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lerá' eliminada
qual de há muito se tem pelo' menos a metade dos
procurado. A humanidade I meles que lh'ejá.flige. Bôa
caminha confiante pare cargo. Uma margem esma- 'a.escadarla um homem que Çd pública. Ö povo tem o. Quando o' bimbalhar dos vonfáde;"_:""palavra' mägrce
1961, certa de que muitos gadora de votos guindou-o envelheceu na administra- direito de esperar novos sinos anunclat o nasclmen- - que: tenra- que engana,
problemas terão solução à Presidência. O povo, çäo pública, mas que la- rumos. Consta que á Irans- 10 do ano r'novo, cáberá que é slncere e e, esperança.
no seu decorrer. No Brasil agore; espera que essa mentavelmente pouco . fez missão, do cargo não é uma prece sentida. Prece Depende de quem a use...
a espectativa não é para ação se faça sentir. No pelos seus eernelhenres. Em mera sucessão. Anuncia-se p .. melhor compreensão, e pratique.
menos.Governadosporum Estado, inaugure-se uma seu lugar vai o povo colo- mudança radical. Espere- entre os homens. �rece . Enquanto esperamos,
presidente audacioso, terão nove fase de govêrno. O car um jovem que não teve mos pelos dias que dirão que marque. �ara todo. o aqui vão os nossos votosde enfrentar um outro não plano administrativo assenla trato com a coisa pública, a última e derradeira pa- sempre "a bõa von lade" .

_

menos r e s o lu to. Corno na pesquisa söcío-econô- mas quem quer governar, lavra. O povo espera por que os homens anunciam, de Boas Festas e Um

governador dos paulistas mica. NoMunicfpto também tendo por base os compro- melhores dias. Uma espe- que pregam mas não pra- Feliz e Próspero Ano Novo.
mostrou-se a altura do' haverá modificação. Desce missos assumidos �m pra- rança sempre renovada. ficam. E quando essa bôa Salve 19611

Brasilia - O presidente
da República assinou de
creto, concedendo indulto
ao ex-tenente: Bandeira,
acusado de assassinio do
bancário Afraniode Lemos.
O talo ocorreu na Lagoa
Rodrigo de Fieiras no Rio
de Janeiro'e ficou conhe-

1================================-=-=--=-=--====:::;====================1 cído como o «Crime do
Sacopã». Por esse crime
o ex-tenente Bandeira foi
condenado a 15 anos de
prisão, sete dos quaís
cumpriu na penltencíérta
do antigo Distrito Federa!
tendo obtido liberdade
co nd i c

í

o ne l por bom
comportamento.

.
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Concedido Indulto a

Bandeira

Orgão de maior penetração <rio interior do no-rdeste catarinense
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ALBERTO BAUER S.A. �l

8::'
IND. E COM.

=:::�I Já se tornou tradição ne firm� Alberto Bauer 1

f=::.
S. A. Ind. e Com., reunir os seus dirigentes

::=.1e empregados, antes das festas de Natal, para
conviver fraternalmente por algumas horas,

f.E:. em que além dos' aperitivos, dos sandwiches, ::.=lf há distribuição farta de brindes e gratificações. 1

�::.
Nas festas de Natal deste ano, entretanto, a·

�::ldireção da firma- foi além e, num gesto que
caracteriza os corações da gente bem forma-

l�: da desta lerra, fez distribuir entre os emprega- �:ll dos mais velhos ações da Sociedade Anoni- J

l�:. ma, com o que, do'ravante os empregactPs �:.�l participam diretamente dos resultados que eles J

1::..:
mesmos ajudaram a construir um dia. O acon.

=::.1tecimento teve a mais grata repercussão entre
os felize& contemplados, em cujos rostos se

l�:. estampavam ,a satisfação pelo dever cumprido �:.�f e do reconhecimento de que eram alvo, na 1

,�::... presença de todos ós empregados da grande l::lf
firma jaraguaense. Está de parabens a

.

firma
1

t�:::
. Alberto Bauer S. A. Ind .. e Com., e de para·

::::1bens' estão os empregados que souberam hon-
ré!r e dignificar o trabalho., alrdvés do qual

I�:. se fizeram' credor�s da espma e da confiança �:.�{ de seus chefes, com os quais partilqam agora 1

n.::.
os destinos da importante empresa, E com r,e-

. =::.1dobrado entusiasmo e esforço hão de condu-
zir a firma pàra o seu grande destino que lhe

l�: está reservado na' indústria catarinense. Os .�:l� parabens aos Srs. Alberto e Victor Bauer. Um J

n: gesto que certamente será seguido por outros :1= industriais da terr Um gesto que dignifica e �

f= engrandece. Um -gesto 'profundamente humano. �l= Parabens. . =
. .

.
. .

: :
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mensagem de natal do qonerncdcr CI��. �lé��!p.��I���
. .

a grata satísíação de

ßeríbertc fiülse ao pODO cctcnnense �!��:a:�;�:!i:!l�i:
.

.' .. - , Reveíllon e Reis, de
G d E 'F S CEXALTAÇÃO DE FE ,CRISTA DO ILUSTRE GOVERNANTE acôrdo com o seguinte reve a ....

Através' da Rádio «Diá ção co.m
os m'elhores vo-I acontecimento da história o inerente do seu nasci- programa.

rio da Manhã», à meia tos de um alegre Irans- dos povos, porisso que, menro, até a .hora em que, Dia 31: Grande Baile
noite do dia 24 de dezem- correr das festes de Natal. ainda hoje, d e c o r!' i dos vilimando pelos que não de Reveillon, com inicio
bro corrente, o governa- Tocados do poderoso quase dois mil anos, o o conheceram, despejou-se as 22 horas, abrilhantado
dor Heríberto Hülse diri- espíruo de Natal, sob as Presépio, expressíva sim- da forma humana. pela orquestra "Os Foliões"
giu ao Povo de S, Cala- suaves inspirações evan bolisação de humildade Que o Natal seja de paz da cidade de Itajaí.
rina, a seguinte Mensa- gélicas. '05 cristãos de to- tem a força de reunir em e trenqullidede em Iodos Reserva de mesas a

gern de Natal: do o mundo reverenciem torno de sl, milhões de os lares da nossa ferra e ,partir das 20 horas do
«Cetarínenses : -- Na a excelsa figura do Sal- criaturas, que evocam o que sôbre êles paire sem- dia 29, na séde Social

oportunidade -ern que se vador, por amor dos ho- episódio de Belém e pro- pre a benção de Deus, nos Dia 6: Monumental
comemora a data rnéxi- mens, concedeu vir entre curam encontrar no que êle dlas de alegria assim como Baile de Reis como
ma da cristandade, é-me eles, numa noite. como significa a própria razão nos dies de tristeza, pare início as 22 ho�as, com
grato dirigir a todos os esta, luminosa e memora- de viver. que não nos falle, em nen a apresentação de íamo
catarinenses a mais efu- veI. Assim, como governante hum momento, pela força sa Orquestra "Suspiros
siva mensagem de sauda- Foi por certo, o maior e corno cristão, assocto-me d� nossa fé, o ânimo de de Espanã", Magnifico

as comemorações que se viver, show às 24 horas.
real!zam nesta datade nas Florianópolis, 24 de de- Reserva de Mesas a
quars se evocam to os os d 10 h d dí 6
magníficos exemplos que

zembro de 196.0.. - (a) as oras o ia D I g 'CI" A "II"de janeiro p.v., na séde e e a a UXI ar
o Cristo, amorosemenre, I

HERIBERTO HULSE,Go- social. de Policia delegou aos homens, desde vemadors.
No CINR JARAGUA J ' d S IDia 6 aR 20 horas estu- aragua O u

Sepu tada Vera Clouzot em Paris pend� show com' a Or-. AVI-SOquestra "Suspiro de Es-
panã". No mesmo dia, na
Tela, o grandioso filme
em Supervision .

e Tech
nicolor: A BELA OTERO,
com Maria Felix, mais
bela e deslumbrante do
que nunca.

Até o momento em que
redigimos esta nota, con
tínnavam em greve os

servidores da Estrada de
Ferro Santa Catarina,
causando milhões de cru

zeíros de prejurzos 3

toda zona do Vale do
Itajaí. Elementos grevis
tas já S9 avistaram com ;

o Governador do Estado.
ao qual afirmaram qUA
só retornariam ao trsba
lho, depois de atendidos
em todas as reinridicações.

R2censeamento
eDi Curitiba

(j=.=::::::::;:-.::::::::::=:::�::::.:::-.:::::::=:::;::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::\*i
II ,COMUNICAÇÃ'O II,/ ß •

II Avisamos que devido <> falecimento do ii
II Sr. Jorge Mielke, ex'relojoeiro nesta cidade, II
:: pede�se retirar re'logios e similares a partir do II

li dia fö de janeiro de 1961, na residencia do II
•

,
.

III Sr. lngo Splitter. II

l.�::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::=::::::::::::::=:::,;�:::=:::::::::::::::::::••=::::::=::J)
I

PARIS - O corpo de casado com a filha do
Vera Amado Clouzot foi embaixador Gilberto Ama.
colocado numa sepultura do - e que a fêz' eslréia
p r o v i s ó r i a na Igreja de de diversos filmes seus
Saint-Pierre Chaillot, de- 'assistiu a lôda a missa
pois de uma missa solene. chorando. Entre os presen·
A inumação será no ce- tesestavam Brigitte Bardot,
mifério de Montmatre em Françoise Amoul, Y v e s

datd ainda não fjxada. Mon ta n d, Daniel Gelin,
Henri Clouzot, o cineasta François Perrier e o em-

baixador brasileiro Alves
de Souza. Brigiue, que
estava tôda de prêto e com Jaraguá do Sul, 29 de
a face coberta por um véu, Diversas queixas tem Dezembro de 1960,
beijou Clouzot chorando; chegado ao nosso ouvido,

O órgão recenseador Francoise Arnoul fambém em que a direção do Tte. Hugo AI\'es Garcia
do IBGE divulgou ha dias assistiu a tôda a missa Grupo Abdon Batista De.l � g a d o Especial de

da semana os últimos' entre lágrimas reclama estragos que se, PolICia

r e sul t a dos do censo . verificam nas instalações ---------

demográfico'realizado no l'
. e. no prédio daquele

Município e' na cidade
N

v

C
.

I
estabelecimento .de ensi- •

de Curitiba. De acôrdo \a .

a p I t a no, duránte o período Jorge M.elke
com êsses. resultados,

.

das férias escolares. É
ainda sujeitos a possiveis "Inauguração do que durante- 'as férias o

.

Viti a. de -colapso
. ca�-

mas pequenas alterações, edifício das 'prédio fica sem aassis· dIaco faleceu a� prImel-
ternos: Municípi'o 5ö8. 114 Diretorias

.

tência que ocorre nO ras horas do dIa 26 do
habitantes e cidade 341. período normal, de que corrente o relojoeiro Jor-
465 habitantes. Comp{t.ra- O imponente e d i f i c i o

.

se valem alguos guris ge �jelke, largamente co-
.

dos os resultados do das Diretorias, que o Go engraçadinhos para per- nhecldo e� �do o �or
censo de 1950; Quando vêrno do Estado mandou petrar

�
suas diabruras deste, catartn.ense. � fma

a população. do Municí- construir na Capital, es- provocando danos às do era mUllo. estimado

pio e da cidade eram quina das ruas Deodoro e instalações da escola e entre seus amigos, nota-

180.000 e 138.000, respec- Tenente Silveira, está em ao prédio. A Direção, damen te .entre os seus

tivamente, verificamos fase de conclusão. \
cansada de avisar os mal companheIrOS do Guaqua

que o índice do cresci- Prédio de linhas moder'- criados, que teimam e ri B:
.

C., de onde er� ve

mento demográfico foi nas, com 15 andares, con· ameaçam inclusive aos lho rnteg!ante e e�tus�asta.
mais acentuado na capi- corre êle para uma visão responsáveis, já pro_curou' A pedIdo dd. dlreçao de
tal que no interior do de progrésso da Capital a delegacia: de . policia,. seu clube predIleto, us<?u
município na capital do catarinense que, com oulros; que providenciará à res- d� pa'lavra o

..

Sr. EugeOlo
Paraná, Quanto ao Estado como o das Secretarias, peito, encaminhando o VI.tor �ch_mO'ckel,; numa
segundo calculos ainda inaugurado no G o:vê r n o menor à presença do derr�delri1 ,homenagem ao

não concluidos total- Irineu Bornhausen, Qferece Juiz de Direito e ou si' faleCIdo, tendo o Guaqua
mente, a população atino a· Florianópolis aspecto_de maior trallcafiando.o no 1+ deposllado uma corôa

girá a 3 milhões e 700 progresso acentuado nêstes. x:adre�. O' jeito, agora, é de: flMes em se,u :túmulo .

mil habitantes ,�ltimos. anos. tomar juizo. \

firUDO ß��on Balista

Ficam a9isados os inte
ressados na obtensão de
Carteiras de Motoristas
que a Comissão Exami
uadora estará nesta ciCIa·
d no dia 12 de Janeiro
de 1961, devendo cada
interessado comparecer
com -antecedência, Muni
do dos doclllmentos, exi·
gidos pela Lei.
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EdUc:d de CUa,ãd,
.

VENDE-$E;' ,.(): 'Edital de Gitaçãoo Doutor Ayre's Geme, Ferreiré de, M:ello, Juiz ' 'Um� 'propriedade 'com BO··rn.' de f�ent�" e ��O �. "

de Direito da Comarca de Jaraguá.do Sul, Estado) de fundo, havendo uma casa de. 'material com 2 Ü' Doutor Ayres Gama Ferreira de Melo, Juiz
de, Santa ç�tar+n,a, �rasi,l, pa forma dá I�i,' etc ..... ' andares, uma serrarte; co61' tfi\l'er'äos motores, uma de Díreito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado

'_ F�? SA.�ER aos, que o presente edital de CI' 'méqutne pare forro e assoalho, .um transformador, de Santa Oatarína, Brasil, na forma da Ieí; etc ...
taçao, co� o prázo de rrtma (30) dres, vtrern .ou um prédio de 35 m. de. eomprlmento , e },16 m. de FAZ.,SABER aos que o presentá euítal dedêle conhecimento 'fiverem, que por perre de FRE-' largura e mais diversos ranchos, serve para qualquer citação, com" o präzo de trinta (30) días, virem ou
DERI,CO lGNOWSKI, por ,intermédio de eeu bastante .tndustrte.: •

. dêle . conhecimento tiverem, que por. parte de
p�<?c�r�dor" a�v�ogad,Q d!. ,�in?ldQ Murara,\ lhe foi I Demals ínforrnações . c,?m, ,

o ,��. BE;RNARDO A DEN O R CUNJl A e E!/mulher H I � M G A R D
dirigida a petlçao do teor segumre i - "EXMO. SR,. IPOLLMANN, Isabel, Corupa.

.

KRESCHMER' DA CUNHA, por intermédio de seuDR: JUIZ DE DIREITO .DA .COMARCA DE JARA- !', .
,.

. bastante .procurador, advogado Dr, Mur�llo BarretoGUÁ DO SUL. FREDERICO lGNOWSKI, levrador, .

" ; , de Az'evedo, 'lhe foi dirigida a,' petição do teôrcasado, de, nacíonaltdede, tussa, com permanência CI"n,'� "'.' I,ar.'a.g�.a,�.�'" S.·IA. ,.,
seguinte:' "Exmo. Snr. n-. Juiz de Direito da

legql no país, reetdeute e domiciliado no local de- '=-'" �, Y'''', Comarca de Jaraguá do Sul..·Dizem, ADENORnorilloadQ ,Rfbei'f.ã'o�Yiide�_distrilo,de Massaranduba, Asserribléiá' Geral Ordinária .' CUNHA; 'brasileiro, casado, lavrador, e sua mulher
.

Municípío de Quar,a�irtro,) Comarca "de Ja.ragu� .do:
, CONVOCAÇÃO ,'" , HILMGARD KHESCHMER DA CUNHA, brasileira,Sul, por s�y, bas!�.nle ,procurador, . advogado infra ,
'

.
I .e.. •

'

, .' prendas domésticas, resldentes e domícilíados no
assinado inscrito (la b.A,5. seção-do .Bstado ' de d .

. Pelo presente, ficam convldédos os sehhores l�gilr Itápocuzlnho, nêste, Município. e qo�arc�!Senta C�ta�j�a., s,<?b n:." '?t5: coy-t escnrörto à Av. :�dQnistas ��sta Soc�e4�de,' � cOIr.pare�erem á reun!ão por s�u past,nte procura�or ,ad,ogado abaixo �S&mado:Mal. Deodôfo 215, nesta 'cidade vem com fundamento de assembleia geral ord.matJa,·a realizar-se na sede
,Io.. � ,Q�� veqt pçssutndo, ha m�is de 3Q anos

no Ärt. 317'lncis�' IV do 'Códigq Civil Brasileiro, .social á Rua CeI. EmiHo Carlos .Lç>urdan, nr. 110 em (trínte anos) somadas á .sua posse a dos seus ante
perame V:' Exá:', ',mur r�sl>êHosame]nte 'p�opor e.. pre-. }araguá do Sul!,� no die I � de-) janei'ro, de _

;1.961, ás 14 cessoses, mansa' e pacítíeamente, sem interrupção,sente AÇÄO 0pD'INÁ�IA .'QE· D�SQUlTE, conlra,i horas, pare dell�erar�.m söhre ao,seg':lI�te
. i' nem oposição, um terreno co� a .á.rea de..máis ou

�!.,�,af·���I���À�y'��Af._���.q� l�dN9���" b�adSa!leirlaO':'''� .. " , .. , .. , .. _ ORDBM DO DIA ,.-. menos 9�O(lO mAetros qU�dír�d!>s'csltuado noIugarue a azeres nomes ICOS, com resi encra Ignora pe, . _ _ Itapocuztnho, neste MUDIC pIO e omarea, _�om �spetícionérío, pelos motivos que passa a expôr. Que 1. - plscussao e eprovaçao do balanço g�r�l, seguintes confronjações.; frente com 80 metros no
o requerente casou 'se 'com' a Ré, em 8 de junho de demo.nstré1�lvo �a conla. de lucros e perdas, relatorlo Rio Itapöcuzinho, de um lado com 1.150 metros
1957, em segundas nupcias, sob o .regime de sepa- da Dlretorla,.e.n':.errados.em �O de setembro .d� 1960., com Àntônio.Arnaldo,A,raujo, �or ou.tr? lad? �eraçãõ de bens� 'perânre"o Juii de Paz' Er"êsio Bor. 2. - Elelçao da DiretOria para, o exe�clc!('J cor- igual metra�em, com terras dos petiCIonárIOS e
chardt do distrito de Massaramduba oesla Coma,rca ,respondente, ao período de 30,9-60 a 30-9-.962, fundos com David Moreira, terreno êste cortado
e ESI�do conforme consta· da certidâ� de casamenlo 3. - Eleição do Cons. Fiscal e seus suplentes.. pela estrada"· qúe 'demanda a Itapocúzinho. 20. _
fornecida pelo oficial do carlório distrital de Massa- 4. - Assuntos de interêsse social. '

eue dito 'terreno, anteriormente a sua posse, !oiranduba, GERHARD MEYER, sob no, 519, às fls. '. A V I S O de seu pai Lidio 'Marcos:da Cunha, que o adquiriu110 do Li'vro 2. Que desta união não teve filhos, e de Candido Moreira, isso lá pelo ano de 1929.
nem há bens ,.a partilhar. Que- há um ano e. pouco Acham-se á disposição, dos·�enbores acionistas, Como não possua titulo de posse e domínio, que; .

dêste. cönsórcio, a suplicada não mais viveu em os documentos de que ttata o Art. 99 do Decreto-LEii
rem os, péticionários, perante V. Excia. MM. Juiz,

c.ompanhla de seu marido, abandonando o lar con nr, 2627 de 26 de setembro de 1940.
'de Direito da' Comarca, provar a sua posse e a

jugal sem nenÀum motivo justo ou 'plausível, passando Jalrag�á 'do Sul, 5 .de 'dezembro �e 19�0.
,.

,. de seus anteces�ores, seguIido o dispôsto .. !l�?a residir há mais'· de�' dois anol!> 'côn5ecutivos em·
CINE JARAGUÂ S/A.

. Art. 552 do ,Código de processo Civil, para queiugar. incerto e não sa�ido. A'pesar de todos os es- segundo o Art.' 550" e segu�nte� �
do Código Civil,forços empregagos '.p�lp peticion,á,.rio, não Ih.e fQi ,OSWALDO,HBUSI, Diretor Presidente seja declarado o referidor t�rteno .

como ,q� J;Uª,possívél sab'er do seu pa'réideiro. Que em face do DURVAL MARCATTO, Diretor·Geren!e propriedade, para que, 'com a respeitável sentença,�xpôsto, está caraclerizad� o al?andono volunlário seja transcrito no ltégistro de Imóveis (ja Comarca,do, lar por mei,o de dois anos: e, somente, isso, é o mencionado tetreno, regularizando·se assim
causa delerminante de 'desquite; previsto pelo nosso' INS TRUMENTOS DEMUS I C A esta situação. Assim sendo; r�quer de V. Excia.,Código Civil. Que para provar o que ora se alega, EM GERAL, especialmente que na .forma do Art. 455 e seguintes do CódigO'(5 suplicante apresentá' as teslemunhas abaixo arro- • de Processo .Civil,. se proced!:l eIP. dia e hQl'(i por"adas; requerendo qfc!sde já o seu depoimento. Que Gaitas e Acordeões

V. ,Excia.,g designados; co� as devidas citações,desnecessário se 10tOa proceder o que determina o �Ol��I;!O_��r�Woe�t�igrgatx�: do Representante do Minitltério Públic'] da Comarca;Àrf. 578 do C.P.C., por se acharem ambos separados nacionais e estrangeiros dos confrontantes Antônio Arnaldo Araujo e David
de fato, há mais de dois anos. Que neslas condições, P i anos _ Harmomos Moreira, e dos interessados incertos por Editai�e'na formd dos Arts. 316 e 517 inciso IV do Código Instrumentos pI Orquestra. de .sO dias; a justificação initio litis, com o depoi-Civil Brasileiro, vem requerer a V. Exa, se digne Bandas e Jazz-Bands: mento das testemunhas abaixo arroladas, para queordenar a citação por Edital de LYDIA 5ROCK Violinos - Flautas - Clarinetas dep'.>is de julgada procedente a justificação, sejamIGNOWSKI, na forma da lei, Ipara .responder aos Pistons - Trombones - Saxo- citados os mesmos confrontantes, para querendo,
rêrmos da presente AÇÄO ORDINARIA DE DES- fones - Baixos e Baterias

contestarem o' pedido\dentro do p'rázo'dé 10 dias;completas.QUITE, que se processa no juízo desta Comarca. Metodos _ Cordas _ Palhetas que se seguirem ao término dº prazo fixado em
Devendo preliminarmente, proceder na forma que EMFIM, TUDO QUE FOR DO Edital, pross'eguindö-:':''sê no feUo, eDi 'fim, como fôr
determina a Lei. na. 968· de 10de dezembro dl> 1949, RAMO, V. S. encontra para de direito, até final seI;ltença. Dá·se á causa o
uma vez verificada a impossibilidade da solução pronta entrAga na o valor de Cr$ 10000,00, para o� efeito� fiscais"
amigável, que se digne V. Exa. mandar 'i?vrar o EXPédição "LYRA" Musical de PAULO KOBS.. juntando-se a prova de pagamento da Taxa Judi-
têrmo do ocorrido e· citar nova.m�n�e a supli�ada. SÃO BENTO DO SUL - Caixa Postál, 39 - Sta. Catarina ciária. Nêstes Têrmos p, E, Deferimento. Jaraguá
para se. defender ,no' processo até ,final sentença e' do Sul, 20 de fevereiro 'dt' 196Q. (sôbre esta·inpi ...
sua execução, sob pena de revel'ía,_.decr.�tando·�e o lhas estaduais no' valor de Cr$ 8,00, devidamente
desquite final, para Iodos os efeitos �gé!isJ e con-.,

--..,--,-- .-. -_.-.---o o

I inutilizadas, o seguinte): (a) Murillo Barre�o dE!
denada as custas, despes�as relativas a presente açãó"1 Empresa Sul--Brasileira

I
Azevedó. Testemunhas: FREDERICO HULMANN,

Para os efeitos, fiscais, dá se 'é) .,ação o valõr de
d EI t

.

'd' d S A GUILHERME JAHN, jOÃO LÚCIO DA bOSTA,
Cr$ 5.000,00. Nêstes Têrmos p, Deferimenlo. (sôbre e e rica a e .. todos l'esid'entes e domiciliados em Itapocuzinho,
estampilhas estaduais 'no valôr de Cr$ 4,00, devida- DistribuidoT'eEl em: Jaraguá do,Sul, S. Buto'do Sul, nêste Município e Comai"ca." SENTENÇA:. Vistos,
mente inutilizadas" o seguinle)' jaraguá do Sul" 22 Rio lIegrinho, Mafra, Rio Negro, �ap.a, Tljucas e Camboriú.

.

etc... Julgo, por senteI!ça, a justificação de fls.,.
de n o vem b r o de .1960. (a) pp. Reinoldo Murélfa. p'ara que produza seus juddicos e legais' efeitôs..

n h' I Ofl-\recem por preços de concorrência:TESTEMUNHA'S: 1......... Herben Ka t, b r·a s i ,e i r o,
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES, :Façam·se"·' as

.

'citações requeridas. Expeça-se
lavrador, casado, residenle e domiciliado em Ribeirão .

AQUEQEDORES DE ÁUUA, FERROS DE mandado a carta precatórfla ao Juizo de Direito
Vilde. '2 - João Leschii1s�i; br a s i I.e i r o, lavrador, ENGOMAR, MED1DORES PARA LUZ E da la. Vara de Florianópolis, a fim de que seja

. cösado reside:nté e domiciliado em jacú-Açú, q -

citado- o ,representante do Domínio d� União.' ,

I d d' FORÇA e demais aparelhos e materiais para ,Eduardo Leschirwskil b r.a si 1 e iro, ·avra or, ,,�êJõa o, Citem�se, com o prazo de trinta (30) dias, os
residente e dom�éiJjéldo em jacú Açú":' .

.

. 'Instalaçõl:ls Elétricas.
inte,ressados incertos, por., B,dital, a ser afixado no

DeS P A C H O , Rua Preso Epitácio Pes::.ôa, 172
.

Fone: 264 .local de costume" ,e publicado_ uma fl) vez 11�Para os fins. da� leir nO. 963, de-l0/�((/49, cile-se JARAGUA' DO SUL "Diário da JU8tiç�" �
.

duas .(2) vêzes, no jornalá ré Lydia ßroc'k-Ignowski. por edital, com o.prázo '

local. Custas 'pelo justificante. P. R.. I. Jguá do
de Irinla (30) dias, a "ser publicado. na, :,forma da

, .' 'Sul, 6/X!If60. (a) Ayr.eS Gama Ferreira de Mello -.
Lei, para comparecer, peranle êste Juízo� em da.td

_
a:

:'!!!I!IIII'
_....I11!._..__....-..----......I!II.-.----I--�!!...

·_I!!!!I
JUiz ;de__Direíto�

.

-'.'

ser designada pelo �k Esc�ivão. ,e contesIe
.

a· açao'
'

.' Em. virty.de do, qúe cita e chama a todos
requerendo,' n-0' prâzó dê ·'Le.i."Outrossi�;, notifique se; .",.. quan,tos,]nf�r�ssr;lr possa � direito tenham sôbre
o· autor Fredérico Ignowskl ·do presenle despél,cho;�' .

NA FA.LTA .DE 'iplóv'eli!r�:q,iíeridO:, a virem, no prázo leg.aI, alega.-
para os devidos f.ins, Jaraguá do �ul, ,6/xly6�� ,(a) APPETITE . rem o que Julgarem a bem de seus mterêsse�
Ayres Gama Ferreira de. Mell,o - JUIZ de Duello. ." é direitos, ··E, para que chegue ao Gonhecimento

. Em virlude do que fOI expedl.do o presente 'li

de todos e ninguém alegue ignorância, manda
edilal de cilação, pelo ·qual 'chamá e cita LYDIA �xpedir o presente edital, que será afixado no
B·ROCK IGNOW.5KI, para comparêcer' nêste ·juízo, ·local de· costume, publicado la imprensà e nt?
sala das a\udiências, Edifício do Forum, silO a Av.

.

",. 'Diário Oficial do Estado. Dado e passado nesta
Mal. DeodÓro:; ne�ta cidade, no dia 50 de Janeir� de S cidade de Jaraguá do Sul, a�s treze dias do tnês'
1961', às 10 horas, a fim de assislir a dudiêocia de de dezembro do ano de mil novecentos e sessenta.
conciliação de que trata a Lei nO. lO·XII 1949, ludo

... Eu. Amadeu Mahfud, Escrivão, ó subscrevi. (a)
de conformidade com a petição e despa,cho àcima Ayres Gama' Ferreira de Mello - Juiz, de Direito.
transcritos, ficando dtsde já citada por, todos os Magres. A presente cópiac confere com 'o original. dou fé.
têrmos da ação e para contestá,la, ,dentro do p,ázo Canç.aço Jaraguá do Sul, 13 de dezembro de 1960.
de 10 dias, contados da data designada para a au- Pa!lidez .

.

O Escriyão - AMADEU MAHFUD
diência de conciliação, sob pena de revelía. E, pera Fraqueza
que chegue ao 'c'onhecimento da' 'Ré o� de quem·
interessar póssa, mandou passar o· presenle editai,
que será afiXado no lugar de coslume e publicado
no "Diário da jusliça" e' no jornal local "Correio do
Povo". Dado e passado Anesta 'cidade de Jaröguá d�
Sul, aos sete diéls do ,mes de deze:nbr,o do ano ,de
mil novecenlos e ses sen I a. Eu, Amadeu Mahfud,
Bscrivão, o .subscrevi. (a) Ayres. Gama Ferr,�ira de

,

Mello - Juiz de, Diréitd;· " .' r,.
• I; "_ . n [ "

.

t A presente' cópia confere com o original; dou ,fé.

jaraguá do Sul, 7 de dezembro de 1960,
... , ..0 .E,s.c.r.i��p AMA�E·4::;;.MktJI:JJ.P:,·" .,.....__.........._IIÍIIIII_....IIi. ,..iiiílllIÍiIIIiÍI...._..._i ....IIÍIIIIÍIIII.......

\

Ê iadi.peDaa,," '�

o � do
Dr. Waldemiro Mazureehen

CA§A ·DE §ÀUDE
Rua Presíd�hte, Epaácio Pt:issôa N°. 704·v

"J" '(an:ti'ga residência de Emànuel Ehlers) ,

I ,Clínica geral médico. - cirurgia .'Úe a�lUltos e crianças
� Parto' , Diathermi� Ondas curtas e Ultra-curtas

Jnd'ut�termia �. Bi'st\.!tl;,;:tltthco· 2l!Mdrd-·�àu).ê;:jZ\lCão
,

- R'áros' I�tra-ver�elhos 'e' alUl�"" I
•
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c 10 o o ,p o v o
Edit�1 de Citação de

I Herdeiro Ausente

Uma mulher no

gabinete de J. K.
PALM BEACH - o

presidente John Kennedy
ANO XL - JÄRÄOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 31 DB DBZBMBRO DB 1960 NO. 2.115 deu a conhecer, por inter
��������������������!!!!!!!!!�"!!!!!!!!�!!!!!!!���!!!!!!'!!!!��!!!!!!!!!�������!!!!!!!!!�� médio de seu porta-voz

a nomeação da sra. EH
zabeth Smith como "Te
soureiro dos Estados
Unidos", pôsto que tarn
bem mulheres' ocuparam
nas administrações Tru·
man e Eisenhower.

o "tesoureiro" e uma

espeeie de contador e

inspetor financeiro. O
público o conhece, .no
dinheiro-papel. A' sra.
Smith, que tem 49 anos

é membro do comité
dirigente da seção do
do Partido Democrata
da Califórnia, e foi
jornalista.

Edital de Citação d
Herdeiros Ausentes

Ur. fernan�o ß. �pringm,ann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS" BILIARES, INTESTINOS.

CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

Consultório - Av. Mal. Deodoro,1014.
Das 9-12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

rr==:::::::':=:::::':::::"::::::=::'_::::::===:::;::=:::::::::::'-='
!! .a ••• e I • us e _UI.·· U
li fl

ii - JARAGUÃ DO SUL - li
'1 I!
:i ii
II Medicamentos e Perfumarias II
ii li
II Simbolo de Honestidade ii
ii Confiança � Presteza ii
:: ii
ii A que melbor lhe atende ii
II e pelos menores preços ii
q P
�:::::::::===-=======--=--======��===::!I

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul" Estado

de Santi! Catarina, Brasil, na forma da lei, etc... de Santa Catarina, Brasil, na Forma d Lei, etc ...

FAZ �ABBR 'a todos os que presente edital de FAZ SABER a todos os que o presente adi-

citação, com o prázo de trinta (30) dias, virem ou dêle tal de citação, com o prázo de sessenta (60) dias
conhecimento tiverem ou interessar possa que, estando

Virem ou dêle conhecimento tiverem ou interessa�
procedendo-se ao ARROLAMBNTO dos bens deixados pössa, que estando procedendo-se ao ARROLA

por falecimento de MARIA MÜLLBR PBLLBNS, no MENTO dos bens deixados por falecimento de

qual figura a sre, ADBLINA DA SILVA PBLLBNS PAULINA STRZALKOWSKI, no qual figura a

mãe .dos herdeiros netos menores Antônio Pellens � herdeira ANA S. de SOUZA, casada com Alberto

Terezlnha Pellens, como eusente residinde na Comarca de Souza, como ausente, residindo a Rua Amintas

de São Bento do Sul pelo presente edital chama e de Barros, 172, na Comarca de Curitiba, Estado

cita a mencionada sra.'Adelina da Silva Pellens, pare, do Paraná, pelo plesente chama e cita, a meneio

assistindo aos herdetros netos menores, se fazer re-
nada a Sra. ANA S. de SOUZA e seu marido

presentar ou comparecer nêste Juízo, para falar aos A�BERTO DE SO�ZA, para, �e fazerem nêste

têrmos do dito arrolernento, sob as penas da lei. B JUIZO, e falarem aos. termos do dito arrolamento,

pare que chegue a notícia ao conhecimento dos tnte- Bob as penas da Lei. E, para que chegue a noticia

ressados, se passou o presente edital que será afixado ao conheci!llento dos. iDt�ressados, se passou o

no lugar de costume, às portas do Forum, publicado presente edital, que sera afixado no lugar de cos

no jornal local "Correio do Povo" e no
: Diário da tume, as portas do Forum, püblícado no jornal

Justiça. Dàdo e passado nésta cidade de Jaraguá do local "Correio do Povo" e no "Di.ário da Justiça".

Sul, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de Dado e passado e passado x:esta CIdade de Jaraguä
mil novecentos e sessenta. - eu, Amadeu Fahfude, do Su�, aos 91Dte días do mas de dezembro do ano

escrivão, o subscrevi. (a) Ayres Gama Ferreira de de mil nov�c-:ntos e sessenta. - Eu, Amadeu

Mello ...,.. Juiz de Direiro. Mahfud, Escrlvao, subscrevi. - (a) Ayres Gama

A presente cópia confere com o original; dou fé. Ferreira de Mello -: Juiz de Direito.

Jaraguá do Sul, 20 de dezembro de 1960. A presente cöpia, confere com o original; dou fé.
O Bscrivão Jaraguä do Sul, 20 de dezembro de 1960.

AMADBU MAHFUD O Escrivão
AMADEU MAHFUD

ti-==::::::::::::�::;:::::;=;:;:::=:::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::=:�

ii �r, �uirro· Fernanrro Fiscner II
II! Cirurgião Dentista 11
li Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X II
ii Consultórlo; Rua Artur Müller, n-, 142. iIili Próximo à Estação Rodoviária.' iI
�:::::==:=:::_-=====::::::::::=:::=:======::::::======:::=:::1)
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t Agradecimento'
Theobaldo Sanson e Família tem o

pesar de comunicar aos Parentes, Amigos
e conhecidos, o inesperado passamento de
sua filha, irmã e cunhanda.

Esmeralda Sanson
Ocorrido no dia 26 de Dezembro, na

cidade de São Bento, do Sul.
Por intermédio deste deseja apresentar

os seus melhores agradecimentos ao jovem
Milton Torres, noivo da falecida, seu írmão
Edmunde Torrw. cunhada e demaís parentes

, que possibilitaram a rápida vinda do corpo
a Jaraguá do Sul e que tudo providenciaram
e assistiram, assim como ao sr. Rudi Giese
,Presidente da Sociedade Escolar de Ri�
Cerro, onde a falecida. Esmeralda lecionava
pelo seu empenho, a v i san d o a todos o�
escolares para que comparecessem ao seu
enterramento.

Agradece, iguàlme�te, a todos os pa
rentes, amigos e conhecidos, pelas manifes
tações de pezar, que acompanharam a fa
lecida até a sua última morada, que enviaram
flôres, corôas e cartões e convidam a todos
para a missa de 7°, Dia a se verificar no

dia 1°, de Janeiro de 1961 às 7 horas na

Igreja Matriz ,local. Agradece por mais 'este
áto de Fé Cristã.

'

Jaraguá do Sul, Dezembro àe 1960.

THEOBALI).O SANSON E r,FAMILIA

SE VOCÊ Jara
guaense é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver' se na Sociedade
de Cultura Artística.
Ela necessita do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

Apotheke "Scbulz"
JABAGUA DO SUL

MBDIKAMBNTB UND PARFÜMBRIBN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringaten Preisen bedient.

Bom Negócio� 3(epafina)/. s.
da penha, que
contem €rtrafo

;repático een

t:llnlTatlo,.no�
m:a'Ii!�ll a'8

fl,Inções tio

fígatlo.

Vende-se uma casa no

va com 5 morgos de ter
ra. Demais informações
na Oficina de Theodoro
José Wolf - Av. Mal. Deo,'
doro - Iaregué do Sul.

PRISÃO DE VENTRE
ESlÖMAGO, FiliADO f IHTESnHOS

���G�t��L
COtiTÉM

EICELEIT&S
ELEMF.KTOs TOI COS

F6sloro, C,lCiO, ArJ3niato

II Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convalescentes

TODico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

qqe Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to-
'

niíicaçäo geral'do orga-
, nismo com o

Fabricada e engarrafada por

MlWIoel F. da Costa S. A. . Coméreio e Indtístria
Itapocuzinho - Jaraguá do Sul - S. C.

A Velhíssima aguardente marca OOSTA
é enconträvel' nos seguintes estabelecimentos
da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli. Bar
Rodoviário, Cine Bar- e C. A. Baependí.

Velhíssima aguardente marca COSTA -

Símbolo de qualidade e tradição.

Marque encontro com seu bom gosto
pedindo para aperitivo a Velhíssima

aguapdenie Dlapc.

COSTA
Proporcionam bem-estar gerat.
lacilitam a cligest�o, desron

gestionam o ligado, regylart-
zam as funções do �z;;,

t Agradecimento
Profundamente consternados comunica

mos a todos os nossos parentes. amigos 'e
conhecidos o falecimento do nosso querido
pai avô,

� indicado
DOI eaeos de
fraqúeza. pali.
-,�.
f_tio.
'Em aua fór

mula e n l ra nl'

V.uada\u de

J O rge M.i e I k e
ocorrido dia 26 as 5,30 horas com' a idade
de 55 anos.

A' Familia enlutada vem externar por es-
',

te meio os seus sinceros agradecimentos a

todas as pessoas vizinhas e amig-ös que, o

confortaram e o auxiliaram no duro transe

que passaram.

Agradecem em especíal ao Dr. Wald�lÍ1i
ro MiJzurechen e Dr. Alexander Otsa pelos
cuidados médicos.

Agradecem ao Pastor Ghering pelas con

fortadoras palavras proferidas no Lar e no'
Cemitério.

,86(üo, Licitina. Glicero!08fatOfio

'Pepsina, DOZ d� Cola. etc. de
•ção pronta e eficaz D08 etlSOS

de fraqueza e aeurutanias. Va�

�I 6 i.odic&do para bomena. mo
liberes e crianças, eendo lAIa fór
,lIlula )j,� �,8aóde ,pilo>
Wica.

_'

A FAMIUA BNLUTADA

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


