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'Domingo transcorre o día
universal dedicado às mães.
Na,oportunidade serão levadas,
a efeito diversas festividades,
homenageando aquela que é

I
'

' tôdadedíeação.amôr e devoção

,

'

,
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aos se�� filhos. Por isso, sau-

Artur Müller 'BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKJ;lL Sociedade Grálica Avenida LtdIJ. damos .as mães por oosstão

"I==*A=n==o=,=X=L==I=I====�==========================================���=-=-==_�==============================v============1
de sua data consagradora,

, almejando com todo o amôr'
.-' JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 13 de Maio de 1961 N°. 2134 e devoção um Feliz Dill das M�s.

I '

'ATIREM A,
PRIMEIRA PEDRA

de maior pene�raç'ão .rio nordeste catarinense
f

Realizou se dia 7 do
corrente, na cidade de Rio
do Sul, 'a t a. Exposição
Regional dos Clubes de
Trabalho 4-05 das Regiões
de Timbó, -Indaiel, Jaraguá
do Sul, Presidente Getulio,
Ibirama e Iruporanga, in i- De acôrdo com a reu- recebendo bezerros das
ctanve do Servlço de Ex nião preparatöria realiza- mais diversas raças, prótensão Rural da A'caresc. da no dia 16 de abril p.p. prias p.ara a zona, bem
A exposição alcançou o na séde "da ASS<;lciação como pintos das raçasmóis completo êxíto, dentre Rural de Jaraguä do Sul, New Hampshire e Cross-
os expositores se desta- ficou assentado entre a Cortá. À propósito a Di- '

cende o grupo de trabalho diretoria. a Comissão FiR- reção da Associacão Ruralde Jaraguã do Sul. Correio cal e autoridades, a rea- avisa a todos os associa-
do Povo parabeniza se lização da 8a. Exposição dos interessados que está
com os expositores e Agro-Pecuária no dia 23 recebendo inscrições paraagradece .0 convite que de julho de- 1961, data a aquisição de animais e
lhe' foi encaminhado e consagrada ao Dia do de pintos, lembrando a
sugere, si ranro lhe fosse COIODO. As Comissões de necessidade de fazer logoconcedido, -pare repetir, trabalhos designadas es- a sua inscrição, afim de
em Jaraguá do Sul, por tão em franca atividade"
ocasião da festa do Dia tudo fazendo prever mais evitar o acumulo de pedo Colono, a 25- de Julho um sucesso nas mostras pidos e entregas. Dentre

Pedro eOII-" de l�61" a mencionada agro-pecuárias que se os Stands de exposição
exposição, com o que os realizam anualmente. Para destaca-se, O pavilhãoW. W. - Nesta: O calçamento está procuraàdo os jovens rurais alcançariam maior brilhantismo das avícola, onde serão ex-moradores antigos. ' , Existe uma lei federal sanclo- O'S seus objetivos no norte Iestivtdades a AssoCiação' postos cerca de 5,000nada em 1948 ou 1949 que também trata do assunto, Depois de regular au- catarinense.A'

ltou áb d Rural está levantando pintos das, mais variadasNa-o deveria ser apltcade 'a média com a base naque- sencra, vo ou s a o '

d di 6 d n o v as' conatrucões no idades e rapas. Um acon-Ia leí? passa o,., ia o correu- 'tI 'tI

, t tí d ld dã P t W II It d Põsto Agro-Pec,uário João tecimento que prometeConhecemos a legtslação federal relarlve a co- e, o es una o Cl a ao OS O O assa a oP d C I· -Oleophas, delas resaaltau- marcar mais uma [uatabrança da taxa de melhoria. Salva melhor Juizo, não . � ,r? o In aos' pagos
11 R d Na madrugada d int do o avíãrio e' de novas homenagem 'ao homem,

ecredttarnos que a disposição federal lenha aplicação J0InVI en,ses. ecor a-s,e para 6a.-feira, auda:'os�� la� pocilgas, tendo em anexo do campo, ao construtor
pera o caso do calçamento em Jaraguá do Sul. A à propósito que o eX-�I- rápios penetraram nos fundos a respectiva maternidade. anonimo da riqueza agro--

aplicação. ao que acreditamos, é o da lei n«, 34, lei mu- retor da Empr�sulse�UI� do P�sto Wolf Ltda., sito a A Associação Rural vem pecuária de nossa terra�
nicipal. O que achamos errado da murrlcipalidede é para 0& �tad()s Unídos Av. -"W. Deodoro 158, J}esta I
.

b f' di' ízad I 'I' da América do Norte oidade e arrombando portasa co rança ora os ImQ des precornzac os pe a el
f' I' d d d internas procuraram abrir o

:-----.....-----------

�'
que, trata do assunto, dando a nítida impressão de com a 1 n a I a.e e

cofre ali existente. Mesmo des-
\

Intern
,

.que se está pretendendo euro - financiar o calçamento, �ubmeter'!le a. �ehc.ada parafu�ando partes da fecha- n,''''rn a, ,., I-Qn Q, I-5Uma espécie de corrente de bôa vontade, em que às In�ervençao Cl ru rglca" du!� nao conseguiram abrir o
I � �.

vêzes se ioga' com '" sorte de ser conlemplado com
Nao eram poucos os que coue, daí porque passaram a

, , ,- deI'xavam d t usar alavancas para deslocar
uma pavimentação a' prazo curto. Outras vêzes com

e ran�pare- os pinos de segurança, não \'

um crédito apenas de um calçamenlo que nunca mais cer os seus cUld,ados conseguindo, contudo,< o seu MAGNETISMO _:_ Os astrônomos americanos
será f�ilo. ,'Pu se_rá ao dobro do prêçq, D,aí porque o para com .0 PedrInho, intento. Os ladrões, depois de descobriram que a estrêla HD 2154411, da con8-
consulente deverá seg'uir a lei municip'al n õA O iní· face a gravIdade do mal tanta manobra não consegui- telação setentrional do Lát'J'arto, tem o maior campo', "

. ,�,
_ que lhe acomete a Fe- ram abrir o cofre forte, aban- o

- cio do pagamenlo e o numero das prestações estao, ' _

r "

1l0nando-o em estado deplorá- magnético já .descoberto: ultrapassa em 54 mil
alt previstas. Tudo o mais alenta contra a lei e é nulo. bzmente tu�o nao passou vel, para satisfação de seus "gauss'! às estrêlas conhecidas. A terra tem menos
Salvo si a lei é inconstitucional ou si ela fô'!' revoga

de uma. dehc�da e be_m proprietários, que, embora de ,um "gauss", que é a unidad'e para medir a in
da, Mas isso já é ourra conversa, Volte querendo, s � � e � I d a Interlve�çao t�nham qu�mandar recuperar tensidade de um campo magnético. '- ,

_

,

CIrurglCa que o deIXOU o móvel. nao perderam o seu

G M B 'N' t • T h b"d d I d "b
'

,

bA d"
-

d conteúdo. A firma Posto Wolf "ACTH" O CentrO' MédI'CO da U·nI·versI·dade,

" .- A es.la. en � rece I o 0A oca or reci
_

o em oas con Iç�es '

_

e Uda., compareceu à Delegacia
-

de casa reSidenCial sem selos, O valor da loc(lçao saúde, para a, satIsfaçao de Policia para fi competente da Califórnia descobriu a maneira de produzir
ascende a alguns milhares çie cruzeiros. Afirmo�-me de seu grands circulo queixa e investigação, sinteticamente o "Acth", um hormônl0 derivado'
o proprietário que as�im dispõe, a \Iei. É verdade? de amigos que se

'

espa, das glândulas pituitárias 'dos animais. o. "Acth"
, , .... lham por todo o nort"" sintético estimula o ,funcionamento das glândulas

I. _É, "sim. A �atual legislaç.�o _�o :
Impôsto á� Sêlo ,do Estado, �ará os ami�' Atenção supra-l'enais, que passam a segregar todos os seus �

dISPO�, no sentIdo de �ue" .tn,exlstlndo _conlr?to de gos de Pedro Colin em, , hormônios e � lil?ertar a cortiztma natural, ,e porlocaçao para c,asas ,re�lde_nclals de v�lor ate Cr$. J1araguá do Sul, a noticia A t e n ç ã'o' Estrada não ser de origem animal, eliminaria qualquer5 �OO,OO, os rec,bo�_ est�o_ Isentos, de s,elo. N?te be�" do Seu ,retorno à convi- -Schroeder, Rio da Luz, reação ,alérgica.
'

So para casas reSIdenCiaIs, sem contrato, ale o valor vência c'omum fOI' rece- Luiz Alves Vila Itoupava RELÓGIO U I" tA. . 'bd C $ .. 000,00 ,'Q t ' 'd' h ' - m re OglO a omlco, que VI rae r u. , ,mensaiS. uan o ae maiS, Ispon a. bida com geral agrado, e redondezas! diàriamente �.192.6õ1.770 piclos por segundo, foi
L. 05, - Nesta:, Há pouco apareceu a fiscali:z;ação pelo ,que apresentam �ald,emar�ars�m, pro- 'aperfeiçoado pel(\. Laboratório Naval dos Estados

'do 'IA;:;;1 para exigir dos empregadotes a respectiva através deste I�emanário p,rIetárlP de }<lorICul��ra, .Unidos. Êsse relógio é usado para controlar os

,contribuição palronal çie, previdência social:. Agora é QS seus cUf!lprlIJ:��ntos e Situada '�m. GuaramIl'l!_ll, sinais �e, tempo transmitidos pela e!:1tação de rádio
I
o I A. P,C. _:_ Os qtié' possuem capilal a c i m a ,de !iS suas, boas v I n das, torna, publIco que nao da Marmha, do Canal do Pananá, q1,Je agora apre

../Cr� 50.000,0.0 não 'estão des'obrigados? - acompanhado dos votos ass,:!,?e nenhAuma respon- se);l.tam um êrro de um centé'siÓlo de segundo em
de pleno súcesso' nos sabilldade sobre plantas cada três' anos.

'

,

,Nãó, A ,I)OV� le8'i�l�ção, d� P'revidên,cfa S�cial novos empreendimentos, que serão entreg�es pO'i"
, "",'O' : -

..
,

'

revo�ou aquela �Isposlçao. HOJ�, a med_lda atlO8'e agora) a Ih� escudar a outras pessôas, sem sua'. ()A� RIOS. - SOCiólogos ,e pSlqUIatra� am�:-
tambem aos p�troes ou o.s que as suas. vezes fazem, s\Ia inic�ativa, uma saúde ordem ou 'etiqueta.

' rlcano� se reuDlr�� �� Nova Y?rk p'ara dIscutIr
como os gerentes e os d,retores de s.ocledades, qual- perfeita' e duradoura,

' Guaramirim, Maio de os probleIllas da '4elICldade con�ugal . Ch�gara!ll
quer que seja_o ,ca�ital. Há os...:. que batem'" palma�, I Uma legião de amigos 1961

"
'

,

à. conclus,ao de que o
.

casamE:\nto ,� malS felIz
so� a alegaçao, de que, ao envez que pagarem peza- catarinenses saúdam o Waldemar Larsen quando a mulher

.

é �aIs alta
_ d? que o homem.

dos tributos :s�b�e <? Im�ôst? de Rendá, �refei�m I bravo 'homem púplico Proprietário da Flori- O. casal CarIo Pont! (l,63m) e SofIa Loren, (1,7;2m)
au�entar ,as retlra�as e trlbuta·las pela, preVidênCia, de Joinville. ) cultura Guaramirim.

' f,OI- um dos exemplos encontrados.. ' ,

pOIS! .

assim, eSlarao' for!"an�o o pecuho ,que, em LEGIONÁRIOS -' Todos 'os postos de recru- \
matena de percent�g�r:n e m,als Y�ntag�m 'trIbutar e_!11 , , , "tamentQ da Legião ,Eslrangeira foram fechados na França.favor da aposentaâorJa. ,EXIstem t�mbem os que nao Sub' .Gabl·nete CI·YI·"I.. Santa ,

�,atar'l·n'a. Antes, chegava de, argel o desmentido de que
querem nada com os I,APs, Para, esses parece que .' "

•
400 pára-quedistas da Legião tinham desertado. '

uimbém já existe, o reméâio., Ao que se tem'ouvido, ' "\ '
,\ ,',',' -- '. .

'

'

,a lei �te�t� cogtra o' artigp 157 e �eu Hem XVI dai d' Pr'e'sl·deAnCI·a' da'"',Repu"bll·c,a",, "l" AERAUTO � Ur;t;ta companhIa amepcana, a,
ConstltUlçao Federal e, a�slm, qs ,diretores de S. A'I ,a �ero�ar �nternatlOnal. do Tex�s, proJeto� um \
etc. quejqui�erem deixar de' re,colher a contribuiç'ão .

j autQmo�e]-voador, que I?oderá trafegar em estradas
exigida pelos Institutos deverão impetrar mandado Recebemos ,do Sm. Dr.1 mo Senhor Presidenl� da à Vel?Cldade de 1.0� qUIlômetro,:,! por ho�� e, V08�de segura�ça, nos qU_?is, os J�í�es da' Vara' da Fa- Augusto Wolf, 'Chefe do R'epúblic� é, "por Portaria � maI� �e 160 qUIlometros por hora: A Aerocar,
zenda Nacional', de,Sao Paulo Ja concederam liminar- Sub-.Gabioete Civil de da mesmé:i data, para ehefiar Já aSSInOU �ontrato ,c�,m uma fábr��a de Dallas
mente a medida e, taJvez, mantenham êste, entendi' Sanla Catarina, da' P �si- o' Sub _ Gabinete Civil em para a fabricação do ", 9.�rro-voador .

�e!lto na sentença, No ,entanlo, mesmo assim" há a dênci'a 'da República a Sanla Catarina, Empossª- "MASER" - Os' cientistas, dos Laboratórios
necessidad� de mandado de segurança por parte se g u in t e comunicação: do a 14, de) correnlej,' ins- Bel, nps, Estados UbidllS, inventaram' 'um ,tipo revo
daquêles que ,querem ficar dispenséldos, do recolhi- "Cumpre-me'" cQmunicar tCilei o' referido; Sub" Ga� lucionárió de "maser" ótico, 'capa�. de transmitir
meDIO, porque a senten,ça só f�z, COiSél julgada entre que, por Oe�reto de 5·4,61, binet'e provis'àriamlmte, a informações em númeta' muito màis elevado do
as partes, não aproveitando' aos',que não f.oram parte fiJi designado pina exercer Rua João Pinto 'no," 12. que: as' ondas radiofônicas. 'Os ,"masers" usam

•

Á na relação pr,ocessuaI: É o que, há, <;Ie momen,to, com as fupções de 'Oficial de nesta Capit�l. Flor.ianópo- ond,as de luz ,ao invés de ondas de rádio e serão'"

referêneia ao assunto. Gabinete do -Excelentíssi- li::;, Abril de 1961". utilizados, também \nos estudos de átomo.

Dia' 231 de julho' a realização
O "Día 'do Colono" será' come
morado' no Pôsto Agro-pecuário

João Cleophas

Cartas e Consultas

, Alguns engraçadinhos, um da estadual. E fazem vos. Não se está fazendo
na ânsia louca de se as propostas com a maior ameaça. É, a defeza ins
mostrarem, importantes, sem cerimônia. E amea- tíntíva. Por isso, caros

coísa que 'rtão consegui- çam, ß prómetem, como .engraçadlnhos. - atirem
ram demoastrar por outra si a transferência resol- a primeira pedra. Sem
forma, entregam-se ao vesse .alguma coisa, Den- mencionar O' sr. Lourenço
.tríste pape! de arquiteta- tro de pouco a coisa vai Gressinger, que é um
dores de tansíerêucíe e estourar, s fi,bemos. B I caso à parte na arte no
perseguições aos seus será feia, estamos certos, jenta de perseguir. E
adversários polítlcos que Porque, então, se apelará depois, quando a coisa
servem na áreamunicipal para a área federal, onde estourar, vamos ouvir as
e e�taduaL E fazem pro- não só se exigirá a trans- lamúrias desesperadas
postils de troca de�ostos, -f�rência, como a .demis. daquêles quê agora. estão
nos moldes como�os do sao a bem do serviço e da com a bola. CUidado,
dá cá e entrego lá. Outro

I
coletividade. Rabos não

I
pois! Depois, a coisa se

dia quizeram trocar um faltam para instruir os transforma num mal sem
da área paraestatal- com ínquérítos admínístratí- remédio,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\. 'EmprêsaTérnalisiica

r

__....__ _
� Alíce Daleanale. '

."
.

"Correio do Povo" Ltda.
. 1." .. ,;'. '. I' "

-- --

Ela, brasileira, solteira,
. 1961 '. ' ,-

"
..:..., o sr. �Ivi�,ic;> �i1vei,�a; doméstíca, ,domiciliad.a e

'A·tilYe,.s�,.ios
.

11":'" a sra. Vva. Marta tesidente miste dístríto,\
, Dlretor r .

',;

.

\,. ,li I
Eugênio Vitor Schmöckel

' .' . '" ,

I Gertrudes Ioenck, nesta à Estrada Nova, filha de
Cçl;Jrança: '".. Fazem. anQ�_" hoie : �:idad.e.. ,I. "

Afonso 'I'amaníní , e de',
Bruno Henn .

-, � ..... J" Amabile Tamaníní, ','
_ O sr: 'J\f�nso Buhr:' :i Dia 17: ).,

- '. I
- Impressão:

nesta cidade'
1

'O AI' T I'" Edital n. 5.04(), de 4·5·61 .

Soe. Gráfica Avenida Ltda. ' .! - sr. eixo ome II�; '. .'
"

� -
. -: 'Impressor:' -::.

.....:. O sr .. .Leopoldo.Stahl; "
_ O sr. Nery 'José Bu- Cópia deEdital 'de Pro-o

Odilon de Oliveira Motta _ �. jo_v�m Waldemar épmann, nesta -ctdáde; clama.& .de Ca�a��nto, l::i;;;;;;;;;;;;;;;;;iiõiiiiiõiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiõiiiiiõiii;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;iiõiii;;;;;;;;;;iiõiiiiiõiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;o'__=�
• Composição:'·· , An.-omo, "f!I�O do - sr. '"AI !, _. .o levem 'Armando rec�blda d�. Oficial .do:

.

, •. , r ,

. Leopoldo Malheiros "'r.': ; fr,edo .vasei, . residente, ai Nagel, fotógrafo, filho' do' R.egls,tro CIvil '(le JOln- :..__......
,,

1 ...... ...
,

Dalbergio Elísio Es�raàa Blum nau; sr, Osmar ono Carlos vIll�,.. '

Dr. Waldemiro Mazure'chenJl���o!�o��i::os'-� . "':-=""'. �.rS��' An�1 esp?s.a Nagel, residente em f'ren- B!uno Baratt� e .

/

Ldd sr. SI)vestre Bartlnl- cisco de Paula. . . I Maríon Sue�y FIscher
, .: (}�,SA DE �AUDEkowskl, r e's i d e nf e em : "Ele, brasíleíro solteiro' Rua Presidente Epítäcio Pessôa N,t. 704

,', ,

COrllpá; . -; . Dia 18: índustrlal, domi'ciliado � I

-_ a. sral-'Adélia Gascho
A Bd' residente neste dístríto.! (antiga residência 'de Emanuel Ehlers)

Schwartz, espôsa -do sr.
.

_

_

d
sra. wrges, es- filho de Clemente Baratt� Clínica geral"médico - 'cirurgia de adultos "e crianças

L,eopt>ldo� 'Scbw,!rt�, '. F\esi- Vo�a r. O

t sr"d ��nc.isco e de Resina Luthold Ba, - Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
dente em JaraguazmhO'; Olg." nes a CI a e.

. ratto. Indutotermia' - Bisturi-elétrico • Flectro-cauterização
.. �. a srta. Zi·lá 'Rodrigues'

- a srta. Gean�ffe, fi', Ela, brasileira. solteira.
.

- Râios Intra-vermelhos e azuis.
Leite residente .em lrepe- lha �o sr. Osc�r GUIlherme do é tí d

.

'1' d
' :
... ,.1 1 _,

_.
.

Gnelpel, r e s.i den t e em � s ica, .0mICl I!l a e.
runa . �)o. Estrada Sc.hroeder II, . r�sIdente nesta, CIdade,

Iílha de Adolfo Ernesto
Fischer e dé E�ica Koh
'ler Fischer.

- O sr. Albano Kanzler, _ O jovem Alvaro, filho-neste Ci�ade; �. � do sr. Santos Tomaselli; Edital n. 6,041, de 5-5-61 :...

- a srta. H o r t/e n c i a
. _ o jovem Renato, filho Alfredo' Ígnacio CJlbas e,'Salier, d.o sr. Caetano, Rib"l'ro, Teresa R._ o sr. Elchion Silveira, d

..., .,' osa

residente em Retorcida; !L� si. e Q t e em Ilha da Ele, brasileiro, solteiro,..

H' O dk rlguelfa; operário, domiciliado e·- o sr.. emz �e e, I _ a srta. Irmgardt, fi-residente em 'Rio Cerro II; lha do sr. Jose' Mu"ller,
residente em Joinville�

I

O I rd
.

i
.

t I'j'
•

t' E H b t filho de Emma Maria: .EQ,......-�_o,,(p)o""'�_1
rg o· e ma or 'p811e raç o <

- a sr a;' ny er s, residente em Corupá; Cubàs. .

.

no .Ílterior Cdo nordés.te· i filha do' sr. R o d o I f o e [ o sr. Ary Carolino Fr.:uet,,.
catarinense. Oilda Herbst, residente em nesta cidade;

Ela, brasileira, solteira,
__________ P'orto' Alegre; ,

.

E' F d doméstica, domicilia�a el
_ a ·srta. Córdia, filh�

- o Jovem, rWIßO ,o i, r�ilidente neste distrito"
.

d E AB d b
filho do sr. André Fodi, em Itapocusinho, filha de'�. p. roibiçã.O osr. rwinv ran en ug, residente em Irapocuzinho;

" come�ciante a Estrada
_ a srta. Helena AI-

André R9sa e de Maria;
....Terreno terminantemente I.t�POC\l; "'. " '. .perstaedl, filha do sr. Ous-

Camila.

proibido a fim de caçar, .

- a garotlß�a .MoDlca, tavo Alperstaedt, residente Edital n. 5.042, de 5-5.61
I tirar cipó, palmitos e de- filha

..

do sr. Dletrl�h Huf-
em Irapocuzinho. Cópia de Edital de Pro-.

mais danos. fennussler, .nesta Cidade.
cl��as de _ CasaQlento,.'Não me respoósabHizo I

D�a.. 16: recebida do Oficial' do :

pelo que possa' ocorrer'
R· \" RegistroCivil de Caçador.

�,o.s infratores.
.

_ O sr. O. Rodolfo eglstro, \Ji�iI Al R
.

�--�------�----==-=--=---'
- ., encar emoldo BrauerAlfredo- Lewerenz, TUa-Pereira Fischer, nesta cida�e; Aurea Müller Grubba, Oficial e Teresa Leoni Eötvös

�1., do' R e gis t r o Civil do Ele, brasileiro, solteiro;s .. _�21 I� <Wl8- _@BM 11111 rO. Distrito da Comarca Ja- residente heste distrito,
,_ A' F"OTO � P'IAZER A; __ ,

(aguá do Sul" Es�ado de filho de Eurico Teodoro
...as.: Santa Catar�a, Brasil. Brauer e de W a'I I y

faz saber que comparece- Brauer.
Fótografiu em Geral - fotocopias de Dócumentos _

ram no car�ório éxibindô os Ela, brasileira solteira
filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios Qocu.mento� exigidos pela lei domiciliada e �esident�

.

�" .

' .'

.;
.

'1
afiín:_tle se Habilitarem par� lem Caçador, filha de·,

,A pedid:.;.a:::\r���ID�c:ta::tamb.m casar-se: Roberto Eötvös e de EU-

_8!I!II�-IIl!II!!I-IiBJ_�El!�_I!I!III.._-...lI!lIiIB0 Edital n. 6.038, de 3.6.6t
sabete Eötvös.

" ,',

, ' 'Cópia de Edital de Pro- Edital n. 5.043, de 6·5·61

tF=::===::;::.======::----======:::=� clamas de Casamento, Cópia de ÊditaLde Pro·

!!III' 'lf\\1ID. ··]E1l>lTrIBI.· , 1TrAlU]F'M A �T'N' III'!:.: recebida, do Oficial do clamas de Casamento
llJI.tr\. 1l'\ll� lIiß\ J.Vllß\J.'�l� Regi�tro Civil de Timbó. recebida 'do Oficial d�

U. itlÉÓl�O .cJlàUBGIAO .

II, Irineu 'Lenzi e R��i�tro Civil de Gua,ra-
ii' II Alida Wanderwegen ,mIrJm.ii For�ado pelas Fa:culda�es de Medicina das Univer- li Ele, brasileiro solteiro Velldolin Siewert e Agata
ij·. sidades de Çol�nià JAlemanha) e �ôrt9 Alegr'e' II lavrador, domi�i1iado � Elisabeta Dormbusch.

ri' ,II. �esidente neste dIstrito, Ele, br:llsileiro, solteiro, l' d 8• CIR'UROIA S""""HxOR"S PARTOS CRIANÇAS B
.

area e a
. 12 morO'os. sendo, parte .'ii

-

&Jn A -
.

. - •

II filho' de lffieri Lenzi e motorista, domiciliado e
.,

II - CLTNICA OERAL . .'

I! de Olivia Dana Lenzi. residente neste distrito,
vargem.

h LoDga ,rltie. ,. Hos,ltals BUGM.D8 li 'Ela� brasileira, sólteira, filho de Oscar Siewert e 1 área de 6�0 a 700 morgos, próprio para
ii li dom.éstica, domiciliada I e de ElIaVolkmannSiewert. aJ:rqz. terreno bruto.
l! ConsultÓrio e residê�cia: li residente em Timbó, filha Ela brasileira solteira . A L U O A. S EII Tel. 244 .;... Rli� '_pr�s. Epitiêi� ]�essôa; ;(05 'pt de �lbertoWanderweg.en' domé�tica, domiciliada �
II ' .!;.!

CONSULTAS:
.

-' I, JUDIor e·de Martha Wan· residente em Gua,ramirim, 1. Engenho de arroz completamente mon-
. :1 "

.

'.. "., I
.. fi' derwegen. filha de Adolfo Dorm- tado, inclu�ive com 3 casas de. moradia. '

.

ii' Pela nianllã: _das 8,1/2 ás II <,ho.ras c ii 'Edital n. 6.039' de 3.6.61 busch e ,dá Lidia Dorm- , 1 :sal� com vitrines própria para Comércio.�

IpI d' d ... 1/2' l' 1/2 lr-
I.

,
'

. busch.
II . e a ta: e;. as. lo, '

as
,

... Qr,as " '11 Osorio. Luiz Dalcanale e

,.
Melhores' informações com o sr; Vilor. IIii Atend," .Chamadôs ialnhe�:ci.:Noit�,_ _ II. Ida 'l'amanini, Edit�l n..6.044, de 8·6·61

II
Zimmermann -;-,.Jaragl;lá do Sul - ,Compra e .,1,lL -- ..)" Ele, brasileiro, solteiro,' Slegfl'ld Stenger e yénda de Imóveis.'

��------------,---------...--.-.......,...... Onda Friese
.

!�==================================

�------------------

"

CIRflO UD POUO
"

,-(fundação: flrturmüller - 1919)

'1"_ - � • 't-( .

� ,AS�INATI,IRÄ: . ,;
f\Rual, '. . . • Cr$ 250;00
,Semestral. ..'. �CrS'140JOO
j '. ANÚNCIOS t .... ,<'

Mediante rêoiatratb e a .

I tabela em vijtôr '�) ,

\' BNÓe�çb�� ,I ,,�

Caixa Postal, 19
I\venida Mal. Deodoro, 210

,)aragua do Sul - S. Cat�rina Fa'2em anos amg,nkã:,
,.

Dia 19:AOÊNCIAS:
em todos os Distritos' e loca.
'lidades'do MuniCípio; Corres·
pondentes em todas as cidades
do {:stado de Santa Catarina, .

-

"CORREIO 00 POVO" não
endossa os conceitos emiti·.
dos em artigos de seus cola-
,boraclóres. ': d1' I ,.

.
, ;

J'

DBPRONTB Á PRBPBITURA -' JARAOui DO 'SUL

'�� ;

Dr.... fernando H. �prinum�nn
.:CIRURGIA DO ESTOMÁGO

.' I VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE �ENl!OR�S. .

!
J -Diagnóstico Precoce do, Cancer nas senhoras

C o n s U lf 6 r í

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

\ .

'\f_ .,

pP. aeinoldo Mu·:ttap"

II ADVOGADO II
=======

,

Escrit6rio ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ D.O sut
"'{ !.

, 'Uma Instal�ção complela pl Fabricação de
�guardente com registro pal'a 100000 litros.

'

Compost� de 1 'prensa de ferro com motor
sueco de 6 ,HP Alambique e demais, pertences.

Demais informações com o sr. Alois Wede
kind, Rio Branco _ Guaramirim.

VENDE·,SE' ,

- .. �. ..
.

:}

.. 1 terreno cf 80 morgos com casa-ràncho,
arrozei'ra pronta para 3Q() sacos .. e terreno p'ara ,

mais. de 1000 saeos - mato. --: água _ deixa
.69 pc;>rcos, - JO cabeças de gado; galinha etc

. .

1 terreno com cas.a de'material, residência
e comércio ótimo ponfo COOl bom 'movimento.

1 terreno de esquina da cidade cy 16 x 36..
/ 1 lote'na BarÍ'd Velha, ao lado Hotel Krause.

. ,

! lote em Curitiba, 12x40 no asfalto.
•

• '. J .áreö na, praia patlJ 2.000 lote�, vendo:'
mtelro OIJ parte. .

. ,
.

COM PRA ·S,E

I
.. .!I!EI . Ele, brasileiro, solteiro,

Ilavrador,. domiciliado e arceneiro" domiciliado e residente neste distrito,.

TI\ M,1l1lIr-�on. n,O,' ..... 1Q). 'llrlr.'.

.pit
.. ,n··.:, A1

..�... 'PJ
..".71.·piT .pAI. Kb

-- residente neste distrito, residente 'em ·Guamiran- ,em Rio Oêrro II, filho de·

I lUJf IVll AAU' 1lJ)(Q1. 1l�\.Y1L\l.V �� ßlI1J\.Y fi �\\ll'U' I em Ribeirão'das Pedras, ga, filho de Alceste Pa- Adela Rahn...

Ir,
O

I
filho de P�dro SteQger gani, e· de Córa Mariani. Ela. brasileira, solteira'·

'. :
'

'11. ..11' ,,' e de Lidia< ..Stelilger. . Ela" brasileirá, solteira, domésticà, domiciliada. �
.1-'

. 1
'

• .,,,. G••,.
..

Ela, �rasileira! ��lt�ir8, operária, domjciliada e residente em Corupá, fi-do�é�tIca, dom1(ul��d,:, e .·residente 'n�ste distrito, lha de Antonio'Maller e'

I
'\ I' ,.

I resl4ent� . ���te .c)IstrIto, filha'd.e.Mar-tlD:.s·Ba-nkardt deMargotWeynenMaller..

•

I , '. em Garlbaldl. fIlha de é de CarmelIta Soar�s' .

Com éscritóri() nésta cidade à A.v. M.�reGhal Deodore I::' ,Augusto �rle8e 'e .de Ana Bank�rdC' \.
'

da Fonseca 'nO. 122, para melhor servir seus clien te,s; 'Ehmke Friese \
E para que chegue ao co·

:'
,

I'"
... , :.. .' Editàl n. 5.()46,

:
de 8-5.�1 àh�cimento de toãbs,mandei

mantêm estreito' intercâmbio judiciário com 0S Escritórios Edital-n_: 6.045, de':8.6-61 ...
.

, pass�r,.o presente edital que

I de Advogacia· DR,.,' HE,RCILI{) A:LEXANDRE DA I..UZ,. I
.

C�pia de �ditald:e,pro. 'CI����a �eeEdg:!:�:��. será' publicadoó pela 'dimpren- ,

. clamas, -recebida do 'Ofi- :'. .. '.' s,&· e !!m 'cart no on e será

I 'com"�éde em' Join'�ilré"� São' Francisco do í�ui;' as.tá em I cial do Régistr.o -Civil-de rec�bl'da' �o. OfICial

dOlatixàdo dUIante l'i dias. Si
.

; . . ,

n . .
.

. Regls-troAC!VII de Corupá. algueIn soub!!r de. algum' im- .

I condições·) de,· . também, ,aceitar. :c�usas para\.: aquelas Go· ,,,,<ua�amlr.Im. 1,' 10,' .• '. .Eug�DI?' Rahn e '.' 'peàimen�o acuse-o' 'para' os

fill �a.rcas•• s,�p1.tn�i?,'..�es ?I,l�S pa�� '�e�s co�.stituin�,'.e.,8.• ,. .:......... fil' "'"JP,M,ã,a,.:r��...i.Z.':B.r:.;f�r.�jt e.
,\ ,RIta Mal�er .' "Uns legais.: '

=1 -' R· . :. Ele, brasiIeiro;'8o'ltei:t�Q, AtRE� MÜLtER GRUBBA \
��!��;�l��������� I EI�brasüeITo,sol�uo, (avradd�'dom�iliado e .' .'�Ofici� I � •

I I I' �) .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�E D "I TAL 1!!I!IEE!I���Il�Ii�I!E!!l�l!EjlSllF._i!E!il� >,' I:_I!II
.

"
I, \ ;, ,:,1 DR.JORN,SOELTER,.j'

,

" �.O,.'D'öpt,or Àyres Gama Ferreira de, Mell�: "Juiz 111', I, CIßURD/iftO, DENTISTIi Ide Direito da Comarca de Iereguä do Sul, Estado
Iii

"
j

de Santa Catartne,'.Brasil, na fôrma do lel, etc... 'III; ,'." Qbt�rQçõe� s�m dôr'
"

, !AZ SA�.ER aás. que 0\ presente edital virem.. Moderníssimo "Ai roror" elimina' qualquer trepi- �ou dele conhecimento tiverem, que por par.te do POS- I '_ '_ A' IIITO WOLF LTDA., por Intermédfo de seu bastante
.,.

.

dação e ql.la!,quer senseçao de d,or., ,

procurador, advogado dr, Murillo Barreto de Azevedo,

I
! "

,"

d
�

'6"lhe foi dir1gida'"a pétiçãd do reôr segui'nte:"";":' "Exmo. '
CLíNICA - ,�;R-qRGIA -:- PR TESE

ônr, Dr. Juiz de Direito da Comarca de jaraguá do RAIOS X
��L V�m, POSTO WOLF LTDA., Ilrma estabelecidal

.
• -

nesta Cidade e Comarca a rua Mal. Deodoro da Eon- Consultörâo : Av. Getulio Vargas, 198
seca, nO.' 158, por' seu representante legal; que outorgou I'ii ( (Anexo ao Depósiro da Antarctica)instrumenro de

'

procuração ao advogado abaixo esst- .g' I

nado, a presença de V. Excia., afim de na conforrní- .i�.ESll : 4Sl�!!E1 es, II 9 ISIIIII!II!II.,
�ade do Art: 720 do Código de Processo Civil, for-

..
..::r::=:=:::::::::::::::::::::=:::::::::=::::!::::=:::::::::==�:::==;;;=.�=:::='==::::::::::.•:,' mul'ár PROTeSTO JUDICIAL., pelos fá,ros e motivos <

it
que passa a expôr: 1�.) - A peticionária, foi pro- i:i;:! Mad'eiraS, assoalhos,

'

',rO'rros ,,'::'curada em, fins' de nóvernbro p.p, por um viajante
'1 10 t b d I'

Dísrríbuidores em : Jarapá do Sul, S.,Bento do Sul,da ,OFICIN� "OME" de Hélrnuth Breum, firma este- li. ' pau ístas, a oa os, e I f! Rio .�grjnho, Mafr_, Rio �egr., Lapa, Tijucas e Camboriú.
, belecída à rua Paraíba no 281 na cidade qe Blumeneu. lido .

1 u I"" , Oferecem. por,preços
.

de concorrência:' para a compra de uma MÁQUINA PARA CHANFRAR li
. ma eira em gera, ,/ li I LUSTRES, G L o B O :S, VENTILADORES,MANCH�O - ALINS -, XVIV - ao prêço de Cr$. .. '., t II AQUECEDORES DE ÁGUA, :FERROS DE30.000,00 (mlnta mil cruzeiros): mais ímpôsto de con- li Vende-se no Depósito São José Ltda. li ENGOMAR, MEDIDORES P.ARA LUZ' E Isurno 2%, par� que dita maquina Jôsse usada na feio II

.

II FORCA e' demais aparelhos e materiaís paratpra de Manchões em sua oficina de Borrachelro. li Rua Expedtctonárío Cabo Harry Hadlich II Instalações Elétricas. "20.) - Segundo as específlcações torneerdes pelo II JARAGUA DO SUL Santa Catarina II RU:a Preso Epitácio Pessôa, 172dito, vlelante, a dita méquíne, chanfraria um manchão II, " r II
il,Jleiro (um pneu inteiro) utlltzendo-se pera lai serviço II Atende-se tambem os pedidos por encomenda II JARA�UA' DO SUL
APENAS, o rrebelho de 'UM homem, 3°:) - Acertado �:::::�==:::===::::::::::::�_,:,,:::=:::=:;::::.":::::::::::::=:::===::::::=::,ji 11o-=-=-..----...----=========iiiiilliiiõii====.-l1
,0 negóciõ: Iof feiro o pédtdo, e em d'atá de 10 de .

, ( _,
dezembro de 1960, foi entregue a máquina na Oficina Manoel F. da Costà '5.A. 'da peticionária, havendo' naquela ocasião, conforme ' ,

combinação prévia, pägo a pelicionária a importância Imebíltária Lazzarisde Cr$ 6600,00 (seis mil e seiscentos, cruzeiros)
como entrada e, aceito 8 (oiro) dupltcatas de emissão
da vendedora, no valôr de Cr$ 3.000,00 (rres mil
cruzeíros) cada uma, vencíveis de 5/1/61 .e 5/8/6.1 -

(doc. nO. 1 Duplicata quitada, no. 2 fatura e nO. 3
"Nöte Fiscal, nv. 041. As duplicatas aceitas pela petí
cíonéria como já se dlsse são em número de 8 .e COMPRA.' ,E VENDA DE IMOVEIS
tem os números '_ 85'Á - a 85H.· '4°.) ;_ Tão logo' r,

recebeu a petícionérla dita rnéqulna providenciou um
.

, 1Ibformações com: VITÓRIO, LAZZABIS.
','cavalete" para suporte da mesma, e, determinou ao 'Rua Domingos da Nova, 283 - Telefone, 303 - 1°�' _ Discussão e aprovação do relatório: daencarregado do sejviço d,e recauchutagem e consertos JARAGUÁ DO 'SUL (SC). diretoria, balanço' geral da contá de lucros e perdas,de pneumáticos, que fizesse experiência, chánfrando e demais documentos relacionados com _o exercicio
o �anchão inteiro' de' um' pneu, Qual não foi a sur· encerrado em 31 de' dezembro de 196Q.
presa da peticionária, 'ao' verificar que, a -máqUina i'F===:'!==i=e:.==::--==:.�===-=:::=;;;-=====:::=� 2•. _ Eieição de nova áireioria.

, não se destinava ao firn para o qual· fôra vendida,
':'1' I•• II • � 1-.-, U. 6fJ!,. • "�... 1111 "30•

...: Eleição'do' Conselho Fiscal e sup,lentes�,pois nem com o serviço de 4 homens, conseguir"se·ia, w. W 5 4°: _ Assuntos de interesse da Sociedade.fazer um manchão inteiro." öO.) - Verificando a im, ii
'

Á
" II Itapocuzinho, jaraguá do Sul, 12 de Abril de 196Lpossibilidade de utilização da máquina, em sua ofi- li - JARAGU DO SUL .

--

�,"cina mecânica, dia 12 (segunda feira) de dezembro, ,li •

li Manoel F. �a Cosia - Dir�tor P�esidenf�
mandou um seu' empregado éI Blumenau DEVOLVER II Medicamentos e Perfumarias II '

, , Joio lúcio da Costa - Diretor -Comercial
a máquina a, Oficina "OME", fizendo das razões da de, ii S.imbolo de Honestidade ii, \ AV ISO
volqção, tendo o 'Snr. HBLMUTH BRAUM, aceita a II Confiança e Presteza ' ii" ", ,',

, ,
� " ,-. . _ . t-

il II
' Acham-se a disposição, aos' snrs. ãcioni�tas o�devolução" ficando de post,eriormente entender-se com ii A que melhor lbe atende II docume,oros a;-que' se" refere""o décrefo' tei�nr. 2,627f,a petic,ionaria, pata acer, tar, as contas da entrada da- 'l'l' , I' e pelos' menores 'pre"'os

'

.:i. 9
li

Y ,de 2,6',derSetembro de 1 4Q., ;�da, ,pOis, segundo alegou o
'

Sor. Braurn, o viaiante � __,,: .__ ,,: ,: _:"___;__,:::-.;"---:d) ,iainda Jnão havia regressada de 'sua viagem. 60.) _ ---------,---------- --- ---;-
,-- �_:_.."....-...._:_--Todavia, para surpresa 'da peticionária,' 'en;' fevereiro, • r ."
'" '.

recebeu 'aviso do'Banco INCO desta cidade, pdra CLUBE' ATLETJCO BAE�ENDI . E'"DIT<!.A",-."". ,"D'..�:---�.R''A':C A!- ,

pagamento do T D C. 20/10731- 400160" no valor de .--.....' "�� f' IWJ;"",>,� �. #J\�
Cr$ 3000,00, refer;ente a duplicara no. 85 C - sacada COMUNICADO

'

, i'
por HBLMUTH BRAUM, cujo venciménto seria em A Diretoria do Clube Àllétieo Baependí cumpre '�<rO .Doutor :,Ay[es <G�m.a f'�rleir.4 de _M,ello, jlJiZ,
'5/3/61. Proc,urou ,em �selluida a peticionária o Snr. o dever t de comunicar aos prezados cons6cios 'que de Direito da �omarca de jaraguá do Sul, Estado,
HelmQth Braum, expondo-lhe a situação; e eslranhondo- tives- em, reunião c o n j u.n t a entre, o corpo diretor" e, o ,de Santa. Ca!arlp�,-�n.aJor�a da lei, .etc .... '

",--
se o' referido senhor, colocado 'em cobrança os titulos' Conselho ,Fiscal. em, data. de. 14/2/61" conforme ata ", FAZ ..SABeR a todos' os ,que· �Ipresente ,�ditar;aceitos pela peticionária, quando a máquina que deu 'do respectivo livro nr. 2,. ás fls. 89, ficou >aprovado ,com o ',prazô .de' 20 ;dias" vjrem'� 0'0 ,dêle conhêcimentomorivo'a emissão dos tHulos havia sido devolvida, o aumento da mensalidade social de Cr$ 50,00 para tiVerem e interessar:"p,o���(que; fhidº Ó mencionado'
e se' :en'contrava em pOdér de seu fabricante e ,e�dedor ,Cr$ .100,00 a partir do:, mês de, abril do,' éorren,te prazo, hão� dê 'setàrremätado ."o�t qu�ifi mais dér e,Hehnuth 3raum. Obreve, então a peticionária, a'resposta :aoo. .," ". ",'

'

.,' _
. maior. lance oferecer,,., i;lciina ,do. pr�,ço ,da avaliação�de que retirarÍéi os titulos' de cobrança, e posterior- " pom9 ",� '�!l:cônhe�ime�to dOE! pre,�àdos cons6' em fr�riie' às,' pOI;,tá�'4ô. ' �difíéío,:do' .f'C?rum, QO dia

mente rpandaria o viajante, vendedor a Jaraguá, para' cio's; 'gr�lIides soo os compromissos que' deve� s,e.li 2'0 de màiCi 'vindouro, às tO· ttIbras�'- os imóveis per.i
, acer.tar negócio. 7°,) � Até a present,e ddta, não houve, 8'01vi'd'ós"rib"eorr�ilte exercício e'os rlt$os ��s ,m�·;. rencentes-ao.,executç,!(Jo ERWIN Bß.HLlNG, penhora
por pa'rte da peticioná�ia e do Snr. Helmuth 'Braum, balho�'d'evem seI' 'm11'D�idos a todo cus1o, aflm':'ae.l 'd:os nos custos QÇI �Ç1çi:io executiva' que é movida. '

;quer. i'.'rsso�I,��nt�, que,r por. part�� de ,s_euviéijanle ve.n, p��sib�litar à, :suá_ !ll�is" .rápida, ç,enclu'são,:"O
.
,��e; riêste juiz?, por 'J:fer�iz )�: ",KohJb�ch' contr� Tecla Pi�", dedor, um entendimento para a soluça,o da pendencla, :ähas, 'e ,a as'pll'�Ç�O �áx�m� d�, qua�?uer ��� itae? ,zysiesnig e �rwl�'Behlrng, al>alxo descrJI!lmados:--:AsSim sendo !"1M: juiz, quer a peticic:>nária na forma do

fpendi'ano;
razãô 'pe�a qual �, I)lrétorl�, ve�'�J��"�I?"1 . :� ,1) _ UM T�F��'�P, e�ifi�a�?, co� uma CAAS.b{Artl 720 do codigo de'.l>rocesso Civil, fazer PROTBS- ;Iar pela compl'eensao e cooper�ção.

"

,,-
'.> lo'. '.,' QE M,ATER�,AL.e demaiS beofelf<?tlaS, Situado neste

. TO 'JUDICIAL, para 'prevenir' responsabilidades e ,I Jar�guá' do, Sul 21 de, ,Março' rià, 196i.'
,. � �,'; municípIO cr'Eslrada""Una' da 'Figueira," contendo a_

, provér>á �onse�va'ÇãO',;e ressaI_va�:�e '�Irei'tos seus 'e', CLUBE: ATLkTICO BAEPE'NDi. A ,'\ área de 28.750 ms2.� f�Çlz��;d9�Jr�nte na E�trada IIh�de terceiros,; �f'BC�' a "maneira "de �'��rl�o S�r. Helmuth I
-'

','

"
,

. ,da, Figueird, tr�v��s<!o dQs:,fu!l�o� co� o R,IO jaragua;
Braum, que e eVidentemente de m�' le, POI'S receben-' i

'"

H_A�Ol'.DO IRISTOW - Pres�d�nte "

., extremando'tIe"um lado"com tll!a�r imhas de Lauro;do ':' :,��rc,,��rja ,�e, voUfi ,(�evoluçp,o) p�etend,e cobrar I�' WERNER, �O�ST\ '" S��r��arIO-Ger�l, Sch�itz -é< -Bmilio Behli��: que esse; terli�n<�; é! outor-,
'

por �,in,�p'n�dlo de, BÇI}:�co ��; �upl.lca>ta� �êc�I,:�s pela .'
,

,', , , ,,' " '. ,gante compF.adqréj, �d�I,�lflU,_���<,��Ç.�!t!lra ,pu�h�a re-

"

peticionaria. E, como' éJ peflcJ(;lDar,la,. !1aQ _.fa�a\. o pa·: "

, ,

. )', .' ",v,'> . j,"'. .'....

"

,�' :glstradâ' n'e's'ta�CóJtià)'ca; sö'b�n';"" 23.0�ã,' 'lÍ,o.r�IVr? .3-j.,: ,
.

gamento �e. q!1alquer �éls duph.cat�� Ja. m�n�l?n�das':lPetlcIOna�}a, de acordo, cOf. o', .

dlspostq no Art. 923 estacndo '9 -me�mo',gl'avado :c�m usufruto vltahclo. a
,sem que haja pronunciamento JudiCial, pOlS Ira diSCU, :do Código�de Processo CIVI,I, mdependentemente de favor do, sr. Bernardo Behlmg e sua mulher Emma '

tir em juizo o negócio realizado, quer, m�i respeitosa· ;translado: Dá,se a cduSã-io 'valor de 2.500iOQ,.. pa:r�'kBebl.rbgf eon'(o:�me�escriruta§-lavradªs,�sta,çQmaI'Cai '

mente,' mé!nifestar de modo formal suajn�e'[jçfio,; prd,�> ;08 efeifos fiscais. Nêslés itêrmos D.E. Deferimento. a fls. 159, dó livro n 96, ...em 28·,8-1956; fls. ·173v."
HIpver o -�'presenle,' PROTEST/0 ,jUDICIAL, As�im)JaràglÍá do Sul 14 de abril de 1961. (sôbre est&mpi· do Iiyro, -ti. 5,�,diyer:so�. �m \1-:2-1953.., �' ai,nda no:sendo, ,re9uer, �ej� ,NOnF.ICADq. o, �a�co I,n'dú�tria ;Ihas' estadtiais' ..no;valor:de:�r$4,00,idev.idartente)n�;-/liv,ro' n\,)9I, a,� fls: 6�, elp r,5-} 1-19�8!.: �vâIrad�s' eIIJ�e:Comercl,o de Sant.a Catarma S/A., agenc,ld desta C1da. ,tilliada, o 'seguinte) (a) MUflllo Barreto Azevedo. 'Cr$ 900.000,00 (noveê'entos mil cruzeiros,.

'

,,4e" por, i,pJ,�.I:.nié�i<? ,de �eu ,Geren.e,: do presente p;ro�
:

/!?��P�CH'Oi -:: NotifiQue�s�, l!a forma requeri�, :,', ,}AS8ilJl':'ose�ã,? ()� ref�ridos b�ns arref!1atados p�tre�to,. e,. �or ,meIO d� , �QITAIS, na ,forma da -Lei, e Jda na IlÍlcial. 'Expeça::.se precatorla a la. Var.a da Co, (Inem m'ais dér ,e1malor' lance oferecer alelJ1 do valor
�om, a é,��bJl!?qÇ�9' dq�\j!:l�qal local �'Correio do,Povo'� 'marca:de".ßlum�nau; E.m 118/4/61. (a) 'Ayre's Gama 'total da avaliação. E para qQe chegue ao' conheci;'
de, p,ossi:v..eis terceiros.interessadosj' para,que ma,is >N!r,'; :F�rreir'a ,d"e" Mello'- 'Juii de :i)ir;eito. Pelo que se pas- mento de .todos, foi passado o presente' edital que
de n'ão venham alegar descanh�címentp do ass�nto'e :sou o present�!:edital:, para -,conhecime.nro de �erceirôs será. afixado no lugar de costume; ás portas i do

'

boa' 'é" aO' transacioQarem com li' OFICINi\ "OME': 'interessádos, e: que será púl>licado no "Diário da Jus· IEdfficio do }Fbrum," e , publicadO "pelo" jornal locar'
d'e):lelinulh. Braum, �os titulos aceitos pelp peticioná: ltiça" e no ,.jornal-Ioc'al "Ç9rreio, do Povo�': Dado. e "Correio do' Povo".·, Dado e pdssado nesta cida4é',

fia� 'Requer:-se1 aind,a, seja dado conhec!�ento'do;pre.: 'passádo nesta cidade de jaraguá do �úI, .
aos gez�- de Jaraguá do Sul; aos quatrp, dias do mês de abrilsente á 'Of.ICINA ,,"OME" de :Helme"h ',ßraum e� ao ,nove 'dias"do ;rnês de abril: po ano de;inilnoveceh,tos do ano de mil novecentos' e' sessenta e um. Ep,,"próprio, esrabelecidfi a, rua, p'aF,aIp,a"n.: 281 ná cidade e', sessentd e um. - Eu, AinildeuJi Mabfud, Esçriwão, 'Amadeu Mahfud,. escrivão,', o �.ubscrevi., (a) Ayres

ç1,é Bulm'eoau;'po'r Cáf.t'áprecatória, é, por meio da mesmo :0 'subscreví . ..:.!;_'(a) Ayres Gama 'Ferreir� de MeUo - Gama Ferreirra c!e Mello. Juiz de �ireito". A prei!!ente,precatória seja',NQtificado o, Ba,nco, Indústria e, Com�r�� Juiz ,de Direito:
' "

<'

,

-, '
",

cópi'a confere com (:) origini:II, do q'ue dou fé. ,

c�,óAde. Sa�ta CatÇJrina s,tA: �a J).es�ôa, �� seu Gere�te! ,i, A presente cópi'a, confer.e com ci origi.n�l; ,dou .fé. '��" J'araguã do ,Sul, 4 d� ,abril d�' f961.,
< ,

AgenCia de. BluDJ�nau" �Ot �nteJro,.)e�r. do present,e. :i
: 'J<áraauá do Sul '19 d� abril de 1961. ' O' EsrnlVÄORequer-se, f',nalment�, que el>t�s ,a�, nptJf!caçõe� e. de: .

:: «:>. : 1 .' '. _ i,'., ' '-'1'1
,ruais ",trâmjréft ·hfg'äi'S. -sejai,n 'os.-autos entregues �,,' ,.,/ . �p, Bscrlvao, i��AD�p ,�AHr�D AMADEU MAHFUD

,

,

"

LOTHAR SONNENHOHL
A,. I.ridlll' D"dll' �. FOI"CI, 14/11
JAIA&uÁ DO SUL EIl. d. sí•• (lllrI••

Fone: 264
I

./

'Empres� �ul-Brasileira
r :

, de Eletricidade, ·S., A.

I

COMÉRCIO e 'INDÚSTRIA
, "

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
s-, 'CC>NVOCAÇÃO,

Ótimos lõtes para construção / de casas

residenciais,' no centro da cidade, oferece a
Imobiliária Lazzaris.

. .

Convidamos os snrs, acionistas desta sociedade
paea se reunirem em essembléta. geral, ordinária a

reallzar-se dia 20 fie maio pv., as 15,00, horas na

sede so,c,ial á E!itradiJ Irapocuiioho,"afim de delibe
rarem' sõbre a segutate

,.0' ORPEM DO DIA:

, "
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Dando continuidade êI êstes comentérios serne"ANO\ XLII JARAOU.\ DO SUL'(SANTA:"CÀTARINA) SÁBADO,\ 15 DE MAIO [jE, 1961 NO. 2.15� nais, aqui estou para Ihea.vpoder contar algúmas������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' novidades que tiveram no decorrer dêsre curto espaço
, �', )

,

�==:::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:;y.:::::=:::::::::=::::::;::::;::::::::::::::::::::::::;:::.� de ternpo. ,

Sooiedade,. de, Atiradores,,' P_ro'g�esso li fll] lrm<1] rnQ cf])
, � �1 IE�lll'� � li dade �������i�:S�C���f,te�e ql�lId�of a��:;ha��a�O��;

,

'

Editai de ConvocB'ç,ao " c',', '

(QlJ1 (Ql� <al .ffi V/j 1� 1lJJ Bl 11'1 uma ótima Orquestra, a qual esteve a contento de
"

tôdos quantos lá estiveram. Está, assim de parabens,Pelo pres,e!lte edital, fjca� conv�da�os os II IÚcem instalada à Av:' Mal. Deodoro nv, 412, !! esta é(gremiação. '

Senhores assocíados delS�� SOCIedade.. a!lm de
ii no Edifício Leurprechr, para servir ao .disrínto li Dentre umas e outras, aqui vão algumas que'comparecerem à AssembleI.a Geral�rdmár�a, a se:j' público do Municfpio ii ,por lá tiveram lugar: \realizar em sua séde SOCIal (Salão Doeríng) no li ii Logo ao entrar, deparei �e com o Bruno, quedia 28/ do corrente, às '8 horas, .aäm : de tratar da II" II ia dum 'lado ao outro, 'agora pergunto porque tôdoI Mer;licamentos necioneis e estrangeiros ..

tseguinte ordem do, dia:
'

"'II iii aquêle nervosismo?
, Perfumarias em geral. 'E" Ca' a guiu algu

'

pera1 _ Prestação das contas ; !!, li , pat ece que a noc conse I em
.1 BOM ATENDIMENTO PREÇOS MÓDICOS ii poder dançar e "amar".2 - Eleição da Nova 'Diretoria; ii," ') i.i, Beatriz, aquela conversação' rôda, foi eniaboler3 - Assuntos d�, interesse social. h' Direção do, Dr. ,Elisaldo Leutprecht"

"1 li negócio ou será que estou enganado. Pois,' o pai doNão have�do 'número legal de associados, ii Pedidos pelo telefona 287 ii rapaz é fabricante Ide canivetes.na primeira convocação de acôrdo com o artigo II Confie o aviamento de suas receitas à !l
-

Millon S, se a Beatriz .souber, eu acho que vai16 dos dísposítívos estatuários, realizar-se á a ji F a rm á c i a A V ENlDAn bronqueer? ou .seré que não? ,segunda, uma hora após" com qualquer número ii '\ ' ii ,Dalmo, aquela 'conversa, foi com o fim de per-de 'associados quites presentes.
'

U"
_. _.__ _ _ -.�I,,: gunrar a Atdil como e' que se dançava? ou

' _-_.......•.._ _
'

_ _

-...., .. . ..

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 1961. ----- Hamilton, eu echo que devagarzinho você estä
,

OSWALDO THIEM' - Presidente Marque encontro com seu bom gosto se tornando o garoto sensação, ou aquilo foi mera
.

Ih' impressão minha, .. .

,pedindo para aperitivo a Ve íssima
.

_ X X _

,

d t Foi ínaugúredo, dia 10, mais um Bar ,e Restau-�guap en e lnarCD
rante em nossa cidade, estando situado êste ã Rua

C O STA _ Mal. Deodoro (ao lado d;:a�PULLI).

Vida. Social· em Revista"
'

Eabrieada e engarrafada por
ltlanoel F. da Costa S. A. . Comércio e Ind1ístria
ltapocuzinho - Jaraguâ do Sul - S. CL

A Velhíssima aguardente marca COSTA
é encontrável nos seguintes estabelecimentos
da cidade: Bar Catarinense, Bar PulIi, Bar'
Rodoviário, Cine Bar e C. A. Baependí.

Yelhíssima aguardente marca COSTA -

Símbolo de qualidade e, tradição.

Consoenre ao que tinha prometido na semana

passada, aqui. yai o nome da primeira candjdera ao

título de Míss-Elegâncie de nossa cidade E ela a

senhonte Kerim Haeke, filha do casal Alexandre e
Vera Haake. Desta gerôra poderíamos dizer muita
coisa, pois, ela é mui.to )on�ecid� em nosso meio, edotada de grandes virtudes. Kerirn Haeke também
faz perre da Direrorie do' Grêmio das Orquídeas,

Daqui há um rríês ou dois darei o nome da
segunda cendídere ao iírulo de Míes-Elegâncta de
leragué do Sul, vamos espérer, que daí então sabe
remos o nome da mesma, tá bom.

I,.... \

'--,xx _(
É de grande significação a data de hoje ao

jovem casal Laurita Marcelino e CurtI Ianssen, pois
é nesta data em, que ambos vão com�çar uma nova
fase de sua existência. Ao jovem casal pedimos ao
Tôdo Poderoso que conceda tôdas as bençãos, pera
que esta nove' vida seja rôda repleta de felicidades
e saúde em seu novo lar.

SER_VICO MILITAB
a

'''ComDonfia, do ßfislamento I Militar paro 19�r
"Jovem" você iá se alistou
'para 0, Serviço Militar?"

Jovem em idade de alistamento militar!
, NãO' se d�ixe iludir pelo exemplo de cidadãos

sem patríotísmo, de civismo adormecido, verdadel-Iros criminosos de lesa-pátria, que procuram burlar

Ia mágna ínstltutção do Serviço Milit�r.
,

, '''Todo brasileiro deverá alistar- àe para o Ser
viço Militar, dentro dos primeiros seis mesês, após
completar 16 (dezesseis) anos de idade",

, I

í

Apotheke "Schulz"

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

..

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringsten "Preisen bedient.\

NAGORO

Tomco dos cónvaJesl1el;lte's
Tonico dos desnutridos

,

\
Os Pál�dos, Depauperados,
Esgotados, Magros,' Mães
que Criam, Crianças, ra-'

quíticas, receberão a to

niticaçäo geral do i orga-
, nismo coln o '

Dr. Francísco Antonio" Piccione
,

" :mJ[�Dj[«cO'
Cirurgia Geral dá adultos e crianças CI1-

nica Geral _' Partos --:- Operações _

Moléstias ele Senhoras, e Homens,
Especialisla ein doenças' de crianças

Atende no HOSPITAL 'DOS FERROVIAR.IOf'
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. '

,
, II «C OB.'l[J]P A...:. �A,N:nrA '\CATAR.][l'��"A II

-
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