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Bta. Oetarina

Homem Duro!
dado: "QUE HOMEM \ não sair de Palacio, de
DURO". Na verdade o não vir à rua, aos ca
atual governante

.

não fés, às esquinas. Cada
se deixa intimidar com um tem o seu tempera
o diz que diz a Impren- mento. Muitos gostam
sa, e muito menos das de palhaçadas. de alar
mesas de cafés. des, de

.

publicidade -

Caminha êle a boa Ele não! Porísso ele é -

estrada, 'sereno, olhando Que Homem Duro, meu
incessantemente com Deus! .

vontade e energia o Antes ser duro que
engrandecimento de San- móle.
ta Catarina. Glorias, não Comparemos o prí
as quer, ja as possui meiro ano de govêrno
pois, nascido pobre e PSD, com o primeiro
ter sofri-do o suficiente, ano de admlnístração da
galhou o degrau maís UDN. Analisemos sem

alto da politica catarí- paixão sem política.c- e

nense. Fortuna. não lhe então veremos, que de
interessa, ele a possue, fato o Homem é Duro.
ganhando com trabalho
honesto..
De que, pois' acusam (Transcrito do ."Diário da

o atual governo? De Tarde" de florianô.polis).

Passa hoje a data na

talícía dó sr. dr. Luiz
de Souza, ilustre Secre
tário da Segurança PÚ
blica.
Para nós de Jaraguá

é por certo uma efemé
ride registada com es

pecial carinho.
Homem público que

iniciou sua vida neste
municipio como advoga
do, fez uma brilhante
carreira sendo hoje um

dos mais destacados au

xiliares do governo do
sr. Irineu Bornhausen,
que o foi buscar na As
sembléia Legislativa on
de éra deputado,

.

para
exercer a- alta investi
dura de Secretário da
Segurança.
Nesse cargo o ilustre

político tem-se conduzí
do com muita capacida
de, desempenhando mís-

/

A ínsístencía da opo- _ um espetacular fracas-
sição em martelar a so. Todos mandavam.
admlnístração do atual O roais interessante
govêrno, numa resisten- de tudo isto, da balbur
cia incongruente, típica día que havia da con
- só vem trazer a pró- fusão existente é o se

pria oposição, despeito guinte: Quando um ínte
e saudosismo. ressado tinha necessí-
Não se compreende dade de 11' à Palacio,

que os responsaveis pe- tratar de assuntos poli
lo govêrno extinto, nu ticos ou mesmo particu
ma ges-tão de quatro lar, como é de praxe,
anos tendo o apoio irr êle, pergunta logo - o

condícíonal da bancada dr. Governador' está?
pessedista na Assem': Qual deles perguntava o

bléía, e o beneplácito policial de plantão I O
do Presidente da Repú- dr. Dêba, o dr. Celso,
blica, nada, nada mesmo ou o dr. Boabaid. I

lhes ocorreu fazer, exe- E o interessado sem

sões espinhosas, mas cutar, planejar, em be- saber do ABC em voz

sempre com alto resul- netícío dos catarinenses baixa, meio duvidoso,
tado para a Pátria e a e do Estado. dizia: Eu quero falar

coletividade. O dr. Aderbai Ramos com o dr. Agripa, êle

Nesta data lhe envia da Silva, catarinense também não é Governa-

m08--- o nosso cordial ilustre, fiIântropo admí- dor? _./

b
. ravel, estimado, amigo Estes apontamentosa raço de Ielícítações. leal, bom governante, não servem de critica. DR

------------ nada ponde ele fazer Cada um que se depen- �

Pd f'
que lhe desse nota de da com as unhas que

'

rDuutores e nnarro- Movimento do registro. Porque? Pelos têm. Iug fenômenos e vicissitu O govêrno do sr. Irí-

fO�DreS �e 8ebi�8S AeCropor�o �e ���troa��eoss�ntadas nos �::;; �:t�ir�Od:o f;l�ric�
ongonhas Acometido de uma e, já está sendo apell-

O Instituto de Fermen'
.

" I' moléstia que obrigou-o Itacão. río Ministério da São Paulo - Durante a deixar o poder ao seu

Agricultura, comunica o ano de 1951 passaram substituto, o Presidente

EI'
�

�
1\

que._de acôrdo cOfP:P IH't, _PJÜO aeroporto de Con- da Asª-embJéia Legisla- 81ÇO"'88 � na -_ ·a.--1°. do Decreto-ler ns. gonhas 924.7-85 pessôas, tiva, dr.' José Boabaid,
8.064, de 10-10-45, regu- incluindo neste numero não lhe foi possível or-

f d Ilamentado pelo Decreto os passageiros, embarca ganizar o sel! vasto mara e eranO.28.845, de 9.11.950, os dos, desembarcados e em programa de ação.
estabelecimentos produ- trânsito, o que representa E' do conhecimento Realizaram-se as elei
tore� de vinhos d� frutas,] um au�ento de 57.134 de todos, que o dr. Boa- ções pera d mesa da Ca
de vinagre, de vinhos e p�ssagelros em c0":lpara- baid nada realizou' di- mara federal,' sendo feitaaguardentes compostas, çao com 1950. MaIS que zia 'ele qu ali estava combinação entre todos-bem como os estabele- o de passageiros, cresceu,

e. '.
.

cimentos engarrafadores porem, o movimento de B:pen�s, para encher os pertldos.
.

de vinhos ß derivados, encomendas A de correio hogmça.. _
.

-

... I � �esultado fOI. o se-

somente poderão .funcio- embarcados. No conjunto, Bo�_ vívent, Jn��gen- gulnte: Para Presidente,
nar no país depois de re- pagáveis, encomendas e t,�' visao larga, na va- N��eu. Ramo� com. 208
gularmente registrados correio atingiram no ano cllo� em f�ze� a sua (P .. D),para vrce presiden-

ou que hajam requerido o passado 32 milhões 54 mil política econonnca re, Jose Au�tJs!o, ° (Ul?N)
seu registro ao Instituto 40 toneladas, que repre- com.239 . votos, 2. Vice-

.

de Fermentação, de acôrdo senta quase 7 mil tono- Resultou, desta eníer- pr�sldenfe, Adroaldo Mes-

com o capitulo V do De- ladas mais do que no
midade

.

administrativa �U1ta .dao C?sla� c?m 20(!
ereto Q. 28.845 de 9.11.950. ano anterior. do PSD e daqueles que \ oros; 1

'. öecrererto, RUI

\ '

se instalaram cómoda- de Almeida (PTB), com
Agência Nacional. Agênc!a Nacional. mente na Gasa Kosea 152 votos .

•

Machadinho filho

Trancorrerá dia 18 do de largo círculo de rela-
JOSÉ VITORINO corrente a data netallcta ções.

(Secretário do Comité de Imprensa do Senado) do Sr. Dr. Adolfo Kon-
_ Ocupou cargo s eleva-

der, residente no Rio de dos como de deputado
riograndenses do norte, Brasil. Apelamos para recebem do comércio Janeiro. f deral e govern ador . do
28; Territ6rio do Rio os srs. Vereadores de local, que poderão man- O aniversariante que é Estado.
Branco, 5 e Territorio todas as Câmaras Muni- ter' em dia a tiragem um dos destacados pro- Este semanário sente

-

R i o, (Copyright do do Amapá, 4. ci�ais de todos os Mu de seu periódico. .

ceres da União Democrá- se o_rgulhoso em reg-is-
Bureau dos Jornais do Todos nós deixamos nicipios: "ajudem os Delegado que sou do fica 'Nacional, é figura Jrar a magna data de
Interior) - Estamos en· as nossas províncias, os jornais municipais". Sindicato dos Jomalis- de projeção na caDital da nasciml:!nto do ilu5tre
tre os noventa por cen .. nossos municípios, os Busquem . subvencio- tas P ofissionais do Rio República, onde desfruta coestaduano.
to dos jornalistas pro· nossos humildes sema- nar nossos mensários, de Janeiro à Primeira
vincianos que - militam nários. Com que prazer quinz�nários, semaná- Conferência Nacional
n� Imprensa do Rio de recebemos o jornal da rios, bi-semanários e os dos Jornalistas, anteci�
Janeiro. É que há no nossa cid de, dando-nos próprios di�rios. Todos po nestas linhas a mi
Distr.ito Federal 1.563 conta dos aniversários, jornais que não. tenham -nha tése ao referido_
jornalistas do "batente". dos casamentos, dos fa- filiação partidária, isto Certame.
'A última estatística acu- lecjmentos daquêles que é, que não sejam orgãoR Em resumo pedirei o São Paulo .

...:... A usina São Paulo. - O antigo
sa o seguinte: pernam- representem mais do of�ciais dos pa!'tidos po- seguinte: que as Câma de sulfonas do Instituto prédio da Praça do Pa
bucanos, 215; bahianos, que o srs. Embaixado· mICOS, �evem merecer r�s Municipais no I ró- Bulanlan, intensificando triarca, que por muitos
171; maranhenses, 130; res, Ministros e poten- a atençao dos srs. ye- xlmo. orçam�nto de �953 os seua Jrabalhos, elevou I anos foi ocupado pela loja
mineiros, 118: paulistas, tados desta, Cidade Ma� readores e PrefeItos conSIgnem 5% (Cinco! a sua produção de 450 mil «Ma()pin Stores», acaba
rt6; cariocas, 91; flumi- ravilhosa. Municipais. - por cento) da receita drágeils mensais para 1 de ser vendido a. um e,,;-

nenses, 89; paraeilses, Aqui vai o apêJo do
1

Sabemos o sacrifício tributária em benefi�io milhão. Há dois meses tabelecimento bancário,
71;, matogrossens�s,. 65; jor�alista provi.nciano de .milh.at:_es de jorna�s dos j_?rnais .

municipais que o estabelecimento que vai dermba-Io e em

gauch�s, 64; catarmen: resIden,te na CapItal da do mterlOr. Ele� preCI- q�le nao estejam su�or ,está em condições de at�n 'seu lugar construir um
ses, 61, paranaen�es, 55, Repúbllca e pensando sam de materIal para dmados aos partidos der as n�cessidades do arranha-céu dé 42 anda-

go.ianos, .
53; cap[�abas, nos Ilumildes e esq�eci- r�formar as oficinas

..

e- politicos. Estado, calculadas em reS, com uma tOrre que
62, sergipanos, 45, ala- dos c.oleg�s que milltam nao ser� com o auxIlIo Pensemos um pouco 700 mil drágeas, para o poderá ser vista de qual-
go�nos, 44; cearenses, l1?S JornaIS .das .nossas de assmaturas

.

e dos mais nos nossos jornais combate á lepra etc. quer ponto da cidaje.
43, amazonense�, 3D; CIdades do mterlOr do pequenos anunclOS que provincianos. Agencia Nacional. Agência Nacional.

Postais do

Cobras e-

Rio de Janeiro

Lagartos •••
Pensemos na Imprensa

Provinciana

P.ro�uCÕD �e 8ulfoßas I
OU H1utOJtUß

Aranha-�éu de
. 42 andares

ADOLFO� KONDER

l

\
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PARA 'F E R I DAS,
- ,. .�

E C 7 E MAS Eu abaixo assinado,
� ,

. Ewaldo Schwarz. Presl-
I NF L AMA ç O E 5, 'dente da Sociedade An

redores Tres Rios do

FAZ SABER" aos que. o presente edital de ci-
C O C E I R A S, Norte, proibo terminante-

fação com o prazo de trinta dias virem, ou dele F R I E I R A 5 I
mente -ROS bailes sociais,

noticia tiverem que por parre de Waller Witt e-sue as 'pessôes que não são

mulher Mina ôchrnídr Wirt, me foi dirigida a petição NUN C f=I EXI STJU IGUR L ES P I N H A S, E TC.
.

sócios, penetrarem nos

seguinte: - Exmo. ônr. Dr. juiz de direito da co- Iundos do salão . de

marca de jaraguá do Sul. Walier Witt e sua mulher .

_

-

, propriedade ao sr. Gui-

�!nae�C��tir�td:}��a����iil�;�S, �:;t�a�����i���id��; ·

..:f.:r:E::;:;:::::s::i::::B;�;il:�;::::::d:::::::El:;;:��d�d�:::::S�:A�::::'..:f.:1.� �:�p�:s����d:::��mp��seu advogado, abaixo assinado, registrado sob n.

536, ne Ordem dos advogados do Brasil, secção de .. :M:ATJR:m::Z::: Jo:m:l':ilIrV][LEJ!8 .. que possa acontecer aos .....

, :i.fi�sC����;;l�:t�:J�F��*'!U�{�J����3� li Um, Ih�::' ,:;:;::, d�:':::t!',:�ue,:;�;:�:�:e:�:',;:e;::�q�:: alta e baixa II :Z��s.Rios do Norte,

zo do ::>rocesso civil, expor e requerer o segulnte.- ii rotação, Je 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI':' :: I EWlliclo Schwarz

'1.) Que he mais de trinta anos, sern interrupção, :�
..
:::; ÇAO - Bomba" para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ·

:i :! Presidete
nem oposição de quem quer que seja, estão de

PARA O LAR. Sortimente compléto e variado .de LUSTRES, CASTIÇAIS LO·

posse de um terreno sito no lugar Alto Iaraguazl- ·Oc;, de ARANDELAS, MATERIAL EL ETHICO em geral para instalações de
uz e torça de qualquer "Capacidade.nho no primeiro distrito do município e comarca ii ::

de Iereguä do Sul; 2.) Que o referido terreno tem a 'ji.:l A nossa seção de instalações aterrderà com presteza e qualquer pedido de :�.'::;,instalação de luz e_ força.
.

��JT�:q �r���!t��arn�r:: !����5ã�e d�m8��d�s�0�e t����� �.�::::::::::::::::::;:::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::'=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::}:*:::.:::::::::::::::::::::::::�}
com terras de Frederico Westfhl com 780 ms. e ',-

no outro com as de, Hugo ßersherdt com 210 ms. �@!@®!@)@Y@®!®@í@)�@Y@@Y@)@i'@@Y@)@Y@)@'r'@)(,@�
,

e as de Wendelin ôchrnldt com 280 ms. õ) Que � TA' B "t R 'd-" R f' d @1
�:�ifi��I���� P�i te;��c� ���tfo!!ee: ��14 doo��c�� @.osse,sma,..rol7.qu,le,ouqul ßapoß,R�leHO Ref�pr,lRaßloÓsftlr. !@.

...
:r
...:r::::;:::�::::::::::::;:;::::::::'.:.j:\,.:1mento nr. 3. 4.) Que desde aquela epoce já decor- ,@) TODAS AS LVIOLESTIAS DO

L li U � ,

.. �er�%S!�,:n�:O�:p��UP:�ã::;nd��e��' ��'�r{;��u�:6 'I Encontram alfvlo imediato com � uso do � Ü C A f E BA UER li'e 562 do Codigo Civil quando autorlza ao possui- - I· n C O - P a r a' v e I - ..

dor usocepiante, pera efeito de C'onragem de lempo tiS) aJLt
, � �'�:::::::::::r.:::::'::::::::::::::::::::::::::::::::: .:t:

legal no usoceplão trlntenarto, o direito de acres-�. • @j
�:'':,'m�a:Us� ���!:en�a� ���Ii���,�c�ss;:�í,fi��S� .�6.� (@. P�lloríll dr! HOOlro Pl!loll!Ull! �. �,���c��!�s J'ear�r��;d���
Que nao ha duvida quanto a posse do referido (@ ,

'

, � cie Sueca - .Alemä e

lerreno, ." q!.l� se proya pelo documento nr',4 e@OP,EITORALMAIS �OI�]EIE(::IDO NO BRASfl.... � Holendez tem para pr()n,taque data de 20 de abril de 1914. 7.) Que e no ::::1�6i\!It=\\6i\�rn'\6i\!IR\""�tn'\IM!ta\r.:\'\u�""!tn\",,!t8\f@:t'8\""!tn\t;:;\!I8'\6i\:t8\�� entrega a Cesa .Real
sentido de regularizar o seu direito, com o reco- :I������\SI.\..'S!I������\'�a I defronte ao eine Buhr.
nheclrnenro judiciario do seu dominio sobreo' -'

-

_.

imóvel, que os s�plicantes propõem a presente ação Auto Jaraguá 5 A Machlnas de costura de ��--<f)�
8.) Que os suplicantes teem, realmente, o prazo • "

menuaes diversos Cure seus males e poupe seu

.Iegal necessário aprescrlção aquisitiva do imovel, Indústria e Comércio pe e
bom dinheiro comprando na

·

por9�dnto, juntando, a sua pos�e a 'posse mansa. e Assembléia'Geral Ordinária tipos V. S. encontra na FARMACIA NOVApacifica do seu antecessor Erich WI.tt que remonta Convocação Casa Roal defronte aoa 1914 (doc. nr. 3) se encontra precisamente, como ...

, resulredo da sua .P08S� e a de seu pai o lapso de Por este edital ficam convidados ós senhores Cine Buhr.
"tempo, exigindo-por lei, a equtsíçäo do dominío acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordi
"" pleno do terreno. Assim requerem os suphcentes nária, em sua séde social, sita a Rua Merechal
que, depois de processada e julgada a justificação, Deodoro da Fonseca, nesta cidade de Jaraguá do
ne forma da leí artigo 464 do cod. do Processo Sul, ás 15 horas do dla 18 de Março de 1952, pare]
Civil) presente o representante do Ministerio Pu- deliberarem sôbre a seguinte Orde'm do Dia: '

'bltco e ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, '1.) - Exame, discussão e aprovação das con-
·

se digne V. Excia mandar citar os confíneníes do tas da Diretoria, Parecer do Conselho fiscal e

ímovel e o dr. Representante do Minieterlo Publico, do Balanço;
bem assim, como, por editais de trinta dies, os 2.) - Eleição do Conselho Fiscal pare o exer-
interessados incertos, para contestarem, no prazo cicio de 1952;
da lei a presente ação, em virtude da qual e na I 3,) - As�untos diversos de interesse da
forma dos arfigos 550 e 552 do Codigo Civil, sociedade.
devera ser reconhecido e declarado o dominio dos Acham-se á disposição dos srs acionistas, os Isuplicante8 sobre o terreno acima descrito, pros- documentos a que se refere o arl. 99, do Decr. Lei

. seguindo-se como de direito até final sentença, que 2.627, de 26 de Setembro de 1940. Ise.rvira de titulo habil para a Iranscrição no regisrro •
,

,

.

de imoveis. Protesta-se por todo genero de provas .. jaragua do Sul, 27 de Fevereiro de 1952.

inclu�ive depoimento pessoal de qualquer interes- FRIEDRICH BARG
sado, inquirição de trstemunhai vistoria, " etc... Da-a

I Dir. Presidente

��o��,o:.ar�e��:��n��S:�1 �:nt��fn �c�,�fJt,defU��!� Jumto �e Hlistomento MilitUi �e Joroanó �O 8ul
nario publico aposentado - Ricardo 'Bolduam, lavra- r;m�� 1X����� ,

dor - 'Miguel Mueller, lavrador. - 0& dois primeiros � 'MI 1:\1 • :&, em � r1l E D I T A L
são residentes em .jardguasinho e o ultimo em Ilha

e.
l'IlI U ft �

�da Figuelrd, nesle municipio, todos d� nacionalida·�. FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS Á .A M. J. de Jaraguá do Sul, convida os ci-
de brasileira. Juntos a presente seg-uem 12 doeu. I Laranjeiras, Peceguelros, Kakiseiros, Maciet- dadãos abaixo relacionadOS a comparecerem na

, mentos comprovantes do alegado. Nestes termos D, raa, .Jabotlcabeiras, etc._;: Roseiras, Dahlias. Ca- séde da mesma, com a maxima urgência passiveI,
A. com os documentos acima referidos P. � . mélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc. �. afim dA ser tomada uma impressão digitnl, para
Deferimento. - Assinado) Geraldo Gama Salle5 - � Pec;:am Catálogo Ilustrado - Leopoldo Seidel -

.coruPá, �
: 'obtenção de saUE! certificados de situação militar:

jaróguá do S�I, 25 de ia�eiro .de 1952 (est��am ��Wl���� 1M� PauLo Pedro �aur'icio, Amerioo da Silv�,
coladas estampilhas estaduaiS deVidamente unutillsa' Wardl'mar Rilveil'a Albanaz, Pedro Alves de SI-
das com data e assinatura, no valor de Cr$. 8,0'0). , queira, Midio Salier" Lib�rto Fodi, 'Walter Kl'ehn- -

DESPACHO:- Cifem-se os confinantes do imovel e ke, Silvestre _Brych, Cerilo Demarchi, Affonso
.os interessa�os certos e incertos, para contestarem

S'ANfi U,'ENOL
Ernest.o Julio RIemann, Genesio da Silva, José

o pedido no prazo de 10 dias, se quizere:n e Dalpr á. José Paulo Junkes, A.lfredo João Coelho,
acompanharem ã ação en'l todo� os seus termos. � � {Victor Strtllow, Hilario, Fr8l1zner, Werner Schulz,

Os interessados incertos devem ser citados } � � � Hel'berto Georg' Ooorado Gaulke. Adolfo Volk-
por edital, na förma_e de acordo com a lei. Jaraguá

�
.....

� :u. i mann, Rudolfo Butzke, Marina Juvenal Luiz, �er-
7-2-1952. assinado Marcondes. EI'I1 virtude do q'ue c ON TE l\ll

'...
nardo Auerhahn, Julio Glatz, Arthur Hinze, Os-

cito e chamo a todos quantos interessar possa e IOITO ELfi1:1E�TOS iÔNaCOS:

!
"...,. <�§ i

mar Paiv8\, Rosario Prestini, D"niel Stazeski,
direito tenham sobre dilO imovel a virem no prazo

.

...... VJ Herwig G,uirherme Rudolfo Gutz, Lothar Raasch,
clã lei alegar o que julgarem a. bem dos seus

ARSENIATO. VANADATO. Lauddino Junkes: Erhart H.owder, Amo Gl'Euel,
direitos. E para que chegue ao conhecimento de FÓSFORO, CÁLCIO, ETC } � "u..

i Erich Klemann, Vitor1i'agundes, ·José We·infurrnr,
· todos e ninguem alegue ignorancia, mando expedir C1J '" � Paulo Volter, Edmundo Grefin, Leopoldo Kitzber
� presente edital que será afixado no lugar do rÔ,NICO 03 CÉREBRO

�
"'C:S ! e f ger, Guilherme Rickert,- Willy Piske, Werner Dia-

costume, publicado pela imprensa local e Diario CU ::.sz} tt'Ích Rohrbacher, Euclides ,Giacomozzi. Edgar
Oficial do Estado. Dado e passado nesta cidade de TÔNICO aos MtlSCULOS e ..."

'oJ � Carlos Zehnder, 'Alberto Bucci, Arno Horburg,
Jaraguá do Sul, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. .� » � { Adolfo Ko);", Olimpio João Bruner Fredoliu Glatz,_
assinado} João Marcondes de' Matlos - Juiz de Os Pálidos Depauperad.oa..... } es .:: 4 Bernardo __Heidric-h, João Biililchini, Gel'har,i
direito. Está conforme o original, do que dou' fé. tados. AnGm.cos MãsQ que_Iara � er«] i

Stl'utz, José Orlando Pe, eira, .Julio Brassani, Wal-
jaraguá do Sul, 9 de fevereiro de 1952. • \ � ter Hobbel, Osny Machado, A doifo Mattes, Eelgar

Magll'J'1l. erlw.nc;s.s !'Rc::ultlcas .... -... .

L' P' t :F ti' S I G
o. escrivão' -

..,

1 <,/. .ê i
BiSSOßl, 100 Isset a, �s e.p lalllO <: lual'Z, er·

AMADEUS MAHFUD c:eberão a t(lnif!�lIlção gorai cf.e � mano Heidrieh, Rl1bens Manct'1 ela Silça, Martim
!ti Burgtll', Antonio (iel vasio da Silva, José de BOI b'l

C!rgantsl�'O c",m o
---------------------. � � ci { Rosa, Gustavo Guilhorme Schröder.

Al'tigos para presentes Foguetes marca S' A,N r. U ,E N O l ) ....... 4 J.A.M. de Jaraguá do Sul; 4 'oe Março de 1951.

��d:S�l'al, sempre novi- Bomba Atômica .. U ARTUR MÜLLER
Prßs�dente,da J.A.M.

Edital de Citação
O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz

de Direito da Comarca de Jaraguá du Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, �tc.;.

Proibição _(

(11LVIIRA,
GRANDE TÔNICO

$ TOSSES' BRONQUITES'

VI880 [ftEOSOUDO

Imprepdo CNI WW ur:

Toss.. ·

ReJfria�OI

Rua Mal. Deodoro 3 - Jal'li.guá
���..

'

'de ROBER-T9 M HORST.
1\ que dispõe de maior sortimen
fo na', jJraçá e oíerece seus, .,açti

----------
. gos à .preços vantajosos' .."

FRACOS E ANI!Mlcoa I

Tomem:

VINHd CREOSOTADO

Bronquit..
EscroFulos.

: ::::::::::.:: ••::::::::���:::::::::: ::::::::::::ii
:::�... ,�::

II NapSre��:s s�����as II
t�_�!"�__!_�_�J

. �_ " .

"SILVEIRA"

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE, I Cartões de Felicitações

Imex Internaciooal Lt!1a.

, CASA REAL Imex Internacional Ltda.
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 16-3-1952 -

Registro .

CivH faleceu g 10. Medica Junlo de ßUltamenlo Militar de Jarauuá do Sul
Irene P. Günther Oticial do dO Br!lsl'l

....

D I T A L
Registro Civil do 1°. Distrito U U . E

_

.

da Comarca Jaraguá do Sul, Rio _--Faleceu em Ni-Estado de Sa.nta- Catarina teroí a d H r lí dBrasil ra. e me m a

. faz saber que'comparece- Vasco'Dcelo�. ,A extinta

ram no cartório exibindo OS
era uma Ilustre dama

documentos exigidos pela lei �otada de
. .grandes. qua

afim de se habilitarem para
lIdades Inteleetuaís e

. morais.
Foi a primeira mulher

Edital n. 3.137, de 7-3-52.
a forma-se. em mediei-

Leopoldo Mateus de
na no Brasil, fato que,

.

Souza e n!, época, t�ve repereus
Alida Hass s�o ��s meios SOCIaIS e

EIe, brasilei ro, soltei ro,
CIentítíCo do. pais, .

€1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::,)
lavrador,' domiciliado e Desapa�ece com o�- ii ii

reSid1ente ,n�shte fdlihstritdo, ��nJ: e CInco anos de 1-

••••:1.:,..:1.. Clube Atlético Baependí .:I..:: .....
:!·em tapocuzm o, i o e

.

Celso Matheus de Souza ,--------

e de Anna de Souza. ß' 'H I
I: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA !!

Ela, brasileira, solteira, SllstenclB Dloita Dr ii
, Edl'tal de Oonvocaeão � i.ii.�

lavradora, domiciliada eM," I 'i

[�S������nh��te d����to e:re un CIPU
A Diretoria convida todos os seus dSSO- i:�i:'Germano 'Hass e' de Ber- De ordem do sr. Pre- .

d
'

A��EMBLE'IA GERAL
f

. era os, pera a uu
�

i::,':,rhe Seil Hass. eíto Municipal, torno ORDINÁRIA, á realizar-se em 29 do corren-
público que a partir do te mêz,' ás 20 horas, com a seguinte h

Edital n. 3.138, de 11-3-52. dia 1°. de Abril deste a- ordem/do dfa: ii

Erich Mathlas e no, a assistencia hospí- II 1 E
-

d b I
ii

Edl K ralar dada gratuitamente ..

- xerne e eproveçao o a enço ii
a rueger

:: geral e contas relativas ao exercício de i:
Ele, brasileiro. solteiro, pela Prefe!tura o ser.á ii 4/51 a 3/Q2. li

lavrador domiciliado e somente feito no Hospí- ii 2 _ Eleição do Conselho Deliberativo ii
resident� neste distrito tal Jesus de Nazaré per- li e suplentes. i.·I.
em Rio Cêrro filho d� tencente ao municipio e' ii ... A t di, dí d

.

C"
o - ssun os Iversos. ,:,,:

Julio Mathias e de Minna se Ia o na Vila àe 0- li -

ii
Bruch Marhlas.

I
rupá. ii A V I S O ii

Eltt, brasileira� .solteira, MJaragUä d902SUI, 12 de ii 1 _ Encerrada a Assembléla Geral Ordinâria, i.'I.:
lavradora, domiciliada e arço de 1 5 . ii

ld dterrl: II deverá em seguida, reunir-se o novo ii
resl e�te !leste .

Isrrlto, Olacilio P. Ramos 'li Consêlho Deliberativo, para proceder à !l
em RIO Cerro, filha de Dir. do O.E.E.I\. Social ii Eleição doe Membros que deverão com- ii
Gustavo Krueger e de ii D'

.

b
.

d !!

Elisabeth Kruezer. ,-;:::=::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::;... ii por a nove tretoríe, em assim o .:

õ:: :i •. Consêlho Fiscal. .

.i.':1 Tome o saboroso i!::� :.!i.t 2 - Não havendo número legal ng hora ací-
, - ma indicada para a Assembléia Geral

l: C A f E B l-U E<R ii ii Ordinária, ésta reallzer-se-é em 2a. Cori

jl ii !I vocação, no mesmo día. ás 201/2 h6rã8.

\Í..==,==,=====J ii
ldraguá do Sul. l�'::d::r�� �;,�:2. ii

li Secretário ii
�\. " " _ " _ _ __ _ Jj
•.•.........•...._ _ _ ...__ ....••.__ _ __

.

casar-se:

A J. A. M. de Ieregué do Sul, com séde na

Prefeitura Municipal, convida os cidadãos abaixo, a

comparecerem na séde da mesma, com a maxima

urgência posslvel. afim de receberem seus Certifica
dos de Situação Militar, que se acham a disposição
nesta Iunra.- Alvaro Krelllng, Raul Marcolla, Walter

Kraysstg e Friedel Henrique Frederico Sievert.
J.A.M. de Jaragwi do Sul, em 12 de março de

1952.
-ARTUR MÜLLER
Presidente da J.A,M .

E para que chegue ao co

nhecimento de todos.mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dur ante 15 dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

fins legals
".�OISES t BR_UITES t

11180 [IUSDUDD

...-II!!!!!!!!!!!!!!·iI-!-Il�II===I:�I·!!!I!!!!!!!!!!!·"""""""'.!!I!!!I!!.!!!Il-.==-·._···5 l� �!!!!.-- -�..- ..- .._..iiiiiiiõl(liiiiiiiilliiiiiiiu_;;_;;_;••= il�'-
10'_'11 -10'-'''-10'_"'- 10''''' "._." _ ... _.

i

Im o R
.

R E::j'f f\ T.O VI f\. L T E R 11"1 �'A��i!I."9.P§.!9._�.�_"'.P..�aI.
M ÉD I C o Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 368

CLINICA GERAL _ C:RURGIA _ DOENÇAS bi, .

Avisa
..o. povo e� g�ral que, recebeu bi-

lD DE SENHORAS - PARTOS .
III clcletas Gorle'í<e e maquinas de costura es-,

III!
., II trangeira, a preços da praça de Joinville.

iii ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- ii Tem sempre em estoque, grande sorti-

III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e iii mento de peças e acessórios, pneus e camaras

ii Inflamações: Dores reumáticas(-ãrtrites, lern- iii de bicicletas. Como atende tambem qualquer
II bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos, m 5erviço de: Concertos, I'eformas, pinturéÍs, lhn-

I
inflamação dos' seios, dos ovários, da próstata. I pezas e engraxamento de bicicletas em geral.
Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- -_ Serviço rápido e garalJtido - �

b·l.11ss�8'ÊNSfe::i�����C��ôm·gT�.�;;;.nto I ......- ..._ ... _ ..

�=_..._
u ..._ ... - ..._.,,_.::,�das Paralisias com reativação das' funções tl �-uI

......_.. ,..

III musculares- e nervosas. Atrofias, fraquesa fun-' �-..���J l
III cional dos músoulos em geral, da bexiga, or- ""�

gãos digestivos, etc...
.

-

.

ONDAS CURTAS - DlATERMIA - ELETRO-
CIRURGIA : ELETRO-COAGULAÇAO

1)'1 i... BANHOS D.E LUZ _-- Raios ultra-violeta e id l_com 1

I
infr'll-vermelho... lU

f
avanço automático

!tCO�SULTÓRIO - R u a dos Bomheiros
... patente

�(JardIm Laur� Mueller) esq. Rua 9 de Março I i JOSE' M MUELLER & CIA LTD idas 9 as 12 e das 3 ás 6 horas iii
. . A.

I
RESID�NCIA - Rua Ministro Calogeras, 350 III ��

laraguá do Sul
Fone305 - JOINVILLE - S.C. I) l�������'t""""f

!�'F"IIIEiEIIiiiIl!-IS!i!il!I:!:i:E:nlllllli!iEEnEilll.IEElE!lll!!IiiI!iiI ��<!l�����---"'(f)���@
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t A-gradecimentQ

IRENE PEDRI GÜNTHER (IILVIIa.) ���c:::::::u::>c::�c:::>i>
Oficial . aRANDIt TONIOO O�=::::::o. c::::::;::.�O

ji::::::::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii O·ODr . Julio Doín Vieira 00'p:;l �:""_

li ß COMlRClft1 110B -

ADVOCACIA - COITABILI- 'l! O M E D I C O .

O

'j::••:',•••::.:1
• DADE - SIUiUHOS

:••:!..!:;:...!.: O
Especialista em Olhos, Ouvidos, Nariz e Baruanla.

OB_ Mal. DiÕdoro. 136 - CI. 19 - Tel. 51 :. Jaraguá do Sul FORMADO PBLA FACULDADB DB CIENCIAS MÉDICAS

Contratos, dísrrétos, Atas, Balanços e com- O DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDBRAL Oii pleta assistência técnica contábil, jurídica e!! Ex-Assistente ne Poltcllnlce Geral do Rio

:,:! .i.i O de Janeiro', na. Caixa de Aposentadorl'a e Peno Ofiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi-
l! ços comerciais em geral.

ii

O
sões da Leopoldina 19Jilway e no Hospifal

ii.:i C" t d' C. S I I .:i.:i São João Batista d?J [agôa. Curso. especiali- O •• ••__i
orle ores a . ae. eguros« p ranga:.: operan-

O
zado em Tracoma no DeparJamentó Nacional

Oii do em Fogo, Acidentes do' TrabalQo, Aciden- ii de Saúdt:. Estagio no Instituto 6úijamin Cons-

rl2l881ii!!8BIi!II!l!I!lI!iII!Illll!l88!ll�8i!!I��l!2i8l1§l8ill11i!l1ii tes do Trabalho, Acidentes Pessoai�, Trans- ii R d J

1.1: �fJ��rda:�omóvels. Responsabilidade•. Civil e ii:!!: 00 r�3���:�i;:!:-�!������� ·�i�d�.Cf�� 00 I AlfAUI�JllA lElSClllmNG
-

SUb.agentes da VARIG: Passagens e encomendas. vr�8são arterial). TRATAMENTO E OPERA",

I'
I

II A COMERCIAL 'LTDA. !! O ÇOES NA E?PECIALIDA�E. J:I0�ARIO:� 9 ás. O .. Trajes prontos. e. sob
. �edida da., Guaspari.

,I; uma organização as suas ord�ns! ii f)
12 e �e �5 as 18 horas. CONSUL .. �RIO.- Rua

O' II) Ternos de caSimira feitiO desde Cr$ 4UO,00.

ii .

-X7"' ii I
do Prmclpe, esq: d� rua das PalmeIras. Altos III Rua Man'chal Deodoro da Fonseca, 183

.

i�!!��":!:::�:!::,,,:=,:::::�,;�,::::,;����L�...._J

Profundamente consternados comuni
camos a todos os nossos parentes, amigos
e conhecidos, o falecimento de' nosso que
rido esposo, pai, sogro e avô,

Gustavo Kühn
ocorrido no dia 9 de março, com a

idade de 71 anos.

A familia enlutada vem externar por
este meio os seus síncéros agradecimentos
as pessoae amigas e vizinhos que presta
ram o seu valioso. auxilio e o confortaram
durante o transe por que passaram. assim
como agredecem a todas as pessoas que
enviaram flores, cartões, telegramas e

coroas, e acompanharam o querido faleci
do até a sua última morada.

Agradecem ao Dr. Benno Knudsen e

ao Iarmaceutíco Antonio B. Correia.
Especialmente agradecem- ao Pastor

Schneider, pelas consoladoras palavras
proferidas no lar e no cemitério.

Vva. Anna Kühn e Familin

t lo�eSOnleige. un� UonksODUnD
Schmerzerfüllt 'teilen wir unseren

Verwandten, .

Freunden und Bekannten mit,
dass mein lieber Gatte, unserer Vater,
Schwiegervater und . Grossvater, .

.

Oustsv /(ühn
um; am 9 ten;März, im Alter-;on 71

Jahre, durch den Tod entrissen wurde.
Die trauernden Hinterbliebenen dan

ken hiermit alle Freunde, und Nachbarn
die u.ns hielfreich zur Seita Standen, sowie
die uns Blumen, Karten und Telegramme
zusandten und den lieben entschlafenen
zur letzten Ruhestätte begleiteten.

Danken besonders Herrn Dr. Benno
Knudsen, Herrn Apotheker Antonio B. Cor
reia und Herrn Pastor Schneider für die

trostreichen Wõrte im Hause und am Grabe.

Wwe. Anna lOhn u. FQmilie

Nachruf

Ach Herr, lass dein lieb Engelein
Am letzten End' die Seele mein
In Abrahams Schoss tragen
Den Leib in seín'm Schletkämmerlein
Gar sanft ohn' eigne Qual (md.Pein
Ruhn bis zum jüngsten Tage.
Alsdann vom Tod Erwecke mich,
Dass meine Augen sehen dich
In aller Freud, o Gottes Sohn,
?VIein Heiland und mein Gnadenthron.
Herr Tesu Christ, erhöre m'ch !
ICh will dich preisen ewJglich.

�"""""""1.""""""""""""
I

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e.SA BI .aU81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
-' Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

I
' Raios Inira.vermelhos e azuis.

r=;�;�'=���:;�Á";";=='�
:: Rua Marechal Deodoro, 991 ii

Oficina' Mecânica e Posto Texaco
Serviço FORD Autorisado

Consertos e Reformas a preços razoáveis
executados por pessoal COlDpt:tent�

Solda Elétrica e á Oxigênio
II Combustivel e Lubrificantes /ii
!
..�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� !�:!)
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CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 16-3-1952 -- 4

Recurso de Mandado, de Segurança N. 2!, da Comarca de,jaraguã do Sul

Apresentação, discussão e aprovação do

balanço, relataria da diretoria e pare-
�.......,.._...._....,............,_---................�

cer do Conselho Fi!"cal referento ao t Farmacia Central �
exércício findo de 1951. � �

2.- ...... Eleição do Conselho Fiscal.

I
DE CCAR:m:.O� H.AFERMAN::N )

3. - Eleição de um diretor. "A M A I SAN TI GA"
,

�
4. - Assuntos diversos. _ Av. Getulio Vargas, 218 - Jaragoá do Sill - S. C.

�Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1952.
A DIR "TORI Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,

E A.
� a disposição do distinto público, apresentando �

A V I § O � serviço criterioso e Precos Módicos �
Achanl",se á disposição dos senhores acionis-

��������..·,;t'·'·'�'i··"�

tas no eSClrit6rio desta Empreza, na Avenida Ge
tulio Var'g8S s/no os documentos a que se refere o

artigo 99 do rlecreto lei n. 2.627 de 26 de Setem-
bro de 1940. ,.- r="='=�'i�'';;;;;'''�;u=;;;;��='l.1 formado pela faculdad�e Medicina de Porto Alegre· "

li Gpereções - Doenças de Senhoras - ti
ii CIíDlca Geral - Parto sem Oôr . ii

1.1 Alta Cirurgia ,:om Aparelho de Anéstesia Gasosa .ii.:Consultório � Residência:

FábriC!::.!!�:n=!:�!�ricolas I t::�::�,:::::�:::::,:·,�:..��:;::::,::::J
Estrada Jar guà Esquerdo f'7 -

JARAGUA DO SUL - STA. CA'rÁRINA r
Executa-se qualquer· serviço de ferramentas C Dr. Norberto Rodolfo Schlemm,

agrícolas para uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices etc.

da lei 19t, de Janeiro de 1936, o mandado de segu
rança deixou de ser objeto de lei especlal, pera fi
car fora de dúvida que o Código há de regular
integralmente essa rnetéria, deda a regra precípua
contida no seu arr. 1°. "o processo civil e comer

cial em todo o territorio brasileiro reger-se-é por êste

Código, salvo os doe feitos por êle não regulados,
que constituam objéto de lei especíel". (Ac. in agra
vo n. 1.707, relator Des. Guilherme Abry "jURIS
PRUDÊNCIA", 1948, .págs. 248-249).

A recorrente, alegando que nula foi a escritura
de doação de bens de seu parrirnonlo feita ii Pre
feitura Municipal de jaraguá do Sul, requer a segu
rança pera que garantida fique ne posse e adminis

tração dos mesmós bens, e caso não se admita a

propriedade dêsses bens, que se lhe defira o direito
de retê-los "ate que seja índenízeda do montarne do
capital empregado em tel petrlmonío".

,Abroquela-!5e a recorrente, pare inquinar de nula
a doação, no fato de esta não ter sido precedida de
autorização da assembléia geral.

No entanto o que consta nos autos é que a

doação se efetivou por escritura pública, devide
mente transcrita no Registro competente e essínade
pelos outorgante e outorgada, - "Hospital Jesus de
Nazaré" v Prefeitura Municipal de Ieregué do Sul"
- no ato representantes pelos então presidente e

Prefeito srs. Waldemar Luz e Tte. Leônidas Cabral
Herbster.

A Invalidade dessa transação I não foi ilidida

pela ora recorrente, que poderia fazê lo por meio de
documento comprovando que a assembléia geral
não a havia autorizado.

É matéria hoje incontrovertida, a viste mesmo,
da essêncla dó remédio constitucional, que o pedido
deve vir desde logo acompanhado dos documentos
necessértos-á prova do alegado.

O curso, por si sumarissimo do mandado de
segurança, não admite que nêle se faça prova das

, Damos a seguir o acordão do Tribunal de
Justiça, referente ao caso do Hospital de Corupá.

Relator: Des. FERREIRA BASTOS.

Confirma-se a decisão recorrida, pela sua

conclusão.
É matéria hoje íncontrovertlda, que o pe

dido deve vir, desde logo, acompanhado dos
documentos necessários ii prova do alegado.

No caso pretende-se invalidar uma escri
tura de doação, sem que se tenha feito juntada,
nem indicado os documentos comprobatórios
dêste fato.

.

Não há, assim, direito líquido e certo a

.ser protegido pelo. mandado de segurança.
Vistos, relatados e discutidos êsres euros de

recurso de mandado de segurança n. 24, da comar

ca de Ierague do Sul, recorrente a Sociedade Hos
pital Jesus de Nazaré e recorrida a Prefeitura Mu
nicipal.

ACORDAM, em Câmaras Reunidas do Tribu
nal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer
do recurso, e consoante o parecer do sr. dr. Procu
rador Geral do Estado negar-lhe provimento pare
confirmar, como ...confirmam, pela sua conclusão, a

sentença de primeira-instância que denegou a segu-
rança, impetrada. Custas pela recorrente.

.

Com deito, acolhe-se o recurso malgrado o

valor pecuniário que se deu ao pedido, isto porque,
conforme a lição de Castro Nunes, "o mandado de
segurança não é cause de alçada. Não tanto pela
identidade com o hebeas-corpus que, como todas
as causas da liberdade, não comporta a limitação
da competêncle pelo valor pecuniário da demanda
(e evidentemente o comporta o mandado de segu
rança, que é feito cível e pode envolver efeitos pa
rrirnonlals suscetíveis de estimação); mas, sobretudo
porque previsto na própria Constituição o duelo
grau da jurisdição nos diferentes incisos em que se

cogita dos recursos" (Do Mandado de Segurança
ed. Revista Forense, pág. 357).

'
------------

Além disso, garantia constitucional que é. cu

rial não seria sujeitá-Ia ás regras da alçada.
-

Cerro, ainda, o recurso de que lançou mão a

ínteressade, que esre Tribunal, entre o de agravo
:

e

o de apelação, preferiu o último tendo ern viste a Assembléia Geral Ordinária
falta de uniformidade na jurisprudência respeito ao' -' . .

cabível para o caso dos euros.
Sao conv�dados 08. senhores �clO�llstas a

Para isso atendeu a que "com
-

a- revogação c.omparecere� a assemblé,la geral �rdmarla a rea

pelo título V do livro LV do Código de Processo Civil hzar-se_ no dia 2� de Março de 19?�, as 9 horas,
. 'no Salão Buhr, a Rua Cal. Emilio Jourdan. 98

em Jaraguä do Sul, para deliberarem sobre a se

guinte

C-;;;;����]IDESPACHANTE ADUANEIRO
SÃO FARNCISCO DO SUL • Santa Catarina

Caixa Posta J5 - End. Tel. <BRANCO•. Telefone 103
,
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Empreza de Transportes
"FRENZEL s. A."

1.

o ANJO PROTETOR, DE SEUS FILHOS É A.

LOMIßIGUEIRl MINANen"A
Vermitugo 'suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CqNfOR

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

remédios

COlJlpre hoje mesmo lIma LOMBRIGUEIBA
MllfANCOBA para o seu tilhinho.

E. um produto dos· Laboratórios Minancor;t
J O I N VJ L L E -

ORDEM DO DIA

Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1952.

ALBER.TO ROES8LER e

HERMÁNN ALTHOFF
Diretol'Es Gerentes

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

r '''_ CALCADOS -,

I
I R G o

são os melhores e mais baratos

PRODUTOS DA

INDUSTRIA DB CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.

I CAIXA POSTAL 11

L JßRAGuA DO SUL Santa Catarina
.-

alegações do, impetrante, prova pré - constituida e

sempre documental.
ôe pare proteger direito líquido e certo, não

amparado por habeas-corpus, e se direitu líquido e

certo é direito provado de plano, documentalmente
não seria posstvel, conforme o ensinamento d�
Castro Nuqes, citado, "completar-lhe a liquidez e

certeza no processo do mandado, desvirtuando o

remédio, com incidentes de prova que lhe entrava
riam a marcha".

Verdade que a lei dispõe que a autoridade [u
dicierla requisitará a exibição do documento neces

sário ii prova das alegações do impetrante, mas a

hipótese só se verificará quando o
'

tnteressedo
afirmar que tel documento se acha em repartição,
em estabelecimento público, ou em poder de autori
dade, que lhe recuse a cerrldão.

Isso, porem, não ocorreu na espécie sub- judice.
Ademais a recorrente não ignorava a extsrên

ele do decreto-lei n. 84, de t8 de Novembro de
t '48, da Prefeitura Munlcipel de jaraguá do Sul,
pelo qual ficou a Sociedade "Hospital Jesus de Ne
zaré' encarregada da administração dos bens I doa
dos e constantes da escritura acima referida "eem
ônus pera o municipio, na conformidade dos seus

estaruros, salvo naquilo que seja de exclusiva com

petência da Prefeítura Municipal".
O decreto n. 16, de 12 de Março p. findo,

baixado em virtude da Lei n. 36, de 3 de maio de
1949 que declarou insubsistente o referido decreto
n. 84, transferiu ao Intendente Exator de Corupá a

administração anteriormente confiada ii Sociedade
"Hospital Iesus de Nazaré".

Daí que a Sociedade praticou pura e simples
mente atos de admíntstreção, administração que po
deria ser revogada, como foi.

Aind« mels lnconslstente é o pedido pera ser

garantida a retenção dos bens até que seja a recor

reme reembolsada da quantia que alega ter despen
dido nas benfeitorias.

Não há como se enxergar aí direito líquido e

certo, de vez que a verificação das circunstâncias:
- espécie das benfeitorias, se necessérles., se úteis,
�. se feitas com a auíorlzeção do proprleterio, re

quer exame de provas, quase sempre de perícia.
Impossível e, pois, no mandado de segurança,

resolver-se o caso, cumprindo ii \ recorrente usar dos
meios que a lei lhe faculta pera salvaguarda dos
seus direitos, que diz posrerga10s.,

PlorlenópolisvI>. de Agosto de 19&1.

Guilherme Ibry, presidente. Ferreira 88slas, relator.
Fillvio Tavares da Cunha Mello. Osmundo Nóbrega. lelson Guima
rães. Alves Pedrosa.

Fui presente: Fernando Ferreira de Mell�.

form,·do pela Faculdade de CiênCias Médicas
da Uuiversidade do Distrito Federal
--_--

Ex-assistente na Clínica Cirúrgica e Gine

cológica do Hospital Getúlio Vargas; ex-in
�erno no Hospitôl N. S. do Socorro Jo Rio
de Janeiro.

Clínica Médica; Cirurgiã Ger(ll; Partos; Mo
léstias de Senhora�; Eletl'ocardiografiô Clínica

(Diagnóstico preciso das moléstias cardíôcils

por meio de traçôdos elétricos.

Consult6rio ôq lado da Prefeirura Munici

pôl, no ex constll16rio do Dr Renato Walter.
nesla cidade.

I Consultas a partir do dia 1. de Marco, das
I

�,..à.S.1.1•.•11./2.·.e..d.as..1.4..
ilS

..1.8..ho.r.a.s.·.... I.....1f1..
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estradas de RodaqeJn,,'
Do Relàtório do sr. Prefeito Municipal

o plano rodoviário fixou as classes e quilo- Funil
metragem das estradas da forma seguinte: Braço Ríbeírãö Cavalo

Estradas de 1 a, classe 202 kI. Tifa Bruch
« «2a.« 174 « Ribeirão Grande da Luz
« «3a.« 175 « Tifa Blanck

Tot a I 551 kI. Jaraguázinho
União

Com a conservação déssas estradas foi gasta
I Tifa

Germano
a

. i�portâ�cia de Cr$. 156.522,80, assim des- Itapocz. (t.rans'p. demacad.)crimInadas.· Ilha da Figueíra
Import8ncia TUa dos Monos

Javaly
2.365,00 Ribeirão da Prata
500,00 Ribeirão Alma II

1.300,00 Rodriguês
6.918,50 R. da Luz - Margem Direita
11.080,50 Ribeirão Clara

4.136,00 Tifa Húngaros
757 00 Ribeirão Preto II

1.005'00 TUa Mathias
5.743:59 TUa Terezinha
905 00 Tira Schbert /

434'00 Jararacas
4.171' 90 Alice
1.225'00 Três Rios do Norte \

3.266> o Rib. Gr, da Luz - Fundos
24.670,00 TUa Hoffmano

019,70 Francisco de Paula
0.508,00 Jaraguázinho
6.01230 Cacilda - (aterro ponte)
633'50 Madeiras adquiridas

UJ58:50 Cmeertos de Caminhão'
6.555,00 Tutal Geral

Estradas

Ribeirão Molha
Greta Funda
Ribeirão Aurora
Itapocú - Hansa
Transporte
Nova Retorcida
Estrada Rib. das Pedras
Ribeirão ,< avalo
Morro Stulzer
Poço d'Anta
Ribeirão Vitória
Rio da Luz I
Pedras Brancas
Rio Cerro Esquerdo
Ribeirão Grande do Norte
Tifa Rappe
Garibaldi Alto
Jaraguá - Garibaldi
Itapocuzinho
Jaraguá Esquerdo
Ribeirão CacUda

e-s.

457,50
1.407,50
t74,00

2.274,50
136,00

7.500,00
t03,50'
458,00

1.072,50
5.592;00
1.996.00
515,00

1.341,00
1.710,00
910,00
725,00
Boo.oo
850,00
320,00
150,00
504,00
114,50
921,00
200,00
190,00
585,00
100,00
95,00

õ.too.oo
f.500,oo
52471,00
7056,10

Cr$.-
....

10
...

6-.5'22,80
No Dlstríto de Corupá foram feitas as cõnstruções seguintes:

Rua 15 de Novembro

Rua D. Pedro II
Estr. São João
Estr. Morro do Boi
Estr. Itapocú
« «

« c

Estr. Ano Bom
Estr. C. do Morro
« .«

« «

Estrada Isabel
Estr. Isabel Alto

« « «

Estr. P. Pequeno
« «

Estr. A. Mornas
Estr. P. d'Amolar
« c «

Estr. Bomplant
« «

«

«

«

«

«

«

«

«(

«

«

Estr. Rio Novo
Estr. P. P. Grande
Estr. Isabel Esq.

« « «

Estr. R. P. Grande
Est P. d'Amolar

Construção de um boeiro e Tubos de cimento 60xl00, com paredão
de pedras, 600x2UOx60. (8 mts. de comp.)
Reconstrução de um boeiro de Tubos de Cimento, 300xõOxtOo
Construção de um boeiro de Tubos de cimento, 600x50x30
Construção de um boeiro de Pedra /- 60O-x40x40.
Construção de um boeiro de Tubos de Imento, 6COx50x30

Idem Idem Idem 500x50x30.
Reconstrução de uma ponte (vigas e pranchas) 400x400
Construção de um boeiro de Tubos de cimento 500x30

Idem Idem Idem - 400x20,
Construção de uma ponte (vigas e pranchas) 2,50x30()
Reconstrução de uma ponte (idem) 500x500
Construção de um boeiro tubos

-

de cimento, 600x30
Idem Idem Idem 600xao
Idem . Idem '--Idem 6ÓOx40

Construção de um boeiro de pedra 500x40x40:
Reconstrução Idem - Idem 500x40x40
Construção de dois boeiros (Ipê) 500x40
.Donstrução de um boeiro tubos de cimento, 600x40'
Reconstrução de um boeíro de Pedra õOOx40x40
Construção de três boeiros de madeira (cada) 500x50xoO
Reconstrução de um boeiro dê Pedra 500x40x40
Reconstrução de uma ponte (pranchas e trilhos) 400x400
Construção de um boeiro de tubos de cimento 600x50xoO,
Construção de um boeiro de pedra e! paredão pOOx90x70.

Idem Idem (dois) Itlem 600x60x40.
Construção de um boeiro de pedra 600x50x50
Reconstrução de um boeiro de pedra 600xãOx5Q
Construção de quatro paredões de pedra (um) 800xl,50x60

.
.

.

(um) 500x100x60
(dois). 90'6Xt,50x60

Reconstrução de uma ponte (pranchões e trilhos) 20,OOx4,5Q
Reconstrução Pranchões e trilhos) 7,00 x 5,80
Construção, e colocação de uma viga (cerno) 7,00 x 0,40
Reconstrução de um pontilhão (vlgas e pranchas) 5,50 x 3,00
Construção de uma viga e colocação 7,50 x 0,40
Oonstrução de dois boeíros tubos de cimento, 600 x 50.

Na construção e reconstrução de boeíros e pontes, foi gasta a importância de Cl'$. 61.914,ÕO.
. A locaäsação e dimensões déssas óbras está assim distribuida:

Estrada

Jaraguá Gararíbaldí .

Idera
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Rio Cerro - Esq.
Idem

Ilha da Figueira
Morro Boa Vista
Itapocuzinho

Idem
Idem
Idem
Idem

Rio da Luz 11
Rio da Luz Direito - .:

Idem
Idem

Três Rios do Norte
Idem.

Ribeirão Clara

..

Loca/isação Espécie

t Hgrüdl!l!iml!nlo
Pesarosos comunicamos a05 nossos

amigos e parentes, o falecimento, no dia 6
de Março, d� meu querido esposo, nosso

pai, sogro e avô.

Guilherme Lemke,
com a idade de 73 anos.

Agradecemos a todos que nos conso

laram nesse doloroso transe, enviaram co

roas e flores e, acompanharam o enterro.

Agradecemos especialmente ao Pastor
Schneider pelas consoladoras palavras pro
feridas em casa e no cemitério.

Rio da Luz, 11/5/52.
Yva. Alvina D. LemKe e Familia

.........................

t lo�esHnleile unó DunksHUUnD

I
(,

...
o

� c

e �
.rl

-< «

João Reiser
António Mueller
Fodi

Um boeiro c/6 tubos de 0,40
Um pontilhão de mad. 1,50x2,004,oo
Renforma ponte Húngaros
Reforma ponte Ribeirão das Pedras
Um boeiro c/6 tubos de 0,60

.

Assoalhamento da ponte
Emenda de 1 boeiro c/2 tubos de 0,40
Um boeiro c/4 tubos de 0,20
Um boeiro c/4 tubos de 0,30
Asscâlhamento da ponte Weege
Um boeiro c/5 tubos de 0,30
Um boeiro c/5 tubos de 0,20
Um boeiro arco de tij. 1.50x2,oQx4,oo
Um boeiro cf4 tubos de 0,40
Um boeiro c/5 tubos de 0,30
Um boeiro c/6 tubos de 0,50
Um boeiro cjmadelras
Um boeiro c/5 tubos de 0,40
Um boeiro C/12 tubos de 0,20
Um boeiro c/5 tubos de 0,60
Um boeiro c/6 tubos de 0,40
Um boeíro c/6 tubos de 0,50
Um boeiro c/6 tubos de 0,20
Um boeiro c/5 tubos de 0,50
Quatro boeiros de madeiras
Um boeiro c/4 tubos de 0,50

In tiefer Trauer teilen wir hierdurch
mit, dass es Gott dem Herrn über Leben
und Tod gefallen hat, mein ínnlgetgelíebter
Gatte, unserér Vater, Schwiegervater und
Grossvater

Wilhelm Lemke.
am 6 ten. März im aller von 78 [ehren

zu sich zu nehmen. ,

Wir Danken alle Nachbarn, Freunde
und Bekannten, die uns in die schweren
Stunden immer so hllfrelch zur Seite
standen .

.

Ferner danken wir Herrn Pastor
Schneider für seine trostreichen Worte im
Hause und am Grabe, und auch allen die
den . lieben Verstorbenen das Geleit zur

letzten Ruhestätte gaben und Sarg und Grab
mit Blumen schmückten.

Rio da Luz, den 11 ten. März, 1952.

Wve. Alvina D. Lemke u. FamiHe

Wenn Liebe könnte Wunder tuhn,
Und Tränen Tote wecken
denn würde unsern Lieben
Sicher nicht die kühle Erde decken.

/

Dr. Murillo Barreto de A�eYe�o
I ADvoa�DO I

Escritörlo no prédio (Dante Schiochet) •

Avenida Getulio Vargas N. 26
-

1 laraguá do Sul'
..o n "$ DeS :!la, "$

..

"'!if3ii13q#'c .....c a c IL Fe Q .-

��������
1 ��4 A partir de ,!;� r
� } A TT F�JN�1 rC A�- O \ de Março, acei-

) @l�-..-:'�i� !:�-��mPe��io:�� }
)' quartos. Refeições �
) avulsas. Fornece-se Marmitas. 'I'ratar com }

'1 �aria
Joesting, Rua Preso Epitácio pess:JA3'J nesta ,cidade.
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Ninow
Fec. Garíbaldí
José Satler
Mathias Panstein
Leaert
W. Weege
Borgart
Martim Renge!.t-
Div. Guarámíflm
Carlos Rosa
Spredmann
Angelo Demarchi
Kandorf
Manoel Vargas
Manoel F. Costa
Frederico Schunke
Rudo 'to Ramthum
Marquardt
Escola Estadual
José T. Araujo
Diversas localidades
José Ribeiro

(Continua no próximo número)

NA FALTA DE
APPETITE
»:
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Magrese
Ca,nçaç-o
Pallidez
Fraqueza

. 'É. indillp1lmsavel
o uso do

IODOlIIO
-DE ORH
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o cooperativismo bra
sileiro teve, em 1951,
expressivo movimento de
expansão. Foram regia

No. 1.684 tradas 188 sociedades
cooperativas, sendo 186
de primeiro grau e 2 do

Alberto Vasel segundo (uma central e

uma federal). Das primei-
No dia 18 ani- ras.com 19.40Rassociados

capital mínimo de Cr$,
versaria-se o sr. 32.072 790,00, capital
Frederico Ourt subscrito de Or•.....

38.038.433,00, 77 são de
Alberto Vasel, consumo, 72 de produção
destacado ele- (animal t t e vegeta) 61),

29 de crédito e 8 diversas.

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na ôocledade Gráfica AVENIDA Lrda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 _:_ TELEFONE N. 39

jARAGuA D9 SULANO XXXII DOMINGO 16 de Março de 1952

Até o inicio da guerra mentes de urgencia, in
na Corea nlnguern tinha cluslve ampla quantidade
fé nos' helicópteros como de sangue para rransfu-
armas de guerra. sões..
Tão pouca fé tinham A atividade dos heli-

os proprios norte-arnerlca- copteros começou a ter
nos no helicoptero que o tanto exito que os chefes
exercito de Tio Sam dls- militares das Nações U
punha de pouc� apare- nldas começaram a utllí
lhos deste tipo. ze-los como transporte
Entretanto a experlencia pera os mais variades

a c a b o u por demonstrar petrechos de guerra.
que esta maquina voado- Em muitas ocasiões, o
ra é capaz de ser declsí- envio do equipamento Iva em tel ritorio montanho- militar pelo helicoprero
so. salvou lnumeres vidas e

Naturalmente, o hellcop- assegurou vitorias pera
tero tem muitas desven- es Nações Unidas. --------

tagens. . E em pouco rernpo os

Em primeiro lugar, é comandantes norte-amerl
lente. Não pode competir canos viram que era tam
com' o avião em velocl- bem posstvel trensportar Aniversários: A man h a destaq ue sooísl na vida
dade. Não pode. carregar soldados pelo feio mas transcorre a data natali- do munieinio. As' inu-
muito peso.

_,_

serviçal aparelho. cia do=sr. Rodolfo Paulo meras feli"citações que
Além disso, o hellcop- Pereira, gerente do Ban- nesta data receberá dos

tero é mels dificiJ de ma- co Inco em São Francis seus amigos não faltam ----------

nobrar. Faz voltas vege- 00 do Sul, ao qual envia- as deste [ornal; a
.
sra.

röease ínperfeitas. Mal'o·r a Predu.ça....o mos nosso abraço de fe� Dorothea- MoeUer. virtuó-�
M I Iieidades, -- .: sa esposa do sr. F. Fre-
as - e principa men , ..•.

.

Dia 12, do cerreute Ies- derico Moeller, industriallre -.(> helícoprero, ai-nda.

d
'

u..tta·'-' 9'8'd.onda tejotl" eu aniversario na- nesta cidade; a sra Ma-
não esrä strííclente eper- 8 ,U talicio o sr. Willy Maf- ria Butschardt: a exma.
Ielçoedo. .

fezzolli, 110SS0 agente em sra. Oecilia Panstein Be-
Mesmo aqueles que Corupä. Embora tardia- 'uetta, esposa do sr. Ar-

saem das melhores fabri- A produção da usina mente enviamos n03SOS BO Benetta, comerciante
ces apresentam d�feito.s de Volta Redonda no a- cumprimentos. nesta cidade; e o sr. José
que, com o tempo, preci- no passado constituiu um Dia 14, o Snr. José Watzko.
sam ser eliminados.

novo record, subindo a Pasqualini, Tabelião em Ainda na mesma -data
O principal desses de- 342.087 toneladas de fer- Corupä. á. srta. Araci, filha do sr.

feitos é ii questão dos
ro gusa e 465'()32 tonela- Dia 15, a sra. Lorena Pedro Winter, indutrial

controles. O 'heltcoprero das de aço em lingotes, Maffezzolli, esposa do sr. em Rio Cerro.não obedece aos conrro-
enquanto a produção de Waldir Maffezzolli. Dia 21 o sr. Fredericoles com precisão neces-
coque foi de 285.604 to' Dia 18, a srta. Yolan- Ellinger, farmaceutico em

série.
. . . neladas. da Nicoluazl. Tambem Blumenal.

Logo no IßICIO da gu�r- Em produtos acabados, na mesma data a gentil A sra. Laura Brugnetti,
ra na C_orea, ? exercito

entregues ao mercado, os Srta. Oarmen Roessle, I esposa do sr. Vicente
das Naço�� Llnldes come- números jalcançadoa ío- residente em Curitiba. Brugnetti,_ risldente em.çou a ut!)Jzar-se de al-

rara superiores tambem C'orupá e o sr. Roberto
guns. hehcopteros norte-

aos do ano anterior, che- Dia 19 ? sr. Alfredo M. H o r s t, competente
amerJcan�s. gando mesmo a superar Lanl?ie, res.ldente em 00- farmaceutico e proprietá-A runçao desse.s apare- a previção. rupá, o. Jovem

.

Renato rio da Farmacia Nova,lhos era e�c1uslvêlmenlt> Segundo estava progra� Wunder!ICh, l' e s I den! e nesta cidade.de observaça? mado, Volta Redonda es-
nesta .CIdade; o sr. Joao

Nesse sentido eram u-
perava produzir 324.00 I RO�ICkl, nosso agente �m

sados como se usavam toneladas e lâminadas. LUI� Alve� e o menJo?
n_a guer�a de 1914 os ba-

Entretanto, a sua pro- �ose Onndldo �omaselhl,loes .�atlvos,. , dução alcançou 342561 filho do sr. Inaclo Toma
Alias, o hehcopJero

_

e toneladas, o que segnifi- selli.

um. posto de observaçao ca um aumento d-e rendi- Ainda dia 19 o sr. Jo'

mu�o m�lhor do que o
menta industrial bastante sé Bruner, digno conta

baldO Cd!IVO. expressivo, poís indica dor do Banco de Ouriti

; Pos��.rlOrmente os ch�- o progresso do operário ba S.A. em sua Filial de
. .

fes ml.ltares norte-amerJ� brasileiro. No ano de 1950 Rolandia-Norte do Para- Albuns para fotögrafi,g.sFaz anos dIa 19 o rev canos na Corea começa- d
-

fó d ná.
Padr2 Alberto, virtuoso ram a usar helicoptero a287P2r608 utçao I d

ra �f':' Dia 20, transcorre a Imex InternacionlÍ1 Ltda.
. "

d P
, ,

P one a as verl 1-

vlgarloT a aroqUia. ara para soco�ros medicos. cancto-se assim aumento data natalicia do sr. lno-
'.'-"-"==:o!O!!:z;.;;I!===II==!!-='i=!IE!!!i!i!!ii=lliEEli�ilEE!!-3os ctal� ICOS e meslTi�la- Os hehcoptheros leva-

da ordem ds 19,3%. cencio Silva, digno 1lgen- ',:,i,';-;;==:;;-' "-"-"_'. IIIra o os q�e" resl e� vam para a IIß a de fren- -'
, te fefl'oviario na estação

"I""Febres (SelZlnÕ�Sa'IUMdal·slmároias, '1"_1'em este mUßlClplO, sera te toda sorte de medica- Agencia Nacional. desta cidade, pessoa de
l"certamente uma data de

.,_ Maleitas, Tremedeir'a
ialegria e de saiisfação,

III _ OURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ I.

���)�:�;�Ef:f.�::df�; PETIDLI ::::::D::::�
,

" "Capsu��:n���:�OniCaS I
Aí estão os colégios;- iii Em Todas as Boas Farmácias II

�E1{�;�§;J;��:ifni�IIIIRI[D �:::DÇC�::LU::' t::�_r_��E-:�:U�,NA:C0:1

...

Nos Bastidores do Mund,p

Lições da Corea
Por AL NETO

·A tática do hellcoptero é
uma, das maiores desco
bertas militares da guerra
na Coree,
Os fusllelros navais

norte-americanos na Oo
rea fizeram e estão fazen
do com o h e I i c o P t e r o
proezas que sem êle se
ria tmposslveís.
Uma dessas proezas é

a aterrizagern no tope de
<,

montanhas. Um heltcopte
ro pode levar tropas a lu
gares inacessiveis a ou

tros meios de rransporte,
O helicóptero é uma

especte de avião CUidS
helíces, em vez de esta
rem colocadas á frente
da maquina, em posição
vertical, estão colocadas
por cima da aeronave, em
posição horizontal.

. A principal vantagem
do helícoptero esta em

que pode levantar vôo e
aterrizar em linha quasi
vertical.
Na realidade hellcopte

ro não precisa de písre
de ererrízegérn, 'de aero
dromo•.
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Casamento: Realizou-se
ontem na sala das audien
eias o seguinte cassmento:
Arno Emilio Reinhold
Ehmke com a srta. Irene
Bhling'

Bo/ps
mais macios

Ba/os
n70is10/0$

'--------_._- _-'

v 'B%s
mais creSCIdos
-

,

I I
(()) §a lbJ2l((j). (Marca Ragistrada)

Virgem Especial.idade\
dIa (nA� WV1EÍlIEl ITNJD)l(J§1filê\l = JOllll1nrHle �

.�{J;.tt; ....

'. /4!Í!JA •

I
" U�!Jt

;-m�-�· a. aF"IC:���1�'��DlI��..����2mmt.TE"EEB"",,"""""""II""""""""""""""""""" �

conSf-'1 Vã o tt'cido da roup'a porque lava fac-ümente e cum rapidez·
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