�hzaçao .de escrita fiscal

. ou. pare o uso de

A residente em Guaramirim, maqumas reglsrredoree, a contrlbuínres que tenham
,ESTADO DE SANTA CATARIN filha -de ,Ad.o.lpho B.u.blitz escrita comercial revlstída das formalidades prevls-

Ú
E para que chegue ao co 'I"

- SECRETARIA DA SEGURANÇA P BLICA, e de He�wlges Friede- ohecimento de todos, mandei tas no Código Comercial.

,.
' • •

.

mann Bubhtz.
passar o presente edital que Parágrafo único - - Incluem-se no disposto

DelellCI� HUI. de PoliCia em JafBouB do Sul Edital N. 3.123, de 31-1-52.: será publicado pela impren�
neste artigo, as' filiais de firmas ou sociedades

U. , Pascual Avelino e

I
sa e em cartório onde sera

sediadas fora do Estado, devendo, nesre caso, a

.

ti d � d'
.

S' escrita comercial, nesre Estado, ficar a cargo do
Para conhecimento de todos transcrevo a Zenaide Maria da Cunha a ixa o durante 15 las. I

Circular N. 030 de 31 de Janeiro de 1952, da De- Ele, brasileiro, solteiro, I algu.em
souber de algum im- estabelecimento prínctpal que c-entralizar a escrita

fiscal dos demais:
legacia da ordem politica e social. lavrador, domiciliado e

I �eàlment.� acuse-o para os
Art. ·5. _ Serão cessadoe os favores mencio-)

Senhor Delegado:, residente neste distrito, fins legafs
I

nados no artigo 2., deste decreto, aos contribuintes
Solicito de V. S. uma atenção especia para a em ltepocustnho, filho de IRENE PEDRI GÜNTHER notificados ou multados por sonegação do Imposto

nóta que abaixo transcrevo, bem corno seus bons Flogencio Avelino e de Oticial sobre Vendas e Conslgnações, ou outras infrações re-

ofícios no· sentido' de se dar a maior divulgação Luíza Bucci. gulementeres, que denotem má fé ou dôlo no -uso

possível da mesma, especialmente pela imprensa Ela, brasileira, solteira, àa rnéquina, comprovados- em processo regular.
e rádio. lavradora, domiciliada e A 6 F'

«Proíbo o Congresso continental da Paz con- residente neste distrito, V I S I T A·
rI.. - icem revogados os decretos ne.

siderada comunista pelo Govêrno Federal». em Itapocusinho, filha de 309, de 16 de julho de 1940, e 81, "de 31 de
Ianelro de 1948.

'

A respeito do Congresso Continental da Paz, José Marcos da Cunha e

GOVERNAMENTAL Art. 7. _ Revogámos as disposições em

que está sendo organizado pelos comunistas, o de Maria Budal da Cu- contrário. _

Ministro da Justiça, senhor Dr. Francisco Negrão nha. Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 30 de
de Lima, dirigiu ao senher Irineu Bornhausen, .. '

DD. Governador do Estado, a importante mensa- Edltal�. 3.124, �e 4-�-62. Os nossos Gover-
janeiro de 1952.

Ir/neu Bornhausen
gern que abaixo reproduzimos: Tenho honra FranCISco Sev!gna�1 e

"

comunicar vossência que Governo Federal VG I Yoland� ylcencl. nadores Illneu Bor·
'\

João Bayer Filho'

agindo em defelila da Ordem Pública a do regimem Ele! bra�nlel�o! .soltelro, I nhausen e Munhoz 1
_

democrático VG resolveu impedir a realização do bar!>elro, domlclha�o. e da Rocha, encontrar
chamado «Congresso Continental da Paz» VG residente'" n�ste �15trJIO, se-hão hoje em Porto
QUE É UM MOVIMENTO DE ORIGEM E e'!l (tapocusl�ho .... �Ilho de._ �

ORIENTAÇÃO SOVIÉTICA E UM INSTRU- Vlcenzo Sevlgnam e de Uma�. Tambem O sr;
MENTO DE AÇÃO DO COMUNISMO PT �Uilia Nicolini SevJgna- .Prefe�to de �aragu�
Muito agradecerei vossencia as providencias que m.

. . .
sr. Artur Muller fel REQUER IMENTOS DESDf\rHf\DOS

nesse sl'ntido julgar. adequadas VG bem como o EI�,. brasllelr�, .8�ltelra, convidado a tomar r \..J

obSéquio de manter este ministério informado .do dOlpestlca, domlclh�dl:l. e
parte

-

nas festivida-
'"

-

que ocorrer em relação ao assunto PT SDS reSidente n�ste d)Strlto, . . Engenho Rau Ltda.• Requer transfe- ,

Francisco Negrão de Lima - Ministro da Justiça:.. em l!apocus:oho,. ffiha de des
_
que alI se re_lilI- rencia para ü nome de Sasse, Lesßmann &

Jaraguá do ,Sul, 6 de Fevereiro de 1952. Rem�glO Vicenci - e de sarao. Cia do imposto s/Caminhão de CargaAdeha Cl:lmpregher.
'

. �.
JOSÉ IZIDORO COPI .)}:::::::::·::":::::::::\:'-::::::::::::::::::::::!L,

Clara Sohn . B.equer lIcença' para Ie-

Delegado
-

Aux. de Policia Cópia de Edital de ir Nas suas compras �'í! vantar ;nova frente de alvenaria em s/casa,
Proclamas de Casamento, 1,'111 prefira sempre i.·i.· bem c.omo efetuar concertos em geral
recebida do Oficiol do.. .. inclusive pintura.
�����ro Civil de Gu�ra- I.�!I_ CO f f B H U f R I.·.!.� Mafalda Costolowicz - Requer alvará

- de «Habite-ee, .

..� .1-;=.
Alfredo Willy Luiz Berner H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::li Clara Sohn - ldem Idem.

e Milda ConraQt R lf lb t B II k R
Ele, brasileiro, solteiro; "CORREIO DO POVO" ? A er o a oe - �quer trans-

se.leiro, domiciliado e re-
' '." '.,' ferenCla para seu nome dos Impostos s/

sidente neste distrito, em I o seU jornal estabelecimento comercial adquirido de
Itapocu�sinho, filho de . Eduardo Eisele_
Guilherme Berner e de Osmar Borges . Requer licença para
Lydia Rapp Berner. FRACOS E ANÊMICOd ! dr'd' d/' d d
Ela, brGlsileira, solteira, Tomem:

>
emo Ir um pre 10 e ri proprIe a e.

doméstica, domiciliada e 'VINHb CREOSOTADO

' Despacho «Como Requer>
residente em Guaramirim, .. 5 I L V E I R A ••

.

. Christoph Burgardt - Requer transfe·
filha de. Guilherme Con- I.pregado_ W&e ..: rencia pára seu nome dos impostos s/
radt e de Eva Wendling ToSMI estabeleciqlento comercial adquirido de
Conradl.

R••lri.d.. Adão Zalasik.
Edital N. 3.126, de "'2-52,

_ Bronquit.. Teodoro HiQsching - Requer transfe·
Roland Leopoldo Germa- E.crofulo.. rencia para o nomEl, de Germano Carlos

I tLagn;�!:��:e�e�eghin 1.IzmI_"- ConYlI.JcenC;l. Lernki do imposto s/Caminhonete.
Ele, brasileiro, solteiro, VINHÓCREOSOTADO Eugenio Juergens - Requer baixa do

funcionario público, do. É UM GERADOR DI: SAÚDE. imposto sjautomovel particular.
haias Pellis· Bequer baixa do impos

-----------�-------10 e/Guarapei:r:a.
João Eissler Req�er licença para

colöcar uma placa com os seguintes dize
res: «Alfaiataria da Moda.» -

Despacho «Sim»
EtnilÍo Stein • Requer licença para

construir casa de alvenaria.
João Eissler - I dem Idem Idem
Hans Breithaupt - Idem Idem Idem .

'Comissão Muniçi
pai da Preços

o Preceito do Dia Decreto N.'214Registro 'Cryil
Irene P. Günther Oficial do
Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca Jaraguá ao Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
faz saber que comparece

::am no cartório exibindo OS

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Água e Prisão de Ventre O Governedor do Estado de ,S. Catarina, no

uso de suas atribuições, DECRETA:
A prisão de ventre

pode ter como causa o

São convidados os
costume de be�er p�uca

membros da Oómíssão I água Quando o Indivíduo

Municipal de Preços] nao .

bebe �g!la em

para uma reunião ex- quant�dade s'!lflCle�te, o

traordínäría no dia 12 o.rgaDlsmo retIra �o íntes
do corrente, as 9 horas, tI�o a água contid� nos

no local de costume ahm.entos. A� fezes fl(�am,
atim de deliberarem 80- por ISSO, muito reduzídas

bre assunto de grande
de volume, o que co.ncor

interesse para a econo- r� p�,ra a preguiça íntes-

reia do munícípío.:
tínal .

Jaraguâ do Sul, 7 de
Livra se da prisão de

Fevereiro de 1962. ventre, habituando-se a

beber �guns copos
ARTUR MÜLLER d.égua durante o dia.

Presidente ,SNES.

rr�f�itura Muni�i�ar .�� Jar-ª�uá d� �ul

•

ß_eleoacta HUI.' de Policia de Jaraguá dI Sul
A v I S o

De ordem do Sr. DelegadO de Polícia, con

vido á todos interessados a comparecerem nesta
Delegacia, a·fim-de receberem iuas fichas de
revslidação da Exame
Médico das carteiras de motoristàs, os Srs.: Dur
val Marcato, Alfredo Stahl, Albano G. R. Buhr,
Osny Mário Ayroso, Fritr. Hasse, Carlos Zehnder
e Alvaro S. Piazera.

'

....

Jaraguá do Sul, 8 de Fevereiro de 1952.

OSNY MUELLER
Escrhri'io

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM'BRIGUEIRA MINANCOßA I

":'ermi�ugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
.

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Pr?teJa a s,aúde de seus lilhos e a :-..ua própria!

. EVitará mUltas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje me�mo uma LOMBBI6UElBA
•

MIlfAlfCOBA par� o seu tilhinlio.
E um produto dos Laboratórios Minancora

OINVILLE -

-----: �.I�n�. Bd: .� �S�ldo-::l
(Banco Inco) dia 2 do corrente, 19 pintos de �
3 mezes do raça New·Heimpcheid. �

Será, �em gratificada a pessôa que ,iRdi� Icar o laraplO.)
,

�������

. Diretoria do D.E.E.A.S. da prdeitura Municipal
de larag'uá do Sul, 8 de Fevereiro de 1\962.

OCTAClLlO P. RAMOS
Diretor do Dep do Expediente�_YM1itMm:,::� t�CGDÕ

�
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS são os �Ihores e mai�_;..-'haratos'

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- PRODUTOS Dtll

ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, DabUas.· Ca- INDÚSTRIA DB CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.

méUls, Coniferas, Pal�eiras, etc" etc. [Y«l
M CAIXA POSTAL 11

Peçam Catálogo Ilustrado - Leopoldo' Seidel - Corupá �L J ß R A G U A O O SUL
�11;{������. :

_

- Sanla Catarina

,� TOSSEI , IRONQUlm r

VIHHO tRElUTlDO
(SILVEIRA)

GRANDE TONICO

Albuns para fotografias
Imex Internacional Ltda.
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DOMINGO DIA 102-1952 -

De passégern pelo Rio do Brasil, CUJO' enruelas- do país, como tambem do. Quanto maior apôio Rio de janeiro, com as encontrar as fórmulas
de janeiro, o sr. José mo e devoção pelas Na- de todos os jornais, pu- os povos do mundo de- emissoras brasileiras de adequades para pröble
Roberto Dias Leme, en- çöes Unidas representa' blicações, revistas, esco- rem às Nações Unidas, rédío- que deselam cerrar mas que na maioria das
carregado dos programas muito bem o alto gráu las, clubes e agremiações. maior será o seu presrl- fileiras com os milhares vezes, datam de séculos.
em português da .Divlsâo de Interesse reinante em Apesar de todos oe es- gio... maiores serão suas de- funcionários Interna-
de Rádio das. Nações todo o país pela organl- Iorços já feitos nêste realizações em pról de 'cícnete 'que se esforçam '- O representante ne Di
Llnldas, teve oportunída- zação que pertence aos sentido, é preciso ainda uma vida melhor para a em Nova Iorque,

-

no Rio visão de Rádio da ONU
de' de expressar-se sôbre povos do mundo. Ele insistir na obra, isto é Humànidade. de Janeiro, em Londres, mostrou-se muito bem
as atuais e futuras'ativi- aproveitou a oportunlda- dlssemlnar e reafirmar, na Coréia, na India, em ímpresslonado com a
dades da tSeção Latino- de pera lembrar a todos Um doe objetivos da Moscou, na Grécia e em ,grande rep�rcussão' que
Americana, .de Radio. O ös brasileiros que, em cada vez mais, ao povo visita do sr. José Rober- muitos outros pontos geo- teve no Brasil, a passa-

� representante do Rá9io contraste com as tenrati- do Brasil, assim como to Dias Leme foi justa- gráficos, no sentido de gern do terceiro aníversä
da O�U mostrou-se, mui- ves anteriores de se for- aos povos dos 4 cantos'Tmente o de procurar coor- dar cumprimento ás deo, rio da ,aprovaçãO da De
to entusiasmado com o mar uma organização de da Terra que a ONU denar as atividades da cisões tomadas pelos cJaração Universal dos
Interesse demónstrado pe- caráter mundial, as Na- lhes pertence. E' o forum Divisão de Rádio da conselhos da GNU e da Dlreltos do Homem,

-

um
las" emissores

-

D,ra,sil'eiras 1 ções Unidas não obede- onde se discute e se pro- ONU em Nova Iorque, e essembléíe geral, onde dos documentos de maior
no que diz ,J�speito à cem apenes a uma idéia cura resolver os proble- do Centro de Informações 05 representantes de ses- projeção dos rempos mo

Orga�i�é1ção Mundial e política e sim têm como mas que afligem .0 mun- das Nações Unidas no senta nações procuram dernos. • /
teceu os 'Seguintes co- bese a vontade conjuga-
mentérlos; , da dos povos das ses

Que iún':.'qos fatores senta nações que formam
prtnclpeis ,d9 sucesso das li qrgentzação de paz,

_.transmís§qes ,em portu- "E na dlssemlneçâo de
guês péra o Brasil foi .suas obras e realizações
a l>o�, vonrede da Rádio de cararer social, econô
Nacloiie! do, Rio, de ja�, míce, edueaclonal e hu-

<, nelro, que _s�mpre presti- manitário, que as ernlsso
glou as, Nações Llnídea ras do Intertor do Brasil
'comó entidade que .pro- vêJ11 contrlbuíndo com seu
cura estabeler no mundo quinhão de boà vontade,
� pa�l � õ progresso ;po- levando a todos os bre
lítico;' .socíal e econõmí- sllelros li segurançe de
co .' 'de todoe' ,�� - países. que a ONU lhes pertence,
� Rádio Naçlónal vem de que as Nações Uni
retransrnlrlndó ',os noticiá- das 'obedecem à vontade
rios em português deSde, dos .povos que a com-
1947, qu�Ii(;I'o desde Lake põem. Assim, pois, o po
ôuccess,

, ,

o Dr. ' .ôatnr vo do Brasil, mesmo sem
Clalr da 'Ounha Lopes dar-sé conta disto, muitas
tão bem lníclou êste ser- .vezes, tem uma participa
viço que viza informar o çäo ativa e- ímporrente
público ,l>-rasileiro sôbre nos debates, nas résolu
as atividades das Nações. ções, nas discussões e

O sr. Dias Leme des- decisões da entidade mun
tacou tam�éPi 'o papel dlel, E' esta a obra im
importante dêsempenhado portantíseíme não sémen
pelas esteções do interior te das emtseoras de rédlo

I

[�DESPACHANTE ADUANEIRO
.. ...._--.I--....--------� sÃo fRNCISCO DO SUL - Santa Catarina

I Caixa Postal 35 - End. Tel. c,BRNCO> - Telefone, 103

Dto 'Waldemiro, Mazur-echaß Rua Babit,önga, 23 - Edifício, Próprio

Despachos de importação .do extnlngeiro e por �a�otag�m,
,

e-'IA \DI ._".1 exportação para o extenor e dehtro do paiS, tranSIto,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços

Rua Mal., Floriano n." �52 -' JARAGUÁ junto a alfândega de São fragcisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim

elinjea geral médico - cirurgia' de adultos e ereanças de uma organização perfeita' 'com escritório e técnicos.
- Partos Di<Jthermia Ondas curtas e Ultra-curtas
l�d�totefmia - Bisturi-elétrico - Electro-cau�erização

- RalOS Iníra-vçrmelhos e ,!-luis.
.

Comentários de um

- Balanço: em 31/12/51
A T'I V O

Caixa. I ... .0'"\

Bancos -

"

Finé!,PéiamentG - Sêde
,.",

Pinanciamento - Corupá
,---

Móveis & UtensíHos'

-

4.000,00
- 32.627,00
13.287,50
1.347,20
3.370,00

;
,

PASSIVO
Variação Patrimonial

.

54.631,70

Jaraguá Ido Sul, 31 de Dezembro de,J951.

Lourenço Gresingel'
Te�oureiro

Artur Müller
-Prcesidente

:'

ADVOCACIA - CONTABILIDADB - SBGUROS

",Rua M.Jl��dórq' I.36 - Caixa I9' - Tarap,ui do Sul

Oontrátos, Di'strátos, Atas, Balanços, As

.fSist�nc�a técnica C?�;�ã:bfI, 'jurí�ica e fis<l�l.
: SeJ,'vIC:(i)S comerCIaiS em geral.

Oorretores da �o. NacionaI de Seg.ur,Qs
"Ip�i'anga". : �.

. 4\,p6lice que representa ga.rantia e ,pre-
,

vidlmci'a.
' ,'.

,:,Operando em Fogo-Acident�s do T�abalho e

-Pessoal.
,Transportes - Automóveis, Responsabilida-

de Civil - Fidelidade. .,-,.

Planos de seguros, sem compromisso.
--' ,

.. . . �.. .
- \ .

.-..

A COMERCIAL LTDA.
.

;

uma organisação 'as suas ordens!

1 B4GÊNIO V. SCHMÖCKBL - EcoO(lmista e Contador

�(!J�����Gi)�-1i)
./

Representante Nações Unidasdo Rádio das

A Organização Internacional, dos ßBfugiados
- �

suas atiY�a�asancarra

A Organização Internacional
/ dos � Refugiados (OIR), uma das

/

entidades especializadas das Nações
j Unidas, deixará de existir á partir
de 31 de Janeiro, após 55 mêses
, ,

de trabalhos que culminaram no

auxílio' a mais de um milhão e

meio de pessoas deslocadas. No

flagrante, refugiados procedentes
dos campos da Alemanha, Austria

e Itália embarcam num dos navios

fretados pela O I R para serem

transportados. as suas novas pä-
i

tria.s adotivas. (FOTO UNU)

As arrecaqações do vador, com 18,7 milhões;
impôsto de renda do Curitiba, com 13,1 mi
Distrito Federal, (:Intre Ihões; e Belo Horizonte,
Janeiro e Maio de 1951, com 10,9 milhões. As
somaram 572,9 milhõ�s outras capitais arreca

de cruzeiros, enquanto daram menos de 10 mi
q-ue n.o'mesmo periodo Ihões de cruzeiros.
de 1950. êsses recolhi- A marcha ascensionalmentos totalizar�Ql 452,2 das arrecadações devimilhões' de cruzeiros.
�sses d,ados são ex- das ao imposto de ren-

traidos do último núme- da, nos últimos anos,
ro do "Boletim Estatisti- pode ser apreciada
"d I B GE atraves dos seguintesco o... " que pu- totais anuais: no Distri-blica tambem .os mon-

tantes 'dessas arrecada- trito Federal, em 1948,
ções nas restantes capi- 1.315,2 mi�hõ�s;. em 1949,
tais brasileiras. Em São 1.548,2 m�lh�es, e 1950,
Paulo, foram arrecada- 1.�5õ,3 'mllhoes;. e, em

dos nos cinco primeiros Sao Paulo (capltap. _ e�
meses 'dêste ano 368,911948, 1.210,7.m!lho,es,
milhões de cruzeiros, 1949, 1.416,3 m�lh�es, e

total sensivelmente su- 1950, .1.581,6 mIlhoes de

perior aos 314,8 milhões cruzeIros.

reéolhidos de Janeiro a
--------------------

Maio de 1950, o que
evidencia o sensivel Cartões de Felicitações
acréscilÍlo ocorrido nas

arrecadações do gênero, Imex Internacional Ltda.
não só na capital ban-
deirante como nas de-
�ais capitais brasilei- Artigos para pr8se}ltesras .

A capital que 'figura em geral, sempre Dovi
ein teré'àiro 'lugàr' é dädes.
Porfo Alegre,' lIue nos

cinco primeiros meses
de 19JH, aparece com

recolhimentos no valor
de 38,0 milhões de cru

zeiros, contra 31,8 mi:'
lhões em idêntico pe
riodo de 1950. Seguem
se Recife, com 19,8 mi
lhões de cruzeiros; Sal-

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da lruz, bem como armazem para dépósito de me�cado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cldllde.

,
,

Encarrega-se de Emb-ªrQlleS" doe ltJadeil'a,S de ou�ras {
Mercadorias para o .,�8rior do Brasil e

.

�
LocaUdad�s BrasjJeiras '-

iDespachante _das prinç_ipais firmas do E�tado e

ido, ,"stados Vizinhos.

�L��������,_'�� ,

(f;;=::::�:;::;;:�;:f�;:�!::=:::;���;::�::::::�:;::::::�::::�::=:;::�;;::::;::;:::::::::::::::::::::••••::::::::111:: , ,..:.

I!I AUTO JARAGLJA ,S. A. H
" q

11 Oficina R�e:�:::: O�Od;:S::) Texaco II
II Serviço F (> R.D Aúlorisado" II
::

-

,. II
ii Oonsertos ,e ,Reformas a preços razoavels ii
ii ex.ecuta,dos por pes�oal competênte !i
ii

'

__�__
'\ ii

II Solda Elétrica e á Oxigênio I!
II Oombustivel e Lubriticantes I II
n ,ßy \.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::�::..

CASA REAL

.,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1\H - i:
ii ,Peça ,sempre ii

II CA fÉ BA DER li.I. ..

:: ::

i.�::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: 1::�}
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CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 10-2-1952 -

Intervenção Dom,ínio Economico IQual
,

e a verdadeira Igreja?
o presidente da Repú- h) máquinas, incluso ca- ou desapropriação, na

blica sancionou a leí, au- minhões, "leeps", tratores, forma desta lei, os ení- Algumas pessoas bem in

torizando o Poder Execu- conjuntos moto-mecaniza- mais destlnados ao ser-
renetonedes mas sern multo

tivo na forma do art. 146 dos e peças sobressalen- viço ou 'a produção. estudo e em consequência
da Constituição,' a Inter- te, destinados ao trabalho A Comissão Federal de bastante ilógicas, dizem

vir no domínio econorní- agrícola; i) arame farpa- Abastecimento' e Preços que em assuntos dereligião
co, pare assegurar a Ii- do e liso, quando desti- (COFAP) instituida no

todas as igrejas são boas,

vre distribuição de mer- nados a emprego nas Mlnlstérlo do Trabalho, pois que afinal de contas

cadorlas e serviços es- atividades rurais; j) arrí- Indústria e Comércio e pertencer a uma ou outra

sencíaís ao consumo do gos sanitários e artefatos com autonomia adminis- das diferentes religiões é

povo, sempre que dêles Industrlahzedos, de uso tratlva, será o órgão de a mesma coisa que tomar

houver carência. doméstico, destinados ao execução desta lei. estradas diferentes para um

Idêntica autorização é consumo normal das pes-
mesmo destino. Vejamos,

concedida ao Governo soas de restrita capacíde- (AGÊNCIA NACIONAL) porem, uma coisa: Se lhes

pera segurar o suprimen- de econômlce; k) cimento .....; _

to dos bens necessérlos l.e laminados de ferro,
és atividades egro-pasto- destinados ás construções
ris e índustrlais do país. de casas próprias de tipo
A intervenção consls- popular e as benfeitorias

tirá: I rurels; I) produtos e ma-

,I � na compra,

distri-l
terleis indispensáveis á

buição e venda de: a) produção de bens de
generos e produtos e ali- consumo popular.
rnentlclös de primeira ne- II) ,Na fixação de
cessidade; b) gado, va- preços e no controle de
cum, suíno, bovino 'e abastecimento.
.caprino, destinado ao ra- III) - Na desapropriação
lhe; c) aves e peixes pró- de bens por interesse so

prios para alimentaçao ctal, ou na requisição de
humana; d) combustiveis serviços necessários, uns

vegetais ou minerais; e) e outros, á realização dos
tecidos e calçados de uso objetos previstos nesta

popular; f) medicamentos; lei.
g) instrumentos e ferra- Não podem ser objeto
mentes de us<? individual; de aquisição 'por compra,

8erßar�o firubba S/H. - Indústria e Comércio
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO
Pelo presente são convidados os senhores Acio

nistas a se reunirem em Assembléa Geral Ordi
naria, na séde .socíal desta sociedade, a rua

Epitacio Pessôa, às 8 horas do dia 23 de Feverei
ro próximo, para deliberarem sobre a seguinte

- ORDEM DO DIA
1.) Exame. discussão e aprovação das contas da

Diretoria, Balanço Geral e Parecer do Conselho
Fiscal.
2.) Eleição do Conselho Fiscal.
3.) Assuntos diversos. ,

cAcham-se à' disposição dos srs. Acionistas os
documentos a que se refere o artigo ;)91 do decre
to-lei 2627 de 26 de setembro de 1940.
Jaraguá do Sul, 19 de Janeiro de 1952.

Waldemar Grubba
Bernardi Grubba Junior
Harry GJubba

Diretores

O�.·...�.-:)r•••• "•••••"'••••••••••':�••••••••••••••••••••

� Clube Atlét�col� .

t� Baependl I�I:
:

·
.

·
.

: A diretoria do Clube Atléli- :

f� co Baependí têm a grata sa- �
f= fisfação de convidar os seus = ---'=:::';;'_

t:=:.:
associados e exmas. famílias, :

-_ •••••••••• _ •••••••

bem como os sócios do Clube'
Aymoré e Grêmio das Orquídeas, pare pàrti

p cíparem das festividades carnavalescas que

f� fará realizar em, sua séde social:

I�::
Dia 23 (Sábado):- Grande baile á tentaste

com início as 20,00 horas. Haverá dlsrríbuí
ção de prêmio pera a fantasia rnats original.

1=
Dia 24 !Domingo):- Domingueira pera os

�." ,filhos de sócios, com início ás 15,00 horas
e termino ás 19,00.

'

:' As fesnvídedes serão abrilhantadas pelo

�::_::::.:,
afamado Jazz Cruzeiro de Rio Negrinho.
Reserva de mesas para o dia 23 na séde

social, desde o dia 20 de Fevereiro:
Ingresso mediante a apresentação do talão

de Fevereiro. '

· Pelo comparecimento antecipéldamente agra-

:�:. dece, �::11 ' Consultas a partir do dia 1. de Marco,
Eugênio Vitor Scbmackel 8 às 11. 1/2 e das. 14 às 18 horas.

J,.,�),.= =.,.,.w ,.W?�i:;�,�:�:.�.,.� J h, ..&.1

E Dr. Norberto Rodolfo Schlemm,
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas

da Universidade do Distrito Federal

Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine'
colöglca do Hospital Getúlio Vargas; 'ex-in
terno no Hospital N. S. do Socorro do Rio
de Ianelro,

, �línica Médica; Cirurgia Geral; Partos; Mo
léstías de Senhoras; Eletrocerdlogratie Clínica

-

(Diagnóstico preciso das moléstias cardíacas
por meio de traçados elétrlcos.

Consultório ao lado da Prefeitura Munici
pal, no ex-consultório do Dr. Renato Walter.
nesta cidade.

'1��LT�rl
...

MÉDICO

m CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS I
m OB SENHORAS - PARTOS -

-m-
ULTRA· SOM - T,ratamento moderno e efi-

__

ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

-.- Inflamações: Dores reumáticas, artrites; lem
_._ �àgos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos,
I mflamação dos seios, dos ovários, da próstata.
III Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re

I neldes. Asma. afecções do estômago, etc...
-= MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento

I das Parálisias' com reativação das funções

m �usculares e,nervosas. Atrofias, fraquesa fun-

r=::!i:��!����!��O!·:J:�� I i�i���iF�i!��;���;�;:;��;:: I"'"li Operações - Doenças de Senhoras - ii 1-= .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e
.

ii Cllnle. Geral - Parlo sem Dir ii mfn-vermelho... ,

ii Alta Clrurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa ii II CONSULl'ÓRIO - R u a dos Bomheiros Ili Consultório e Residência: ii -- (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
ii ii I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas '

Iii Jaraguá do �uJ :- Rua B�njamin Constant li _ RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350 -

ii. ex-resldencla do Dr. LUIZ de Souza �1 I "

Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C,
-

...:::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::::::::::::::?:::::::�; i!EIIIII!lijjlU! IEISI!=!_Ii!!!!!:_._:IEi!IIE!!!!
�

rF��d�e��-I •
�

DE C.�.,,:H.][..O§ HA.FER:MLANN SUl\.:::
� "A MAIS ANTIGA" � i2: �

iI�! AJ. Getan. v��� 218 - Jarall1la •• Sal - S. e. ! :::� ,
� Drogas naCIonaIS e estrangeiras encontra-se �

Q Ir#'''�

ta disposição dt? d!stinto público,' apresentand�
I

�
..serviço crIteriOSO e Precos Módicos ."

-

!OcO
...._.._ D."tI._ �

...............�..............................��----

;, i2.�.f �
iF�����������!!!!!!!!!���!!!O!!!�!!!!!!!!- �

.. � i � 'W
Fábrica de Ferramentas I Agrícolas c � � � � & ..

DE PEDRO�NfiEL
UI 8'.,8<&8 �

Estrada Jaragtil Esquerdo � 8�,;� 8. ..
JARAGUA DO SUL ,- STA. CATARINA O �i.� � 3 �'--- � ���M�

Execut�-se qualquer serviço de ferramentas 1.2E_!1� �
_..:__

agncolas para uso de lavouras, como: O"> - ...

Machados, Bnchadas Foices etc. 10&1 f) 3t o erg
S

� &41"t1�·Õ

�erviço rápido e garantido e atende-se qualqnerpe dido W � f)
f) = a

__ _

Ao o .. o 0-;;'
:::» Q,i.g- I::'
U .,8õ "",2:! ;..;'" D"tI C"tl o
• 11).5 8 � •

Dr. Murillo Barreto de Azavedo
-

I ADVOOADO I
Escritório no prédio (Dante Schiochet)
Avenida Getulio Vargas N. 26

laraguá do Sul

"0 uJZ?n
•

••de
n .., "O ..,. ..a

.. - ,.. a 1& ê Ili-rs-

das

I

I
=
._

disssessem, caro Leitor, mos aos nossos irmãos

que da cidade ondo você separados 'os mesmos

mora pera ir ao Rio de detalhes acerca da Igreja
Ieneíro tanto faz voce Católica, eles permanecem
tomar um avião com des- silenciosos ou então de
tino aoPolo Norte como vem' admitir que a Igreja
um .navio que sái pare a Católica foi efetivamente
África ou um trem' pare fundada ha 19 séculos por
Buenos Aires, acelrarte Jesus Cristo Nosso ôe-
voce tais indicações nhor. Não. admira, pois,
como igu-almente boes que aquele sábio inglês,
sem diferença alguma? É sento clérigo e distinto
claro que não! Aliás, é convertido do oroteeten
terrível ' vêr como é facil tlsmo anglicano a Santa
ser lógico ou razoável Igreja Católica, Cardeal
nas coisas da vida comum, John Henry Newman, te-
como por exemplo os nha exclamado: Ser pro-
negocios materiais, e fundo - em história é
aceitar certos principios tornar-se católico. A
e afirmações absurdas,que «ASP» - Agencia S. Pau
alguns psoudos chefes lo. calxa postel 5415, Rio,
religiosos ensinam como fornece a todos os ínte
verídicas. Há efetlvamen- ressadoe, inteiramente grá
re tantas doutrinas e seitas tis, a relação das datas

ilógicas e lrrazoaveisl da fundação de todas as

Nas Enciclopédias, encon- denominações religiosas
tramos os nomes dos que existem no Brasil
fundadores de todas as' atualmente, com os nomes

igrejas ou seitas não-ce- dos respectivos fundado
röltcas, assim como o país res e os locais de suas

onde surgiram, o .ano de fundações. Aproveite esta
seu Infclo e as círcuná- oférta Ie. escreva hoje
tanclas de sua origem. mesmo á ASP!
Mas, quando pergunta- «ASP-Rio»

C����,

Ginásio São Luiz 1

(primário e ginasial) no dia 3 de março.
-x-

I f
Exame. de 2a. épocar nos dies 22 e 23

de fevereiro.
'

-x-

MENSALIDADES;

l
1°, 2°, e 3° Ano Primário e-s 40,00
Curso de admissão Cr$ 50,00

1
Primeira e Segunda ôérle, Gi-

nasial 'Cr$ 80,00 �
Terceira e Quarta Série Gi- �

f
nasial

-x-

e-s 100,00

CURSO DE DATILOGRAFIA:
, Início: 3 de marco

de fevereIro - mensahdade Cr$ 50,00

���
,

..

&

Torneiro Mecânico

-[procura-seJ-
José M. Mueller & Ci.. LIda.

'L.'I --�
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o outro está com li
vramento ' condicional'
por condenação numa

comarca do J norte do
Estado.

O terceiro, é um ír-
responsável, pois do

Sergio Thomsem, indus- Notas & Notícias contrário, não toleraria
trial nesta cidade., que sua estação de rä-
1\inda"o menino Artur (Continuaçio ela 1a. pág.) dío chamasse isso aquifilho do sr, Alfredo Va-
l d f h

'

I de "jaguarol'andia", o
sei, residente em Rio nan o o ec amento de

que quer dizer terra dosFaz anos hoje o me- Cerro e a sra. Thereza toda� es c�sas de role-
J'aguaras (cão).

'

nino Alvaro. filho do sr. Rau, esposa do sr. Wal- rancra da cidade, tendo a
Dr. Alvaro Batalha, eli- demar Rau, comerciante policia dado imediato

NOVO HORÁRIO DOS
nico no Rio d� Jane�ro. em Estrada Nova. cumprimento a ordem

I A sra. Idalina NICO- baixada.BANOOS LOOAIS luzzi Grimm, esposa do Dia 6 ve passar mais
-x-

Em vista da recente sr. Ricardo Grimm. um aniversário natalicio O sr. Ministro da Jus-
Lei Federal, creando o Ainda na mesma data o jovem Angelo Padri, tiça muito acertadamente
horário único dos Ban- o sr. José Santos, pro- funcionário Municipal. acaba de proibir o íun- Machinas 'de costura de

cos, a partir de 11 do fessor em_ Rio da Luz. Na mesma data o jo: ci�namento em todo o rrianuaes diversos
corrente os Bancos desta Amanha transcorre o vem Guilherme Schmidt pais dos «Congressos de pé e

praça obedecerão ao aniversário natalicio da Jnr. filh-o do sr. Gui- Paz'», nova modalidade tipos V. S. encontra na

seguinte expediente:" exma. sra. Wally Bräuer, Iherme Schmidt indus'l com que os comunistas
,

Expediente interno: esposa do sr. Erich Th.] trial em Estrad� Nova. tencionavam promover e- Casa Real defronte ao

Segundas as Sexraa- Bräuer, habil mecanieo ' gítações e envenenar o Cine Buhr.
Feiras das 7 as 13 horas .da Auto Jaraguá S. A. A todos os aníversa povo conrra o regime

nesta cidade. riantes os cumprimentos existente.
O garoto Alberto José, do «Correio do Povo». Depois dos «Protestos

filho do sr. Faustino - de ôtocolmo» cujas listas e de dinheiro pera explorar
Rubini, industrial em CASAMENTOS chegaram até a ser distrt- nossas riquezas».
Joinville. buídas pelos responsáveis «Tudo isso tem que vir

Realizaram - se ontem
na sala das audieneias

da educação da mocidade, ainda por muitos anos do
surgiu a questão do pe- estrangeiros".

os seguintes casamentos: tróleo e agora esta última Aqui mesmo poderia-Antonio -Sedmann com d lid d
.

t'
-

mos registrar exemplos
a srta. Cecilia Lorenzetti;

mo a I a e a lOS igaçeo.
Outro fim não tem a do que seriamos si não

Emilio Pedri com a srta. campanha' que se faz nvessemos esse auxilio.
Orlandina Bertoliní; AI- contra o capital estren- A Rede, de Vidção Pa-
fredo Bast com a srta. A
Gisela Boreherd eHen. geiro. _

rané- Santa Catarina, .

Somos, como muito Empresul, a Estrada de
rique Maas com a srta. bem disse ha pouco o Ferro Santa Catarina,Hilda Valz, «Estado de São Paulo», tudo foi feito com capital,

um país de escassa den· vindo de fóra. Sem esses

'sidade demografica e de beneficios qual seria a

Pastas escolares, di- insuficientes r-eéursos fi- nossa situação?
versos tamanhos nanceiros. Deixemos de jacobinis-

porta lanche. .«Precisamos de g�nte mo, vamos encarar as

Tem a Oasa, Real. para poVoar nosso solo cousas pela realidade.

.

L O'C A I S Adolfo A.

w. s. - Corupá. Não se

preocupe. A quadrilha
está no princípio do
fim. O "fino-trato", não
fez somente essas falca
truas de andar cobran
do assinaturas aí de um

jornal imaginário. Tem
um passado conhecídís
simo. Basta citar que
trocou mulher e filhos
por cachaça. Em Join-

. vilJe, tem tambem con-

tas a ajustar numa BO-

e admiradores, raspei- ciedade beneficiente.
tosamente juntamos as

nossas, com os nossos

desejos 'de Uma pros
peridade sempre cres

cente.

Emmendoerfer

não deve faltar em casa algu�a!

Cartas s
Consultas

Oom a transferencia
para a Provincia do Sul,
do Ginásio São Luiz,
desta cidade, vem de «SOHOW FINO TRATOllassumir a direção, desse ,<

educandário o rev. Irmão Segunda - feira última,
Ma'rio Lotarie. a Rádio Jaraguá reali- DR. ROBERTO RO-Ha dias o novo diretor 80U mais um dos seus DOLFO SOHLEMM Industrial íntegro,
esteve em visita ao sr. afamados e schow fino - com uma existência
Prefeito Municipal ao trato», nele figurando Acaba de montar con- toda ela de trabalho
qual foi apresentado pelo todo o' elenco artístico sultörio, ao lado da, honrado e proveitoso
rev. Irmão Ernesto José, da quadrilha e mais um Prefeitura Municipal. no ao progresso do seu
antigo diretor. comediante da visi- antigo consultõrio do dr. município,

.

o distinto
O rev. Irmão Ernesto, nhança. Reuato Walter, o sr. dr. aniversariante, por is-

que foi o construtor No meio da peça, a Roberto Rodolfo Seh- so mesmo grangeou a
dessa grandiosa obra mocinha do telefona lamm, formado pela Fa- estima e o respeito
que honra os serviços registrou o seguinte culdade de Ciêneías dos seus concidadãos.
de educação do Brasil,

I
telefonema: '

Médicas da Universidade É destacado elemento
ficará ainda por algum Alô! Alô! É 'a Rádio do 'Ri.;> de Janeiro,· e da bancada udenista
tempo residindo entre Jaraguä? I Ex-Assistente da Clínica na Câmara Municipal.
nos. Sim senhor; aquí fala Cirúrgica � �enioolog!a Ás inúmeras felici
LICENÇAS ESPECIAIS

o locutor, programador, dos Hospitals, Getulio rações que por certo
diretor! Vargas e N.. S. do So- receberá de todos os
É com o senhor co�ro, do RIO de Ja-

seus inúmeros ami os
mesmo que eu queria neiro. I' g

falar. Aquí é o Brede- Ao novel médico apre- ----'-----.---.......-.--------
rodes. Faz favor de por sentamos vo tos de
um filtro no microfono, felicidade no 'desempe
porque o bafo da ca- nho das suas atividades.
ehaça que vem pelas
ondas da sua rádio está
me deixando bebado.
Boa noite! Tsehaul

Auf wiedersehn!

GINÁSIO SÃO LUIZ

A.S. - São Benlo. O selo
no aumento de capital
só é devido depois de
aprovado definitivamen
te o aumento de capital,
contando dali o praso
marcado no regulamen
to do selo.

Dplríril - Jlraguí do Sul. Já
dissemos que salário
minimo para o interior
de Santa Oatarina é de
Cr' 530,00. O aprendiz
percebe a metade.

O maís lastímavel é
que ainda ha quem pa-'
gue pára ser insultado.

a população local, tendo
uma extensão de 2�
metros, assentando sobre
tres pilares de alvenaria.

e 80S Sábados das 8,30
as 11,30 horas.
Expediente externo: de

Segundas as Sextas -

Feiras das 9 as 12 horas
e aos Sábados das 9 as

11 horas.

Oercado tio carinho
de toda -a sua familia
verá amanhã transcor
rer o seu aniversário
natalicio o nosso pre
zado amigo e ilustre
jaraguaense Sr. Adol
fo A. Emmendoerfer.

Q)) sabão' (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CHio WEilIEl llNll»lU§iIHAl = JJoiml\vililie

I

Oomunica-nos a Dele
gacia de Policia que
ficam sem efeito todas
as licenças especiais con

cedidas a condutores de
veículos, com exspção
das fornecidas

1

em Oa
çador, Joaçaba, Ooneor
dia, Ohapec6, Campos
Novos e Lages, que
valerão' até 10 de

ANIVERSÁRIOS

COITRA CIS PA,

OUED� DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇOU DO

CIURG CABELUDO.
:::"1.0 CAPILA�

POq EXU,LENCIA

I
I

março.

INAUGUR�ÇÃO DE
PONTE

Domingo último, com
a presença do sr. Pre
feito Municipal foi en

tregue ao transito públi
co a ponte de Rio Novo,
em Oorupä.
A nova, öbra foi

construída < em colabora
'ção entre a Prefeitura e

m;!IEEiiiii=!'-!Iii!!!!iUiiiEli!!:=:lE!!!!ä!!E:lEEü!i!!!iillili.!!i�liii

IF b '(Sezões, Malárias, m
ia ,'" r"'5 Impaludismo '1"III .., , .., Maleitas, Tremedeira jl
Iii

_ OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM _

iii Dia 12 o sr. Guilherme
II UI Humberto Emmendoer-

q "Cap$ul8:s Antise�onic�as m ���m!���er��r. �� �:s�
I Mll')anCOra �I ma data o jovem Carlos

I Em Todas as Boas Farmácias -1-"1 Fernandes Neves, filho

I _..do sr. João Neves, resi-

I,· É um produto dos Laboratórios MINANOORA iii dente em Itajaí.
_ I!J Dia 13 transcorre a

I - Joinville - Sta. Oatarina - .1 d�ta ,natalicia d� s�.
•"'_='''''''''" ='_===='=_"_'!_"�II===='!!!!!!!!!!!!!"_"==="" RIcardo Gumz, Indus'
..._iiiiiiiiii. ._.._11_ ..=1' -,, H_l.l. trial em Rio Oerro.

; mó.is CQl,O(io.� do, que lei�e :�, _

de��g::oC�r�';:':_S. resi-

t '

• •
, ���� Amda na .mesma dat�

fiilTIli11iii'7ir�/R�údin;;::,:(l1'ledeiro� i:: �) a sra. Justma Bertoh,
ii J! /1" v. J

esposa do' sr. Alvaro
Bertoli, comerciante em

Retorcida.
DIa 15 o Sl·.' Heinz

BIosfeld, filho do sr.

Erico BIosfeld.
Na mesma data passa

o aniversarIO natalicio
do sr. Faustino Rubini,
industrial, em Joinvile.
Tambem na mesma

data a sra. Silvia R.
Thomsem, esposa do sr.

9-sÃ� yIRCCA,
•••
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