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A Visita
Como havíamos anua-

,

.

cíado, teve lugar no dia
2& do mês proxímo pas
sado a visita' do sr. Go
vernador Irineu Bor
nhausen a Jaraguá, onde
inaugurou o Posto Agro
Pecuário e visitou a

Usina de Bracinho.
Em companhia de sua

excia. veio tambem o

sr. deputado Protogenes
Vieira, ilustre .Presíden
te da Assembléia Legís
latíva e, o sr. Gap. Eu
clides Simões; chefe da
casa militar do Gover
nador.
Em outro automovel

chegavam os srs. Drs.

Do sr. Chefe dó
Serviço de defeza ,sani
taria Animal: «São José:
Agradeço penhorado con'

vite asst�tir inauguraçdo
Posto Agro-Percurario
désse municipio e 'Iamento
sinc�rômente que ativida
de� laborötorios não me

permitam no momento

ausencii!l dest� serviço.
Outrossi�, acabo telegrafar
ve'rerinario Armando Aro
novich afim representar
Inspetoria referido ato.
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Governamental
-

A Inauguração do Posto Agro-Pecuário _._ As
obras do Bracinho - Ilustres parlamentares
em Jaraguá. Senador Carlos Gomes de Olivei
ra, Dep. Federal, Jorge Lacerda, Presidente

Protógenes Vieira
"

Depois de al
guns dias de
permanencia en

tre nós, regres
sou a Florianó
polis o sr. 'depu
tado Luiz de
Souza, que viajou
acompanhado de
sua exma. esposa.

Durante sua

permanencia ne,s
ta cidade, o ilus
tre representan-" .

te jaraguaense
na Assembléia foi
alvo de diversas
homenagens, não
somente na cida
de como no in
terior do muni·
cipio, onde este

amigos e- corre-

sr. Max Fiedler, foi
organisada uma pequena
exposição agrícola, ten
do uma aluna saudado"
o sr. Governador que
posou para uma foto
grafia ao lado dos
velhos colonos desta lo
calidade.
Pelas 17 horas, '

o' sr.

Governador já então em
.

companhia do sr. Sena
dor Carlos Gomes de
Oliveira, como chegara
horas antes para as Ies
tívidades, e os diversos
convidados especiais,
snrs. Deputados' Jorge
Lacerda, Luiz de Souza
e Waldemar Grubba,
Artur Müller, Prefeito
Municipal, Ney Franco"
Presidente da Camara,
José Gaia, Coletor Esta
dual e outros, tomou
parte no jantar do Ro
tary Í, lub'
Ali Iízeram-se ouvir

os snrs. Senádor Carlos
Gomes de Oliveira, Dep.
Jorge Lacerda, Alvaro
Dipold, Dr. Arquimedes
Dantas, Dr. Alfredo Zi
mer, Presidente. do Ro
tary e Prefeito. Artur
Müller que fez um resu

mo historico do munící
pio, que naquele dia
completava 76 anos.

Depois dessa homena
gem o sr. Governador
viajou para Joinvile.

iremos tocalísar no pro
xímo. número,
Depois de um

I aperítí
vo a comítíva rumou
para a Usina de Brací
nho, onde foi recebida
pelos snrs. Gustavo

Afonso Veiga, Chefe do ção, tendo o sr. Gover- Stamm e Soerensen. di
Serviço do Fomento Va- nador içado o Pavilhão retores da Empresul e

getal e Horta Barbosa, Nacional emquanto a sr. Bleicher, engenheiro
do Acordo Florestal, Banda Municipal tocava da construção das obras
,tecnicos a quem muito o Hino Nacional. de ampliação daquela

rt· t I
IW deve o Estado de Santa Logo depois o sr. usina.

"

'\.;ongra u a C}O e s �i�ta�!�a, te�el�íS�:!��:� r:ze�:�t� u!trtU:ela�oüll�� to�:!O!� ��r��BP:�O���
aos agricultores catarí- sua administração no damento, o sr. Governa-
nenses. que se referia ao fo- dor acompanhado dos
No alto da serra, mento agro - pecuário, demals convidados, in-

aguardavam sua excia. convidou o sr. governa- clusive os Prefeitos de
as autoridades do muni- dor a proceder a ínau- Itaiopolis e sr. Emílio
cipio e comarca, alem guração do novo esta- Mahnke, de Guará-Mirim,
de graúde numero de belecimento. bem como o sr. Odilon
pessoas de destaque. Vilela Veiga, Presidente
'Recebidos Iestívamen- Nessa ocasião o sr. da Camara Municipal

te no Posto Agro-Pecuä- Governador Irineu Bor-I desie ultimo municipio,
rio,r deu-se inicio a ahausen pronunciou im- dírlgtu.se ao, pavilhão,
solenidade da inaugura- portante discurso, que

I
onde lhe foi oíerecído

______________________
' um suculento churrasco.

Ali falou o sr. Artur

dO' '('o'U�íI
Müller, oferecendo a

II::: -' .I homenagem aos visitan-
tes.

O deputado federal
dr. Jorge Lacerda, que
viera do .Rio especial
mente para participar
das comemorações do
Dia do Oolono, fêz o

discurso de agradeci
mento em nome ao go·
vernador do Estado, di
zendo ao mesmo tempo
de .

sua enorme satisfa
ção em saber que éstão
prestes a se concluir as Sementes de árroz·obras de ligação de luz
e força entre Ftoríanö- A Associação Rural e

polls e Jaraguá. nep. Agro-Pecuário do
Falando em nome da Municipio estão. distri

Assembléia Legislativa, buindo sementes de ar
o seu presidente, depu- roz paulista branco.
tado Protógenes Vieira, Os interessados deve
disse do seu empenho rão procurar' pessoal
em

. c�labo.rar na obra I mente, afim de preen
admínístratíva do Go- cherem as fichas de
vernador Irineu Bor- lavradores desse pro
nhausen, sem,preocupa· duto.
ções de ordem partidá-'
ria, tendo em vista -------.---

sempre os altos interes�
ses do nosso Estado.
Manifestou o deputado

Protógenes Vieira o vivo
contentamento de toda
a população do norte
catarinense pela reali
zação dos serviços de

ampliação da potência
da Empresul.
Terminado o churras

co, regressaram todos a

Jal'aguá.do Sul, on.;le o

sr. Irineu Bornhausen,
inspecionou os escritQ·
rios e depósitos de ma

terial da Empresa Sul
Brasileira de Eletricida
de S. A.

Pela passagem do 76°. Presidente da Comissão
aniversário da fundação de Energia Eletrica:
de Jaraquá e inauguração «Blumenau: Impossibili
do Posto Agro·Pecuario, rado comparecer ato íneu
recebeu o sr. Prefeito os guraçêo Posto Agro
telegramas seguintes: !?ecuario esse municipio
Do sr. Senador Ivo de bem como homenagem

Aquino, Lider da maioria sere prestada sr , Gover
nd Senado Federal: «Rio - nador, soumuilissimo grato
Pela passagem aniversário ilustre

. amigo gentilesa
cidade Ieragué, que tanto convite me dirigiu.
honra ôanra Catarina pelo Do sr. Prefeito de
labor dos seus filhos envio Blumenau sr. ,Hercilio
como catarinense

.

minhas Deeke.» Blumeneu. O
efusivas congratulações.» Governo Municipal de
Do deputado Placldo .Blumenau tem' maxima

Olimpio de Oliveira. «Rio - satisfação saudar V. S. no
Agradeço penhorado dlstln- dla em que a progreeslsra
ção seu convite' compa- e bela cidade de Jaraguá
recimento nesse proxlmo do Sul, sob sua preficíen
die vinte cinco, lernen- te direção, vibrando de
to comunicar não ser lustlcedo jubilo e orgulho
possivel estar nessa, pois festeja seu 76Q aniversário
discussão orçamento pare de fundação; felicitando ao

o qual depende presença mesmo rempo seu culto e

subscritores emendas be- laborioso Povo atenciosa
neflclando Esredo, exige mente.»
maior número possível Do sr. Alfredo Dlener.].
Deputados, jçí está em Prefeito de São Bento do
pauta. Hoje fora discutidos ôul.» São Bento do Sul:
Orçamento Guerra e A Prefeitura de S./ Bento
relações Exterlores e ainda do Sul assoclandc-se ao

nesta semana AgriçpJturd jubilo da população "de
e Educação do nOS$O jaraguà pela passagem de
maximo tntereese.. Au- 76° aniversário de fun
gurando êxito festivLdades deçäo de comuna, coln-}
'comemorativas dia colono cldlndo com data signi
as queís me associo flcetíva do dia do COlono."reltelro meus agratecímen- apresenta c;lorosos votos
tos pela distinção convite de felicitações, almelande

Ie apesar pela ausencia.» continuas prosperidades'.
Do sr. Antonio Carlos municipio sob esclarecida

Konder Reis, Chefe do e patriotica ödministração [,
-

Gabinete do sr. Ministro ilustre colega.
' ,

" .

. .

da Agrikultura:« Rio·Hon- Do Sr. Dr. Edmundo ve em VISIta
rado seu atencioso convite Acacio Moreira, advagado lligionãrios.
para festa d'ia colono e em Florianópolis:» Floria·

• _

inauguração Posto Agro- nópolis: Intermedio ílmigo
Pecuario, lamento impos- felicito povo Jaraguá dni·
sibilidade comparecer vir- versàrio importante muni
Jude deveres função que cipio,»
ocupo. Nesta pportunidade Do sr. Dr. Lauro 'Fortes
desejo a Jaraguá e seu Bustamante, Chefe do
ilustre ::>refeito todas Serviço de Fomento Ani
felicidades... ' mal:» Florianópolis: Con·
Do

.
sr. João Bayer gratulo essa Prefeitura

Pilho, Secretário da Fazen· motivo instalação Posto
da: «Florianópolis- Lamen Agro Pecurário esse muni·
tand,,_, impossibilidade cipio, medida que em

comparecer ináuguração muito concorrera melhoria
Posto Agro-Pecurario e classe Agricola. Lastimo
churrascada oferecida· sr. por motivo força mai,or não
Governador, agradeço hon· comparecer festividades
roso convite. concidem dia colono.»
Do sr. Desembargador

Henrique Fontes(Vresiden.
te' do Instituto Historico:

·
«Florianópolis: Institulo
Bistorico cungratula-se ci
autoridades e POVQ jaraguá
pela data hoje comemorati
va,»
Do sr. Deputado Ene-

· dino Ribeiro; «Florianó·
poliS: Ao prezadissimo
amigo meu apertado abraço
congratulações passagem
aniversário creação seu

·

grande m�nh:ipio.»·
Do sr. Udo Deeke,

Apanhado o

malandro
O malandro Alvaro mente, procurando o

Leandro de França, que funcionario. que estava
tambem usa os nomes respondendo. pelo expe
de José de Oliveira e diente da Assistencia
Alvaro Costa, residente Municipal, dizendo a es

em Guará·· Mirim, foi te que o Prefeito havia
esta semana' apanhado mandado que lhe fossem
pela policia, quando dados cem cruzeiros
procurava mais uma para auxiliar o enterro
vêz praticar uma extor .. ,de sua.mulher.

,

.

Pelas estradas diver-
são, na qual é tspecia- ,

sas homenagens foram
lista.'

.

Ante-ôntem, o vigaris- prestadas ao sr. Gover·
Ha dois mezes, bate.u ta apareceu novamente nador e comitiva. Eoi

ele na casa. do sr: na Prefeitura e prollurou Barra do Rio Oerro, que
Prefeito Municipal, e o. diretor de expediente recentemente teve. ele

conseguio enganar pes ao qual rela'ou que sua vada sua escola para
soa da fa.milia deste, mulher havia morrido, E s c o 1 a Reunida,

.

as

alegando que seu pai vinha. por isso solicitar Revdas. Irmãs Catechis
havia morrido no hos- um auxilio pa.ra o en- tas formaram com �eus

pital. e estava, e<li difi-I te�ro. Nesse. mome.
ilto alunos., estando present.e

culdades pa-ra levar o fOi reconheCIdo pelo os moradores da 10ca11·

corpo pará Retorcida

[funCionariO
que havia dade, que se confissa.

Oonseguio «apAnhar» Ie,sa,
do

ante,riormente,
o vam agradecidos . pelo

duzentos cruzeiros.' qual cham.ou a policia, melhoramento. ,
.

Um mês depois o ma- indo o esp�rtalhão parar' Na. Estrada Schroeder,
landro apareceu nova- na cadeia.'

,

na casa comercial do
----------------------------------------------

Eil virtude de o. snr. - Werner Stanghe, ter pago aos snrs. Aftur Müller e Ney Franco. as quantias resguardadas no protesto fls. 2, o mesmo perJle
sua razio de ser, pelo que se anula a publicação daq�ele' edital que já' se encontrava

_ im,pr.e�so, quando foi realizado aquele l pagamento.

aos seus Noyos Pre,ços
O . Matepara

Em consenância com o

convênio assinado entre

indusrriois e' export.adores
de mate e a Federação
das' Cooperativas (je Pro
dutores de Mate e de
acôrdo c\)m o apêlo ,feito
pelos mesmos, no sentido
de ser examinada a pos
sibilidade de urr:a diminui
ção no preço das ervas

da safra de 1952, estabe
lecido ao referido convê
nio, resolyeu o Instituto
Nacional do Mate fixar, .

para o produtor .dos Esta
dos do Paraná e Santa
Catarina, o preço de 26
cruzeiros por 15 quilos de
mate cancheado, safra
1952, coado em

.

peneira
de 1',õmm, posto em Cu
ritiba e joinvile.
Do preço para o mate'

cancheado, e'ntregue nas

demais localidades, serão
diminuidas as despesas
de transporte.

(Agência Nacional).

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITA.L
'D R Irene P. Günther Oficial do -'\

5a. R. M. 5a. D.1. 16a. C. R. 7a. \. .

'Registra Civil do rOo Distrito
Junta de Alistamento' Militar de Jaraguä do Sul' da Comarca Jaraguá do �ul,
-----------'- Estado de Santa Catanna

N
..

M"'I· t Brasil.
otícícrs I I ares Faz saber, ,q,ue c��parece-

ram no cartono exibindo o'>

documentds exigidos pela lei
afim de se, habilitarem para

casar-se:

.Ministerio da Guerra Reeistro Civil

�I"""""""""""".

o cidadão Eríco BIosfeld, Juiz de Paz em
exercícío do cargo de Juiz de Direito da Comar
ca de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital vi- Os cidadãos abaixo deverão se apresentar as 8 horas do dia 26 dorem, ou dele conhecimento tiverem, que por par- coerente mês, na séde da Junta de Alistamento Militar de Jaraguá do SU,I,te de Artur Müller e Ney Franco, me foi dirigida afim de seguirem destíno-apeti�ão do�ôrseg�n�� «Exmo.Sn� D� J�i . . �__

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. Artur NO. DB NO. DB
'

Edital n. 3.203, ds 23-7-52.Müller' e Ney Franco, brasileiros, maíores, casa- ORDEM
NO MB S

ORDBM
,N o ME S

Eggon João da Silva e
dos, auxiliares de justiça, residentes nesta Oída- Laura Augustina Donini
de, por seu bastante' procurador abaixo assinado,' 1 Arno Butzke '

\ 43 Leopoldo Leber Ele, brasileiro, solteiro,advogado inscrito na O. A. B. sob n.' 482, secção 2 Alfredo Horbung 44 Lucímar Alves bancarío, domiciliado e
deste Estado, com fundamento no artigo 720 do ii Alfredo Neumann 45 Luiz Kienen residente nesta cidade,Código de .Processo Civil, vêm respeitosamente 4 Aldo Voltolini 46 Lourival Lawin

, á rua Elisa Stein, filho
perante V. Excia., formular o presente protesto 5 Arthur Zeferino do Nascimento 47 Lino (Gadot) Catoni de Emílio' Silva e de
contra o Snr. Werner Emilio Waldemal' Stanghe, 6 Ayrton Hélio Stinghen '48 Max Friese Magdalena Salomon 'datambem conhecido por Werner Stanghe, brasíleí- 7 Alarico Pedri 49 Mauro Ramos Konorate Silva.
ro, maior, casado, comerciante residente e esta- R Alcides Tissi 50 Nivaldo Martins Ela, brasileira, solteira-'belecído nesta cidade, pelo fato e motivos de 9 Alois Steilein '51 Osni Lopes I doméstica, domiciliada e
direito que passa a expõr i- I - Que, aos 9/7 do 10 Almiro Fodi 52 Osvaldo Porner residente nesta cidade, á
cerreute ano, contrataram com o sr. Werner 11 Alfonso, Braun õõ Osmar Zocatelli rua CeI. Proeopio Gomes
Stanghe, por sí, e como procurador de Homero 12 Aliberto Glowatski 54 Oswaldo Luciano Oliveira, filha de José
Camargo de Oliveira, sócios componentes da fir- 13 Augusto Martimiano Cardozo ' 55 Osvaldo Gonçalves Costa Donini EI de Rosa Oliare
ma RÁDIO JARAGUA LTDA., a compra da mes- 14 Adalberto Fritzke 56 Osvaldo Eíchstaedt .Douini.ma emissora, que tem o prefixo ZYP·9, com to- 15 Adilo Zimmermann 57 Paulíno Alegrí
dos seus pertences conforme prova o contrato 16 Adernar Pohl 58 Roland Schütze
anexo. II - Que, pela clausula VII do 'mesmo 17 Abílio Lunelli 69 Rafael Tomazeli
contrato, ficou convencionada a pena de multa 18 Antonio Rosa 60 Rudolfo Boahammer
de Cr$ 50.000,00, (cinquenta mil cruzeiros), paga 19 Bruno Stammjohann 61 Sílvlno. Murara
pêla parte 'que, por qualquer motivo, se arrepen- 20 Curt Priebe b2 Uriel Garcia
desse do negócio e rescindisse o contrato. III - 21 Conrado Leier 63 Vitor Larsen
Que, aos t2 de julho corrente, o vendedor Wer- 22 Cirilo - Linsmeyer 64 Vitor Ramthum
ner Stanghe recebeu dos compradores, a quantia 23 Eloi Nicoluzzi

-,

65 Waltar Gíesse
de ,Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), como 124 Eugenio Fodí 66 Willy Fenskí
.Inlcío de pagamento que devêra ser feito alo. 25 Ernesto Alvíno Zimmermann 67 Walter Strebe
de agosto, e dos quaís precisava para pagar pro 26 . Ewaldo Borchardt 68 Walter Jorge Bruch
missórias já protestadas, ,da firma «Byíngton & 27 Emilio Bublitz

'

69 Wigando Staatz
Cia.» da. Cidade de Ouritiba. I/V - Que, em vir- 28 Ewaldo Bruna 70 Zelíno Espindola
tude da conclusão do negócio, pela assinatura do 29 Fret Siewert 71 Artur Schmidt
respectivo contrato' e recebimento da metade do 30 Garibaldi Ribeiro 72 Edemar Eischstädt
primeiro pagamento, o vendedor 'demonstrando 31 Godoíredo Teodoro Riter 73 Fidelis Carlos Hruschka
este-fato, por requerimento datado de 19 de ju- ,32 Gunther Aruíríed Rober Raeder 74. Gerhard Sasse Edital N. 3.205.' de 31-7-52.lho, solicitou na JUNTA COMERCIAL DO ESTA- 33 Htlarío Klein

-

75' Guilherme Lauro Paeher Silvino Pinter e
DO, a averbação nos contratos primitivos' lá 34 Heínz Volkmann ' 76 ",.Heinz Krenke' Edith Pinheiro
existentes e reíerentes â mesma Rádio, da venda' 35 Herbert Rowdtü' 77 Humbert Reise Ele, brasileiro, solteiro,
que fizera, desta emissora, aos Sors. Artur Mül- 36 HarryAugusto-E. Ziehlsdorff 78 Harry Lemke alfaiate, domicillado e re-
ler e Ney Franco, conforme provam a certidão e 37 Honorio Demarchi 79 Mario Stricker sidente na cidade de Cu-

, cópia anexas. V - Que" aos 29 do corrente, em 38 Irineu Damazio 80 Nilo Fontanive rítiba, á rua José de
carta. assinada por seu procurador Dr. Priamo 39 José Roux 81 Roland Larsen Alencar, numero 56, filhoFerreira do Amaral e Silva, devidamente regís- 40 .Jo�,o, Gonçalves, '" ..

__ "
8� Sichfrit Fischer •

" .de Franoisoo__ fint.,er ß, de,� trada no Registro de :I'itulos 'e documentos, pär- 41 José 'Lolijbardi 85 "WàHe]! Janssen JUnior' ITereza Cascho Pintar.
ticipou e notifiêou o vendedor Werner Stanghe 42 Kurt Giese 84 Wernér Krüger.

, Ela, brasileira, solteira,
«que de sua parte considera rescindido o c outra- doméstica, domiciliada e
to ... � porque resolveu desistir do negócio». (Car- 7a. D. R. Jaraguá do Sul, to. de agosto de 1962. residente nesta cidade,
ta anexa). VI - Que, apesar desta mauífestação ], Manoel' Carvalho Lopes, á rua Presidente Epitacio
expressa, de considerar rescindido o contrato

T D I R 7 D R Pessôa, filha de Manoelto. en. e. eco a. . .feito, não realizou em razão disto, qualquer Pinheiro e de Ottilia Ave-
pagamen�, não �ndo deposhado o adian�men� ������������,���.���������������-,lino Fagund�.recebido, nem pago,ou consígnada a quantia re- �.

'

,ferente a �ulta contratual cünven�ionada. VlI -

��� li1��������Que, por ísto que o contrato realIzado se eneon- " Cure seus males e poupe seu

tra revestido de todas as formalidades legais, .::::::::::: II V 8 "I :::',::',:',:': bom dinheiro comprando aa

seJ?do capazes as partes. contratantes, re�s�lta �
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS � FARMACIA NOVÀeVIdente o �IreIt� dos suplIcantes, ao recebI!Den- Laranjeiras, Pecegueiros, Kaklseiros, Maciel-

to ria quantIa adiantada e d� multa �onvenclp�a- rai, Jabotlcabeiras, etc. _ Roseir�s, Dahlias. C�- de ROBERtO M BORST.
da, o q�al entretanto, por nao ter SId? re�pelta- mélias Comferas, Palmeiras, etc., etc. � .1 que dispõe de maior sortimen-do, .en,_c�ntra-se ameaçad,o pela, delapldaçao �o �peçam Ccitálogo lustrado - L,eoPoldoselcf.1

- Corupá � to n8' p�aça e o,ferece seus arti
pa.trimoDlo do. yended?r We.rner Stanghe q�e n�o ... ,�[l�M!iQ;� lil� gos a preços vantaJosos
possue proprIedades Iqtovels, donde a raza� do . .f_

Rua Mal. Deodoro 3 _ Jaraguapresente protesto, para ressalva e garantIa do
direito de recepção daquelas quantias, 'pelos su- �!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!<J!!!!!!!!!!l!�'.� �.....-.(!)��
plicantes. IX - Que, I em regra, por incidir o Fabrica de Ferramentas Agrícolas II�"""""""""""""""""""""""'_"""""""--""'�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�_"'!""_'"""__�'''''''"''''''-'''''''''-''pagamento da Taxa Judiciária, sobre feitos con·
tenciosos - Jurisprudência 48/75 e ser o protesto
judicial, «processo de oraem meramente adminis
trativa» conforme RIBAS in Ordenações, livro
3., Tit. 66 paragro. 1., não é devida aquela, taxa
no presente feito. POR TODO O EXPOSTO, re

querem, qua sejam not ficados, o devedor WER
NER STANGHE, para não vender os 'bens que
nesta data possue, sem antes pagar as quantias
referidas; o TABELIÃO OFIG IAL DO REGISTRO i:.-iiiii'iiiiõõõõ�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;i;;;;õiiiiiõõiiiiiõ;;;;;;;;;;;;õiiiiiõ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;lIl;;;;;;;;;;;;;�;;;;5
DO COMERCJO e o ESCRIVÃO DO REGISTRO /
DE TITULOS E DOCUMENTOS, para não regis- Espeça-se o mandado para notificações re

trarem, anotarem, ou ave,rbarem quaisquer con- queridas. Espeça-se mais editais, pela imprensa
tratos, títulos ou docllmentos que se refiram a local e a afixação no loga� de costume. I __;_ Ja
bens ou patrimônio pertencente ao mesmo Wer- raguá do Sul, 30 de julho de ·1952. (ai Erico
ner Rtan�he, notificados tambem. 'os BANCOS BIosfeld,). E para que chegue ao conhecimento
locais, na�; pessoas de seus gerentes e o Snr. de todos, TERCEIROS e INTERESSADOS, para
OLIBIO MULLER, participante do contrato de não alegarem posteriormente, boa fé da transa
fls., do presente protesto, assim como, pela IM" ção. que proventura realizaram com o referido
PRENSA, a TERCEIROS e INTERESSADOS, para devedor, se passou o presente edital, que será
não alegar em posteriorm�nte, boa fé da tra;'lSs.- afixado :no �ugar de cos�ume, ás portas do Fo
ção que -porventura realizarem com o mesmo rum, e publIcado pelo Jornal l�cal «Curreio do

'

devedor. Nestes têrmos, Péde deferimento. Jaraguá Pov�»� Dado�. pass�do nesta Cidade. de Jaraguá
do Sul, 30 de julho de 1952. pp. (a) Alfredo Zim- d9 :su�, aos trmta dIas. do mez de �ulho do ano. Rua Marechal Deodoro, 507 Jaraguá domero (Coladas estampilhas estaduais. no valor de dß mIl novecentQs. e _

cmcoenta e dOIS
.. Eu,

AJ!1a"l
o,.

Cr$ 3 50 devidamente inutilisadas- com data e deus Mahfud, escrlvao, ad-hoc, o datIlografel e' Defronte ao Ginásio São Luiz

assina'tu�a). A petição inicial levou do MM. Juiz subscrevi. ::: ::

o seguinte DESPACHO:- «A. á conclusão. Jara- _ (a) Er/co Blos/eld II Executa qualquer tr'abalho fotográfico - Re- (

Juiz de Paz em exercicio iii ,roduções e Amp;liações r- Serviços para Iii
/

\ �guá do Sul, 50-7-1952. (a) Erico BIosfeld. «Co:q-
III amadores _ Cameras e Filmes. UI� clusos os autos for exarauo o seguinte DESPA- Está conforme-o original, dO' que dou fé. 0.0

I'CHO:- Defiro o pedido da inicial. Nomeio escri- Jaraguá do Sul, 30 de J'ulho Öd 1952.
o

h
-, '

'd t •

vão' ad-hoc o snr. Amadeus Mahfud, escrevente
o Dispondo do mel or equipamento, po e a en-

juramentado 'deste Juizo, para servir neste feito, O Escrivão ad hoc der d qualquer chamado f?ra do gabinete.
em virtude da lSuspeição do titular efetiva. Amadeus Mahfud 1!l!ii!5!=I!ii!Ei!!I!iiE!!!i!iilEi!EII'iiÍãPli!ii!!!lliiii!i!!ii:!!ii!iIE

Edital N. 3.204. de 29-7-52.
Curt Krehnke e '.

Elfrieda Giese
Ele, brsilero, solteiro,

lavrador, domiciliado 6

re-sidente neste distrito,
em Rio Cêrro, filho de
Emilio Krehnks e de Lit
ti Köpp.:
Ela, brasileira, solteira,

la vradora. domiciliada e

residente neste .distríto,
, em Rio Oêrro, filha de
Alberto Giese e de Ema
Giese.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente �dital que
será publicado pela impren
sa e em càrtório onde será
atixado 'dul ant!:: 15, dias. Si

alguem soub�r de; algum im

pedimento acuse-o para os

tins legai!. \

IRENE PEDRI GÜNTHER
'Oticial "

AtençãoEstrada Jar 'guà Esquerdo
JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA Por motivo de mudança, vende-se nes

ta' cidade, uma casá. de materiv.l beUl con·

fortavel.
Vende se tambem uma oficina de con-

sêrtcs de bicicleta.s e loja. ,

Mais informações à rua Marechal D ..

da Fonseca, 368 em Jaraguá do Sul.

Executa-se qualquer serviço de, ferramentas
agrÍColas para uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pe dido

Achtung
Umzugshalber, wird ein konfortables

Steinhaus am Platz verkauft.
Näheres in der Rua Mal. Deodoro da

Fonse0a, 368 Jaraguá do Sul.

Piazera

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Quem não está comigo está centre mim"ô�4ô
Circular do Exmo. Sr. 1905, o Rotary ainda que tólico roterlano, teu sal- Em matéria de religião, � � J I· D· V· � OBispo

d.e Lages sõbre o culminando fins não .de vador é Paul Herrís". o Rotary Clube se decla- r. U 10 010 \ lelra

�Rotary Clube. . todo aborrecíveis, é uma Declar. Frederico Goeman, ra completamente nêutro, .

,
'

�ez alard�, em certos nove feição da maçonaria, outro' líder
. , ro�ariano: isto é, .nem pró ne� O M � D I C O

meros, a circular com como bem se depreende "Pensamos e Ja dlssemoe centre Crlsro. Mas o pro- '

que S. Excia. Revrna., o de afirmações categóricas que essa criação meraví- prio Jesus Cristo disse: O OLHOS - OUVIDOS NARIZ O'Sr. D. Daniel Hostln de seus principais res- lhose, capaz d,e operar o "Quem não está comigo,
O OO.F.M .• Bispo de Lages, ponsáveis." milagre da selveção dos está conrra mim" (Mat. GARGANTA

Santa Catarina, fulminou 'firma o fundador do Rollry: povos é o Rotary Clube". 12, 30).
O Oo Rotary Clube. Abrfrnos "Nosso plano exclue por Como se vê, a moral ôí, portanto, o católico RECEITA DE OOULOR '

aquí espaço pera dlvul- completo o Credo e glo- rotariana independe total- Quiser estar com Jesus. O '

TRA'TAME�NTOS E OPERAÇ'O-ES Ogar, na íntegra, o opor- �ífica a ação; e esté mente de Deus e de qual- Cristo, não se filiará ao •

tuno docu.meDlo: .

aberto ,a?s prote�tan!es. q�er princ!pio religioso. Rotary Clube.

� , O"Cerísslmos Dtocese- aos católlcos, aos Judeus. EIS a razao porque em Essa nossa Circular Exame 'fundo de olho para o
nos! Cônclos da respon- aos cristãos, aos budistas. muitos países, as eutorl- será lida aos fieis em d' ti e controle (ia pressão �seblhdéde que assumimos Diz Herman Dons: nA mo- dades eclesiásticas, proi- dois domingos consecutl- iagnos ICO

diante de Nosso Senhor, ral rotária não conhece biram ao' clero e aos vos e transcrita, no livro O arterial.
ao recebermos a investi- nação nem. religião; é fiéis darem o seu nome do Tômbo.

O
Consultório: Rua do Principe 507

Odure desta querida porção estélcamente nêutra, .no à essa associação.' foi o Dada e passada ,em

O
Altos da Casa Ríchlin - Joinvile.

Ode seu rebanho, vímos sentido mais lergo da que fez o episcopado ho- nossa Cúria Diocesana de � Ohoje prevenir-vos dos pe- palavra". landês em 1930 e o Lages, aos sels de Julho \/(i)c:;:. ,

'

O:::::>B
rigos de uma sociedade Ronoleli, fundador, do Rotary episcopado espanhol em do ano de mil novecentos @-c::a<::::ac:::::::..:::::::oc::;::.<::::>�� -,

suspelra que procura in- italiano, doulrina: "O rotaria-11939. O Concílio Plenário e quarenta e quatro (6.7.44. '

filtrar-se em nosso meio. no deve prescindir dos do Episcopado brasileiro, illil!l881!i1!@iI!ll�SEi!I@iIil!I���_@Ii!!S8��fi
- o Rotary Clube. Fun-] difames de toda a religião I impôs a mesma proibição (ess.) DANIEL HOSTIN

I
== CA §A K'O P:MI A Ii:Al ==

Idado em Chicago pelo I.:evelada.. , Jesus Cristo
I para

'todo o ßrasll (C.P.R. O. F. M., Bispo Diocese- Rua M. Deodoro da Fonseca N. 192-200

maçon Paul Harrls, em perdeu o seu rempol Ca- dcr. 25 e 146). no", .

/

Jaragué. do Sul

Mantem variado s�rlimento de; Ti�tas, Es-

Sectedade Es'p Ipíranga E 5 P O R T·E 5 • maltes, Vernizes, Pincéis, Oleo de Linhaça, i
. i Agua-tez, Dissolventes e todos os pertences do !

I
ramo da Pintura. Ternbem oferece; Maquinas

IPor PAU L,O C E S A R de costura, Radios, ferros de engomar, Lan-
------ ternas .e Pilhas, Lampedes elétricas, Dtnamos

ii e] faról, erc.; Tem para pronta entrega' - •
Empataram Baependí e,Pay- li Cimento e Cal. � •
sandú de Brusque 1 x 1 .,@iI!llS8@8����.:-'g§tgi!��i[i

Assembléia Geral Extraordinária

����� ......��

I e

Farmacia Central ,i
� D� :H:AJFElRMANN dt C;m:A. L�DA. �,
� Rua Cei Emilio . Jourdan, N. 62 - Jaraguä do Sul - S. C. �

>

Drogas nacionais e estrengelres, encontra-se, �
a, disposição do dlsttnto público, apresentando �serviço criterioso e, Preços Módicos

��������

Pelo presente ficam convidados os senhores
sôcíos déste Sociedade Esportiva, para a Assem
bléia Geral Extreordinérla e realizar-se no cte õ de
Agosto às 20 horas, no salão de sua ôéde Social,
sito à Rua Cél, Procópio Gomes de Oliveira, afim
de deliberarem "sobre a seguinte ordem do dla,

1. - Prestação de Contas
2. - Eleição da nove diretoria.

• �. � Assuntos de interesse social:

Jaraguá dó Sul, 23 de Julho de 1952.

Domingo ultimo tive- sitante, mas não foi
mos novamente um dia muito longa o predorni
de gala para o Esporte nio do Paysandú, pois
local, desta feita apre- os azurras reagiram e

I
sentou se cesta cidade c lançaram-se ao ataque
renomado conjunto do ameaçando seriamente o

Paysandú de Brusque, arco contrario. E com o

um dos mais destacados Baependi ,se acertando
conjuntos da Liga Blu- nas suas tramas,' a por
msnauense de Desportos, fia passou a ser equili
pois este clube recente- brada, cóm contra ata-
mente sagrou-se vence- ques de ambos os lados,

1 1 .,..dor do Torneio Extra, .eern abertura de conta-
�

Idaquela entidade, e no-: gern, terminando a pri- C f\ L C A DOS

vamente o Baependi foi meira fase em branco. .I R G O
o, promotor, dflste gran- No tempo complemen
de àmistoso. O cotejo tar com as modificações
,era aguardado com gr'an- introduzidas pelo Bae
de anciedade por, parte pendi. chegou a coman
da torcida que compare- dar a peleja, nascendo
ceu ao gramado da Rua dai o seu tento de aber- IAbdon Batista. Eram tura, e não marcou mais
exatamente 16 horas devido. as defesas mila.; �--••-------------� /

quando o juiz trilou o grosas do arqueiro do

��t�o c��j�nt��,a�� s�s !':�:::a� �aSra�!�i:de� ·.t.l:!)::::::::::::::;;::�::;;;;:;::::;;:U�;;�;::�::::::::::��:,jiguida foram feitiul diver:- de Bl'usqQe, qUA vendo
sas homenagens, e foi desde já a derrota, rea- 11
dado o pontapé inicial nimaram-se lançando Sp ii
pelo Deputado Estadual, ao ataque, e consegui- li
sr. Dr. Luiz de Souza. r'an1 o seu objetivo com i.i. Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa

Vi��i�ial��O acer��n���de� �o�e�t�s d:lg�:�:tj�ga�!! Consultório e Residência:
li

rioridade do quadro :.vi- das deu·se por termina- ii Jaraguá do Sul - Rua Benjamin Constant ii
da a partida, acusando R. ex-residência do Dr. Luiz de Souza ti

..... . .

O marcador o empate I �ji " ::.r-'"''''''-''''''''''''''' i!
ci e 1

.

x 1.
. -

:
_ "..... ._ _."

�
..

Os dois tentos d.a tar�
de foram de :!tutoria de
Nutzi aos 5 minutos da
segunda fase e Chico
para o Paysandú aos

em', No gramado do Agua 26 m.

Verde, preliaram em ca- Os elementos que me-
rater amistoso o quadro lhor se destacaram no Rumando domingo ul-
«B». do Agua' Verde X Baependi, Eduardo, Ota- tim'o a Nereu Ramos, o

Q'ertaneJ'o cabendo a Acar''''Í enfrentou o Es·;"" " cilio, Fiazera, Walter, ..

vitoria a rapaziada local Nutzi e Cireneu, e no trela daquela localidade,
por 4 tentos a 1. Paysandú, Os'valdo, Pe- onde saiu derrotado pe-
Na preliminar o qua- quinha, Ari, Tales e la contagem de 3 x 1.

dl'o «C» tambem levou Chico. O jogo esteve Lheio de
vantagem abatendo O' incidentes, devido a pes-
quadro «B» do Sertane- Os quadros tiveram a sima 'atuação do juiz,
jo por 5 a O. seguinte constituição: ficando novamente cons-

_ ' Baependi com
- Eduardo; 'tatado que o referido

. trmi\�����J'ii\%fi:l\��.·�:6\���� .. Lucindo e Otacilio; Ve- al'bitro não tem ainda

®)'="�;��.��.��.��.���.��.��.��;��;�\Em,�@� lho (Piazera, Walter e capacidade para referir

.;
Tosse, 'A,sma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados @ll� �dinha; Nutzi, �ti (Ve- um partida de futebol,

. ·
"

ßPßRrlH� RfSPIRßIÓftlO ...ho), Taranto, Clreneu e de la. catf:'goria.
TODAS AS MOLÉSTIAS DO [ _

Nestor. Paysandú cum O jogO não chegou a

; �
Oswaldo; Juarez e Ro- terminar, pois os colora-

. Encontram alívio ime-diato com o uso do • berto; Ary,.�equinha e dos retiraram�se do gra-
_

.

I ,.

'I Orlando; MIrlco. Tales, mado aos 15 minutos -da

I _.
n C O m p � p a v e

. I ����aQa. Chico e· Wili- fase complemeqtar. I ...,=�:.,,===,=====,,=''''

I Pl!llOföl dI! . Hngu.!o PI!IOII!IßI!·1 r.:" or:!�����r «��eli:� S:l"õ ����::a8 g.ontagem !:II:, C ,Tofme(,•• B··�rU·Eß l:lt::��;���:==����®! t�:!:d�:?i;!:s�r�f� ��!%t;'�?i{�, :��::- �""==�=-"'=�,===J

CAIXA POSTAL 11

JA R A G u A O O SUL - Sanll Calarin.

CILIO NICOLINI - representante

--------------__,-------------------------

PJ�rªª=;.;;;�;���=�ªiI-, As tintás e verIiiie., TUCANO sãb prE'parados pOi Jl
II pr?cesso� químicos IPoder�os" e com matérias II

'I pnI?as r�gorosament: selecIOnadas. São de, g!anJe n
, reslstencla, alto rendimento, e secagem raplda. "Pretiram pois sempre as tintas marca - TU-
U CANO - Distr buídor unico neste município; II
II

- CASA KOPMANN - 'rIm Rua Marechal Deodoro n. 192 IM
00---

'

---00�������������������
�...,._..- ......-.........,o��.............................,._,.._,,_..
....... ,_,....... .

......-.....

são 8S melbores- e mais baratos

PRODUTOS DA

I�DÚSTRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A.

Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre

MILHÕES I'
OE PESSOAS T�M .uSADO COM IBOM RESULTADO O POPUlI.tl ,

,

DEPURATI'iO

Operações - Doenças de, Senhoras -

Climca Geral - Parlo sem DOr

Derrotado O' Acarai
Nereu Ramos

ELIXIR 914
A SIFlllS ATACA TODO O OR6ANIStlu Aaua Verde

X
Sertanejo

o FiClldo, o Baço, o Coração, o
estomaco, os Pulmões, a Pele
Prbduz Dores nos OSS08, Reuma.
tismo, Cecueira. Queda do Cabe
lo Anemi., e Abortos,

Ccnsuli,g ° m6C:lco
.tome o popular depurativo

ELIXIR 914 FRACOS E ANEMIC;);:, I

Tomem:
Inofensivo ao ercanlsmo. Auada.
'flill como UM liçôr. Aprevado co.

1110 auxilia, no tratem.nto da SI.
FILIS e REUMATISrAO da meso

ma oricem. pelo D. N. S. F.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Toss..
Re.fri.d.. '

Bronquit..
E.crofulo••

....=>==<1- Convalescenç••
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

,
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital Leilão
I

de
o . cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em:

exercicio do cargo de Iulz. de Direito da Comarca
de Jaraguá do Su!, Estado de Santa Catarina, na

forma da LJi, etc ...
FAZ SABER a todos os que o presente edital

de leilão, com o prazo de - dez -
. dias, víre-n ou de

le conhecimento tiverem ou interessar pöesa que,
findo esse prazo. ha de ser arrematado por quem
mele dér . e maior lance oferecer, em frente ás por
tas do Edificio do forum, no dia 14 do rnez de
agosto vindouro, as 10,30 horas,. os imoveis penho
rados a Adolfo Zosfeld, na ação executiva queIhe

, move .Herberr Julius Elpper, abaixo descriminados:
1.) - Uma quinta perte de um terrebo situado

em Corupá, neste municipio, .a rua General f'emen-
.
do Machado, com duas casas de morada, feitas de
alvenaria, cobertas com telhas, sendo uma grande e

outra pequena ambas velhas em mau estado, imovel
esse registrado em Ioínvlllé.

Assim, serão os referidos bens arrematados em

leilão, por quem mals dér e maior lance oferecer,
no dia, hora e lugar acima mencíonados. Podendo
os mesmos serem exarnlnedos por quem Interesser
em o local. onde se acham situados,.á rua Gen,
Fernando Machado, no distrito de Corupá ... E pera
que chegue a noticia ao conhecimento de quem
Interesser e a publico, se pessou o presente edital,
que será afixado as portas do Forum, no Jugar de
costume e publicado pelo lornel local «Correio do
Povo». Dado e passado nesta cidade de jaraguá do
,Sul,' aos vinte quatro dies do mez de julho do ano

de
.

mil noveci\mtos' e, cíncoenre e dois. Eu, Ney,
Franco, escrivão, o subscrevi. (a) Erico BIosfeld -

Juiz de Paz em exercicio. Esré conforme o original,
dou fé.

'

jaraguá do ôul, 24 de julho de 19&2 ..

O Escrivão. - NEY FRANCO

Portaria N. 30
ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara

'guá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
DISPENSAR, Fiorenço Cezar Pícclnlnt,' no

meado pare eubstltulr o Escriturário Padrão "U",
Raul Massaneiro, enquanto durasse a licença a este
concedida. " •.

REGISTRE·SE E CUMPRA-SE

Prefeitura Munierpel de Iaregué do Sul, 23 de

I'. Julho de 1952.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Portaria N. 31
,

ARTUR MÜLLER,. Prefeito Municipal de Iere
. guã do=Sul, no uso de sues atribuições, resolve: •

: NOMEAR, Gabriel Meurtssens, pare o cargo
de Escriturário Padrão "U", vago em virtude da
exoneração de Raul Massaneiro, percebendo os

vencimentos fixados em Lei.

. REGISTRE-SE E' CUMPRA-SE 1
Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, 23 de

julho de 1952.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

o ANJO .PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
VermiÍl:1go suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, � e 4
Proteja a saúde de seus iill Oi e a :.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Iemédios

Compre hoje mesrro· nma LOMBRIGIJEIRA
•

MINANCORA para o' seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

-:- lOINVILLE-

Orgãos e Harmonios (cBOHN»
Sempre nreferidos
pelos entendidos

BARMllIfIOS 12 mo

delos, especiais ,a
ra VIAGEM, CAPE-
LAS 8 IGllEJAs

ORGI0S� sAo forne- '

eidos em 6 dispo�
siçiJes a escolha
dos interessados
Preços da Fábrica

Peçam calalogo /e dem�is inlllrmacões ao REPRESEN-
TAITE GERAL para Paraná e Sanla Calarina '

. PAULO KOBS - ex. Postal, 39 � Sio Bento Jo Sul
Estado de Santa CatarIna

Iastítat« de
.

ßI��� �ú�itl�� - �àril � �ar�a�ta
do

DR.
-

fllllNIU TAUBES
Formado pela Faculdade de Medicina da

.

Universidade do Rio de Janeiro
Professor Catedrático de Biologia da Es- .}

cola Normal Pedro II \

Assistente do Professor David Sanson
Chefe do" Serviço - Otorino do, Centro

Saúde de Blumenau. ,

r--=:::=-- .

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO

DAS

Molestias de .Olhos - Ouvidos -

Nariz· e Garganta
Êste Instituto Especialisado está' Magnifica
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

Especialidade.

Todo o seu Instrumental foi Recentemente
Adquirido e Importado da Suíça

I Alemanha e América do Norte.

--===--

Gabinete de R aio X

APAE,ELHO MODE-RNO SIEMENS PARA'
DIAGNOSTHJOS EXCLUSIVOS DE

DOENÇ.AS DA CABEÇA.

--==�--

Gabinete' de Fisioterapi�
BISTURI ELETRICO (para operações sem

sangue) .

ONDAS' CURTAS (Ultra term Siemens
.

modelo 52)
INFRA VERMELHO

AEROSOL (Aparelho il]glez
para nebulisação no tratamento das sinu
sites sem operação). Ele.ctrocoagulação.

Diafanoscopia etç.

-.-.:::::-.-,

Gabi�lde de Refração
PARA EXAME DOS OLHOS
(EQUIPO-BAUSCH ·LOMB)

PARA RECEITA DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE

'DAS LENTES RECEITADAS
0/ VERTOMETRIA.

-"-====--

Gabinete· de Traumatologia Ocular

EXCLU8.IVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS 'DE OLHO�EXECUTA PE-
RICIAS-CONFECCIONA LAUDOS E

DESMASCARA SIMULADORES.

-'-====--

Hopapio:

o Instituto luncignu �e, mßn�õ e ó· tur�e
Rua 15 de Nov., 1135 - l' andar

TELEFONES:
INSTITUTO: 1232
RcSIDENCIA: 1461

Ao lado da Caixa Econômica

B 11M I'•• U

Edital de Leilão /

\. ')

o cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em
exercíclo do cargo de Juiz -de Direito da Comarca
de Ieregué do Sul, Estado de, Santa Catarina, na
forma da Lei, ele ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de - dez - dles, virem, ou de
le conhecimento tiverem ou Interesser põsse, que,
findo esse prazo, hão de ser errematados por quem
mais dér e maior lance oferecer, em frente as por
tas do Edificio do Forum, no dia 14 de agosto, as

10.horas, os imoveis penhorados a Ioão Karger, na

ação -execuríve que lhe move Emma Gorisch ßenet-
.

\ ra, abaixo descrlmlnados :

1.) - Um terreno edificado com uma casa de
rnadelra e tijolos situado nesta cidade, a rua CeI.
Procopío Gomes de Ollvelra, . contendo li área de
1.175 mettos quadrados, fazendo frente com 25 me
rros ne dita rua, fundos com terras da, linha ferrea,
confrontando' por um lado com 47 metros em terras
de Harry Prult e pelo outro lado com terras do
comprador,

Assim serão os referidos bens arrematados em

leilão, por quem mais dér e maior lance oferecer,
no dle, hora e. lug-ar acima mencionados. Podendo
os mesmos serem exemlnados' por quem tnreresse
tiver, em o local onde se acham situados, isto é, a

rua Ce). Procopio Gomes, nesta cidade. E pare que
chegue. a noticia a publico e ao conhecimento de
quem interessar, se pessou o presente edital, que
será afixado as portas do Forum, no lugar 'de cos -

lume e publicado pelo jornal local «Correio do Po
vo».

- - Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos vinte e quatro díes do mez de julho do

, ano de mil novecentos e clncoenra e dois.' Eu, Ney
Franco, escrivão, o subscreví. (a) Erico Blcsfeld -

Juiz de Paz em exerclcto. Está conforme o original,
dou fé. .

Iaragué do Sul, 24 de julho de 1952. \

O Escrivão - NEY FRANCO
-------------------------,..---------------

,

Dr. João' Schlemm, Chele do .0. Distrllo Sanilário, Joinvile,
para o devidos lins, lorna público, o Edilal seguinte

.
'

EDITAtL
De ordem do. sr. Diretor, torno público que

a pa-rtir de 1. de Agosto. próximo vindouro, so

mente será permitido, em todo o território do
Estado, a venda ao consumo publico r .

de café
moído. em pacotes fechados de duzentas e. ein
coenta (250), quinhentas. (500) gramas, um (1) e
dois (2) quilos.

.

'. .
Será tolerado, entretanto, o fornecimento de

pacote-s- &té des (lõf quilos, quando fornecidos c�a
repartições publica!', estabelecimentos de assisten
cia hospitalar e hotoís, desde que o) produto não
se destina á' revenda, .

Qualquer quantidade de Café que for encon
trado em desacordo com este edital, será apreen
dido pelo Serviço de policia-sanitária .

D.S.P., em Floríanõpolis, 7 de Julho de 195�.
(Ass) ARI RAMOS CA8TRO, Secretário.
Departamento de Saude Pública

Oentro de Saúde de Joinvile
VISTO: - Em 15 de Julho de 1952.

Dr. JOÃO SCHLEMM - 'Chefe do Distrito
. ,

r�;:=;';=§'I�=iBn=;'=�-l
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� ii

ii RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, i 58
. li

li JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA H
..

.,

111 Secção de lavagef!l' depósito �� lubrificdnte�, \ ii .

,i combustJvel e acesSorJOs. li

ii Lubrificação�carga de Bater'ias etc. H
:: : ..

li CONSÊRTO' - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE' AUTO- ii
.

L�:_:��:;�:�:���:,:.�:��"�J
lrnSTRUMENrosDEMuSIêAI,
�' Ern' Geral, especialmene GAI-

. �
� TAS simples e PlANADAS �
1 . ACO.DEO�S )�� .

. das tamosa� marcas:

I
Bohner - 'Stradella - Scandalli

.

Todescbinl - Sopranl - Somenzi �
com 1-3-6-12 e 19. Regi�tros �

PIANOS - BäRMONlOS �
,Instrumentos pl Orquestras �.

I
Bandas e Jazz-Bands

!
.

Violinos - .Flautas - S,a�ofones
_

naCIOnaiS e es'rangetros
� Radios - Vitrolas -'Radiolas -. Cordas - Palhe·
� tas e Ap,u!has. .

� EMFIM TUDO, QUE FOR 'DO RAMO. �
� Peçampreços' e demais informações ao Rej)resentante: �� .

-,

PAULO'KOBS �
� s10 BENTO D8 StJL � Caixa p�ftal',39 - S. Catarina �
t.....,...........,..,..,..,�...,..,..,..,��......,.,....��

• I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO DOMINGl), DIA 3-8-1952 - 5

Relação dos bilhetes premiados na extração da rifa em beneficio
desta associação:
1. Prêmio N. 1366. Uma vaca Jersey) coube a sra. Lídia Schneider

João Eiseier - Requer Alvará de Habite se. 2.« N. 21. « «
, «) """{( ao sr: Henrique Pedri

José Pinto, do Àmaral Filho .,. -Idem Idem. 3. « ' N. 1638. Um arado Rud Sack) coube ao sr. Alfredo Heil

Henrique Pedri -' Idem Idem Idem. Erich 4.« N. 1084. Uma maquina' de cortar ração Leonilda Seola
Ehlert - Idem Idem Idem. Cecilia Brito - Idem 5.« N. 438. Uma debulhadeira Matilde Drews
Idem Idem. Marta Mathias - Idem Idem Idem. 6.« 'N. 1672. Um, rolo de arame .farpado . Mario J. Lànaí

Harry Mundstock - Idem Idem Idem. Adolfo 7.« N. 50. « « «« c <, Paulo Jähn
Sohn - Idem Idem Idem. Carlos Stenr - Idem 8.« N. 1482. Uma serra traçadeira Bertha ,A. Franzner
Idem Idem. Paulo Linzmeyer - Idem Idem Idem. 9.« N. " 56. Uma maquina de cortar carne Fidelis Wolf

Frederieo Bartel - Requer licença construir 10.« N. 1355.« « « « e: Olisses Felippe
�ausoléo na sepuhura de Maria Schulz. Frederico ������������.���.���������������

Bartel - Idem, Idem Idem Idem Idem de Maria
Fagundes. Herbert Hoff - Idem Idem Idem Idem
Idem de Veronica Hoff. ·Alberto Borchardt - Idem
Idem Idem Idem Idem de Emília Borohardt, Car
los Hoepfner, - Idem Idem Idem Idem Idem de
Renita Hoepfner. Herbert Bebling - Idem Idem
Idem Idem Idem de Wallí Behling. Arno Bshling
..: Idem Idem Idem. Idem Idem de Loni Behling.

Erich Ehlert - Requer licença construir ran
cho de madeira. Adolfo Schmidt ., Idem Idem
Idem de alvenaria. Sociedade Escolar de Jaraguâ
- Idem Idem Idem casa de material. Erwino
S�u�e - �equer liMnça �mOVH Um�Mga e -������������������--��--�������

�l?nta-Ia em Retorcida. Rudolfo K!itzke - Requer i!I "$ e "'e "e ·0 "O -. -.. ..o- _

Iiöença estabelecer-se com Barbearia. Freymundo fI::zr e 4.. c u C S !iPPc-a
Weichmann - Idem Idem Idem Idem Idem. Fran-I O M III 8

I

d A �cis_co Alvarez - Requer li�ença para armar o pa�i r url o arreto e zeve olhao no terreno de propriedade de IIca Rau MIO.· I

Adolfo Schmidt - Requer transf. imp. sobre II. --��-;-�������PI
���-

oamionete vendida a Erwino Schmidt. ui ADVOOADO
Despacho - Deferido

I I. Elonia Millnjtz - Requer: licença para estsbe-
-

•

léoer - se com Salão de Ondulação. Harry M�r- Escrlrórlo no prédio (Dante Scho h r) •

quardt � Idem Idem Idem Idem com Barbearte.
10C e

,

Oonstantino Gaseho - Requer licença para s. Avenida Getulio Vargas N. 26

Janexar ao' seu estsbelecimento um açougue não ••diário.. Bruno Leutpreoht - Requer li?ença para Bi la�aguá do Sul
\

c�ns.trU1ro um vrveiro para aves. Antonio Padri -1".·0 nA ndO �o "O "O "0Af'" ...,..,

Requer Iioénça para efetuar pequenos reparos em
IL .. a 'III" $ lêS GiijiI$ __C-

seu raneho.

rrefei!ura Muni�i�al ne Jara�uá �� �ul
REQUER IMENTOS DESP f\CHf\DOS

Despacho Sim. ,

Guilherme Melchert - Réquer licença para fa
zer uma represa para locomover uma serraria.

Despacho -: Deferido. reservados ,

direitos de terceiros.
'

Diretoria do DEEAS, em 28 de julho de 1952.,
ADEMAR M. SILVA

Esc.. «S», Resp. pl Esp. do DEEAS.,

Dr. Mazurec�eõ'Wal�8miro
e••• Dlsa.8.

Rua Mal. Floriano n. 152 -, JARAGUÁ
Clínica geral medico, - cirurgia de adultos e crianças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas'
- Indutotermia - Bisturi-elétrico '- Electro-cauterizaçäo

- Ráios Intra.vermelhos e azuis.

Assoei'ação

NUNCR EX'ISTiU IGURL

AS PILLULAS 'DO
ABBADE MOSS

SÃO I N FA L li VE IS
Ne Prisdo de Ventre
e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTiNOS

Fe sttos, Azicl, Vcm i tos ,

'Pesad e I os, I ndi s S e.s tõ es,
�� Co l+c e s 1!l0'F'iSclQO.-
'Celso Branco Gazes, Disestõe·s Penosas,
DESPACHANTE ADUANEIRO Dôres no .Esfomago, Mão

,SÃO fRANCISCU DO SUL, _ Santa Catarina ",HalitoJ' Re�o de Bilis.

;��:�:�;�:���;,�P��;,��:;.� ., i, .:t.:r=::::'::':=::,,,:::"=:::::=====,::::::,,=,,,==-':"':'0:.:reembarque e reexportação, bem como todos os serviços i
. junto a alfândega de São Francisco do Sul, são executa-

'i
:: II

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim ii AU TO JARAGUA S A ii
. de uma organização perfeita com escritório e técnicos. li • • H

\
,

f :
..I.:i Oficina RMl,laecMa�nreicchaal Deeo.doproo·st90�1 Texaco .:l.:!Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua- _

dro da Estação e nos trapriches de embarque da, Ponta II ::

:::::::- ::=:m::;':�·::=�d:�::: t .:i:.:!:....! co:::: ��:�a �::::ö:�ei'
..

:1
....
:,Mercadorias para' o exterior do Brasil e � >

execlita:dos por pessoal competente
LocaUdades Brasileiras (

. ---.......__,...; ..

, Despachante das p��ci;;l;-firmas do El!tado 8 '� II So1da Elétrica e á Oxigênio !I
�""'>r-.'.�� L=",===,�:�,::,:�:::::,�====J

.
.

�����������JI�_�FiL�������
fi ..... A CASA LOTHAR SONNENHOHL .... rJ,i

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 84,- Caixa Postal 17 - Fone 6 - End. Tel. «LOSOlV» -, JARAGUA DO SUL - Santa Catarina ��
BlCICLETAS MÁQUINAS DE COSTURA MOTORES COMPLETO SORTIMENTO DE I�REFRIGERADORES 'MÁQUINAS DE ESCREVER GERADORES ROUPAS ,FEITAS: �
RÁDIOS MAQUINAS p. lavar roupa ASPIRADORES DE PÓ
RÁDIOLAS MÁQUINAS p. môer, carne FOGÕES (lenha) : CASACOS p." SENHORAS.
VITROLAS ,DESNATADEIRAS FogareIros elétricos CAPAS de gabardine e Chantung

. DISCOS p. vitrolas BATEDEIRAS p. fabricar Ferros de Engomar VESTIDOS (marca «IBE») .

IBALANÇAS manteiga ,

BOMBAS PARA AGUA ,ARTIJOS. DE MALHA de Lã e Algodão

� 'PEÇAS po.
BICICLETAS LIQUIFICADORES MATERIAL ELÉTRICO CASACOS; BLUSAS PULLOVERS etc.

ITERNOS p. Homens e Rapazes
- A; CASA DOS BONS ARTIGOS E DOS PREÇOS BAIXOS. CAMISAS - CHAPÉUS:" etc. I��, ,., ,," ��

��f5.U�������lf�������� ,

Rural PROIBIÇÃO

lO ELIXIR .oE NOGUEIRA It '

CONHECIDO HÁ 7t ANO"
Y&NQ&-SE UI ,T6o� PAR',..

Proibo terminantemen
te a entrada de pessoas
ein minhas propriedades,
sitas em Estradas
Schroeder, Bracinho e

Braço do Sul, afim de
caçar ou outro qualquer
motivo.
Não me responsabllí

zarei pelo que possa'
acontecer aos infratores.

Estrada Schroeder,
1417152.

, Paulo Roberto GueípelIPARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L A tv1 A ç O ES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHASt ETC.
==================�f

{{::::::::::::.:: ••:::::::::��::::::::::::::::::�:::::::i!

;i N�ré��:'zz: II
II C n f f 8 H U f H 'II
�:=�:::::::::::::::::.�:::::::::::::::::::::::::::::::::�}

.:

Artigos para presentes
em geral, sempre novi
dades.

GASA REAL

Ho ,POVO em Dural A SIFILIS SE APRESEN 'A SOB
,

INÚMERAS FO�MAS. 'AIS COMO:

REUMATISMO
E8CROFULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú"'L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCH�.s

Façam sues. eco

nomtas depositando
as na «Caixa Eco
nomica federal»,
anexada ao Departa
menro dos Correios
e Telegrafas' desta
cldade.

--��......������-..-��--���-�"

Edital de Leilão
O cidadão Erico Blosfeld, Juiz de Paz em

ex crctclo do cargo de Juiz de Dlrelto da Comarca
de Ieragué do Sul, estado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc ...
"

PAZ SABER a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de • dez - dlas, virem, ou de
le conhecimento tiverem ou interessar pössa, que,
findo esse prazo, he de ser arrematado por quem
mais dér e maior lance oferecer, em frente ás por
tas do edificio do Porum,' no dla 14 de ágosto vín
douro, .as l I horas, os bens penhorados á �Rodolfo
Vosgerau, ne ação de acidente de trabalho que .lhe
move Oscar Bier, e abaixo descriminados:-

'

1.) - Uma vaca de côr preta e branca.
2.) - Um casal de cabritos.
3.) - Um porco de côr preta e branca com

mais Oll menos duas arrobas.
4.) - Quatro porcos de côr preta, com uma

arroba cada um.
5.) - Quinze galinhas graudes.
6.) _; Vinte caixas de abelhas.
Assim serão os referidos bens arrematados em

'leilão, por quem mais dér e maior lance oferecer,
no dia, hora e lugar aclrna mencionados. Podendo
os mesmos serem examinados por quem Interesse

tiver, em o local onde se acham depositados, em

Corupé, ne casa de Rodolfo Vosgerau. E pera que
chegue a noticia á publico e ao conhecimento de
quem interessar possa, se passou o presente edital,
que será afixado as portas do Porum no lugar de
costume e p,ublicado pelo jornallocal «Correio do
POVO/>. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos vinte quatro dias do mez de julho do ano

dê mil novecentos e cincoenta e dois. Eu, Ney
Pranco, escrivão, o subscrevi. (a) Erico Blasfeld -

Juiz de Paz em exercicio. Está conforme o original,
dou fé.

}araguá do Sul, 24 de julho �e 1952.

O Escrivão - NEY FRANCO'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje no gramado da Soe. Esp. Ipir�nga, ,
à

Grande' Festival Futebolístico, 'em 'comemoração ao
-' ,

Ru<;! 'Qui
2. Aoiver

. ,

.,,'·QIUVa,

ndaçãe.
Tomarão 'parte no torneio as principais equipes da cidade,

C. A.' - Baependf
as t 6 horas, jogo principal do di

X 5.' E. Ipirang
entre' o

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULlNo' PEDRI Imprésso na 'Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 _: �dministração: Rúa MaJlechal Deodóro da Fonseca, 136 -, Fundado em

'

1919 - TELEFONE N.' 39

ANO XXXIII. JARAGUÁ"DC? SllL
.

- SEXTA-FEIRA, 3 de Agosto de 1952 - SANTA CATARINA No. 1.703

, ,

·POV
Ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::.-.::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::�:::::\
ii

'

. ii

II AG•••lelllll•• \ ii
U ii lolas sociais. Realisou-se ' E'ncontrava-se ali um Lyra, filha do sr. João

ii A familia da falecida sra. dona Vva. II ôntem, na residencia senhor, residente nesta Lyra, competente Iarma-

ii MARIA KLEIN DE MEDEIROS, cujo passa- U dos pais da noiva, a rua cidade, quando dele se ceutico em Guaramirim.

ii _

meato ocorreu día 25 de Julho vem por ii Marechal Deodoro, da aproximou o major re- 'Dia 6 a sra. Clara

ii meio deste agradecer, sensibilizada, aos ii F?nstl�a, o enlace �a- formado, que veio a Schaade, esposa do sr.

li distintos facultativos, srs. drs, Benno Knud- li trímoníal da
,

senhoríta esta cidade rever as Ricardo Schaade.
l; seu e Waldemiro Mazureehen, . Aroldo li Edeltraut Bauer, com o suas vítímas .do tempo ] Dia, 7 o sr. Hílo Gon-

i! Schultz, pelo desvêlo com que se houveram, ii sr. Art�r �umz. I da guerra. çalves, auxiliar do Cor-

ii durante o tratamento, procurando salva-la ii A noiva, eleme�to de Encaminhou-se ao mo- reio e Telegrafos. Na

ii do desenlace fatal" desvelo este demons- li �astaque da sO�ledade ço_ e lhe estendeu. a mesma data a sra. Alvi-
• _

i.' trado humanamente por maís de 3 meses ii jaraguaense, é fIlha .do mao. l\.!as este, metendo na Henschel, esposa do
,

. ')
�I de dolorosa enfermidade; agradece tambem !: sr. �lberto Bauer, IP- sua .mao no bolços

,

ad- sr. �aldemar Hensn;tIel. ß elSI Reli .
tem a,

li ao revmo. Padre Albertó Jacobs, ao apos- ii dustríal nest� eidade e vertíu: �Eu )WU neto DI� 8 o. sr. Pedro P�.,:, U U g rat a

ii tolado do S,agrado C,oração de -Jesus pelo fi de su: f!lle�nda Esposa daquele ínvalldo, que droní, resld��te na CI-I satisfação de part.ic,iparII esp.eeial acompanhamento da pranteada Ia- !! dona =�frleda Baue�., no tempo da guerra o d!l-de de �urltIba, a me- sua clientela e I o povo
i: lecída; agradecendo, enfim, a todos os pa- ii' O norvo,

..C?merCI�nte senhor d�u uma bofeta- nma M�rla Magdalena em geral, que de .dora
;1 rentes, amigos e conhecidos que acompa- ii neste mun�ClpI�, é fIl�o da». E vírou-lhe as C08- Vasel, fIlha do sr. AI- em diante tem ..a venda
H nharam o féretro até o cemitério loca]. !i do talecído . índustrial tas.

. ,fred.o Vasel. tomates celecionados.
ii li Gustavo Gumz, e de Como esse moço' de DIa 9 o 81'. Ernesto

.
,

ii.. " .;i dona Ana Gumz, resi- brio, certamente o' sr. Czerniewicz, índustríal
..-!:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�-,;::::::::•••__ _ --_ _ _ _ ••.................._ :,1 d t R' C ld dA' D
.1 ••

...._ _._ _

�#_.......
_ _ _.__ _ - ,. en e em 10 erro. maJor val encontrar cen- nesta CI a e. sra. 0-::

p ii
. O äto civil foi teste- tenas. ra Neítzel, esposa do sr. ii ec;a sempre i:

Blenclo' - Domina0 dià 10 de Aaosto' - -nteü-'ça-o-' :o���ad�el�or s�.ar�rt� Casamenlos. Realiz�Í'am-1 !a:!�r��t���a�esident� !:�!:: C Af r ,8 I'U E R I::i::MüHer e 'exma, esposa se .onte.m na sala. das I A todos os aníversa- t ß..
CRANDE FESTA e 'por parte da noiva aUdlenClats oSE �egUlBntes riantes os votos de feli- �

, __ ' ))pelo sr. R&1f Buerger e casamen os: rICO er- cidades do "Correio do ...

da Igreja Evangeliea Lutherana de exma, senhora. landa com a srta, Irma Povo".
ITAPOCUZINHO - ALTO' No religioso paranin- Porath; Afonso Kath

_

taram o âto os snrs. com' a srta. Alida Böder
Albrecht Gumz e exma. e Waldemar Lesemann

_ A DIR�.'I'OIH� . senhora por .parte. d'o com a srta. Elvira.Dan-
.. ,... ......;;;;;.;;;; -'1· noivo

-

e :J.\lfredo Schr1Iz' keT.
'.

e exma. senhora por Aniversários. Transcorre
�iiii5!IlEIiIiiilSi5l" e"'�':::1 ar=I:�'!IiElI,...omê=e�llM!iii!!iEi.!! parte �a noiva. hoje a data natalicia do ,

I� b
- � -

.I Ao Jovem casal en-
sr Hennilio Ramos des-

..

e res
(Sezoes, MalarIas, -. viamos nossos cumpri·

"

dr' á·:.o 'd
:0-

I Impaludismol '

t
"

,

taca o onClon rIO a

E d' T "F
'

I" S A'... '

.

Maleitas Tremedeira
men os. :'" R.V.P.S.C., e membro do

mpreza' .•8 ,'rans'portes . ren,'ze .

. .

I
'c

' <' �' '1 a_A �

.

Diretorio da UDN local.
, - URAM-SE RAPIDAMENTE, COM" -

"'1
RImaS. de',oIVldas. Jâ fora� O "'CorreI'o do Povo"

d I d t As�embléla Geral Extraordinária

"Capsul,as Antiseson.·cas

I.
evo VI as �os �espec!� ,envia um forte abraço. EDITAL DE 2a. E' 3a. CONVOCAÇAo

.

.• "
'

vos proprletarlOs. 47 Festeja hóje sua: data
Mlnancora . arm.as". es- natalicia o sr. Candido São convidados os senhores acionistas< a

.'

'

'.,
peCIalmente espmgarda.s Zanghelini comerciante comparecerem á Assembléia Geral Extraordiná-

I' Em Todas as Boas FarmáCias, d!>s colonos, q�e haVIam em Nereu 'Ramos. ria - em 2111.. convoca'ção - a realizar-se no dia

I
,.

,

., SIdo apreendIdas no F h- 2'2;. d A t d 1952 á 9 h' S-l- B h
'

É um produto dos Laboratório,s MIN,ANCORA It,
.

di, azem, ano,� ama,n,
a o u e gos o.� ,s oras, no .a ao

,

u r,
,

'

I empo
.

a guerra. pe o
sr. Vitório Lazzaris, in- á Rua CeI. EmIlIO Jourdan, 98, nesta CIdade, para

- Joinvilla - Sta. Catarina:"'_ II celebdred' pedtr� Dplas'f .111. dustl,'ial nesta cidade; a deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
" '. . .•111,••

man o o ena ao .
re el-

FIra. Iracema M,üller Co- 1) - Aumento do capital ,social da Empreza
,�li!iiSI!EEllii!i!lllEIIiiiI! '-nl :m:� Ir"!'F"""'li i�;iiiilEilll�?..Ten. Leomdas Cabral pi, esposa do sr. José

I
< e 'co,nsequente alteração dos estatutos;

. .' nerbster.. Izidoro Copi, esforçado 2) - Eleição de um diretor; eCartões de Felicitações lAIbuns, para Fotografias �a. ultIma campanha Delegad<? de Policia; Na 3) � Assuntos d� intere8s� geral.., _imex International Ltda. Imex International Ltda. polItIca elementos do
mesma data o jovem I Não havendo nume�o para as delIber�çoe.s"PSD propalav�tn q�e Hilario Schiochet; Ainda instalar-se·â a AssembUna Geral Extraordmâl'la

----------- ------.......- �sas, a�mas �ao e�Is- na mesma data o sr ,em 5a. convocação -, uma hora apó!:!, quando
!Iam malS, haVIam SIdo José Modestino.... Junkes, funcionará com qualquer numero de acionistas
Jo��das ao mar. E ��ora comerciante à Estrada "ex-vi" do Decr.- Lei n. 2',627, de 26/{)!40.

.

estiio �endo apreendIdas
I Nova.

Pelo comparecimen.to, desde já agradecem.,
das. ma;os q�e as rece- Dia 5 a sra, Catarina AUGUSTO H. S0HMIDT - Dir. gerente
beram .lDdevIdamente . !' Ersching, esposa do sr. EUGÊNIO SILVA - Dir. geI'ente
devolvlda� ao� respetI- José Ersching' Olindilla Jaraguâ do Sul 26 de Julho de t 952.
vos proprIetárIOS. ' " ,

Estão' assim, .as auto�
ridades udenistas, repa
rando uma grande injus
tiça que os detentores
do poder' praticaram
contra os nossos humil
des lavradores.

Bicicletas para homens
IMpUREZAS DO SANGUE? e senhoras

'

de' procedeu-
.

. '.:." ela ôueee.. - A.lemã' e

l1itlllft1tf&IMI- -Hdfil�ez '1;íD' p'riiá'pförl'ta
entrega a Casa Real

AUX. TRAT. SlfH..lS defronte ao eine Buhr,

Haverá: Bebidas. doces, rifas, tiro ao alvo, etc.
r

Eu sou neiD ... Nos contã
ram a ,seguinte cena,
passada num bar· desta
cidade.

QUEDA DOS CI·

"

CDKTKA CasPA, •

,II
BUOS f DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.
T<fJ.;,�O C;Al'ltAR
POR fXC:ElEN<:IÄ

.
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[SPECIAL IOAOE
torna a roupa br'anquissima !
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