
:De(sco�erta, 'a
menor estrela

. -:;'.

MINNEAPOLIS, o
astrônomo'prof William
Luyten anunciou haver /
descoberto -uma estrela
que, à seu juiz�, é o'
corpo celeste- menor dos

- Aftur ,
"füller

'céus, .urn ponto branco1�:=;�=������==����=�=�==�=�=======-=-=-�=-===:=:=�=�=2==:;==�======:==��,=:'::==1 com densidade superíorJARAGUA' DO SUL ,(S�nta Oatarina), Sábado, 5 ,.de �,alO' de 1962 N°. 2.180 ti 200 milhões de vezes1'���;:���'�'�::���������������������77���������'���� á:�aágua.'�
.
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I" ';"';_ ,( 'Luyten, presidente do

�'ERICO . DOUBRÁWA .. Sin3�zTf:�Sito I 'M''A-""S".

��'S·'. 'UI'AS/J :��Ji:��:�nix;::1�ri:.

"

.

"

'. .', � .

. a identidade da novaErtco
'

Doubrawa foi � alvo' de significativa -Do Becretárío do Líons
'.. '

.

. estrela, chamadá LP327-hornenage'm no -dle 1°. de Maio. Recentememe o
.

Clube de Jar�guá do Sul,
.

'., . . 186 foi confirmada pelágoverno federal lhe concedeu aposentedorla, de- sr: Horst §tem, .r�cebe- A vol�a do s�. Lfdio/Lun�rdl. a presidência da
com aração- de 'placas'pois de' 38 '.ànos Ininterruptos de dedicados e �os .l!-tenCl'oso otíeío co- Conf�der�çao 'Nacional da !ndustrra" .sESI. e SENAI, fot08ráfícás """feitas comleais serviços aos .Correjos eTelégrefoe do país, mUDlc�ndo·n?s a conc!u. é um escêndelo - um esç�nd�lo. que ontem. se con-
11 anos de Intervalo.em decorrência desse acontecimento, um são dos serviços de co- sumou, graças a provldencíel llmlnar concedida, pelo Se undo o asteônomo ,,'grupo ·de amigos ideou urna homen,agem ao �x- locação. da�,den.omin!la�s ,Supr.e�o Trtbunal Federal, ao mandado, de segurança o' n�vo corpo éelest�....chefe da Agência Postal de Iaragué e que CrJS- "tartarugas nas pnnci- que o interessado impetrou. ,

"

" está a uma distância detelízou ' com um mõvimento iniciado pelo' indus- pais vias da c i da d e, À frente da Conredereção Nacional da 1!l(:J�st�la, cem anos de luz ou 900mal Fidélie :Wolf e .0 MMo, Juiz de Direíto da iniciativa d� Comissã.o SBSI'e SENAI, o. sr. �u�arai dil�pi�ou; pertinaz .e bilhões de 'quilÔmetrosComarca, sr. D�. Ayres Gaina Ferreira de Mello." de Prevenção de ACI- escendalosemenre o perrtrnönro d.a, �ndustrJa e -pran- da. terra. Foi descoberto �

'Ás adesões se fizeram trnedietemenre, como d�ntes do Olube, comu- cou os "!aiores' desmandos. Destttuíde do .c��go !an�� com o nôvo telescópiopessôa largamente estimada dentro de nossa me- nícação que. vimos .de pelo governo, pessedo.j-como .pela própria 1D���JJ:la Sehmídt de 122 centíme-lhon.socledede, posstbllltando a realização de �m agra�ecer, divulgando a revoltada com os re�ulta.dos de, sua alarma����p�o-I,tros do Observatórie do'jantar: de cerca de ,100 talheres, rios salões de notíCIa,. com a qual a bidade, o sr. Lunardí resolveu voltar, pela ·Y��_!.9dlclal. te Palomar .na GaU-festa do Clube Atlético Baependi. população aquilatará dos E aconteceu o que poderia parecer !!l1possl4"el! »:� örnía
'. ,

·

, A,brindo as 'homenagens, falou 0A s� .. José. bons serviços prestados Supremo Tribunal Federal, o S!U m'!.fJ'.a�do. �e se� "Intrinsecamente-(�ibeiro de Andrade, atual Chefe da Agêncíé Pos pelo Lions Clube, mora- rança, por uma dessas tolerans1as
_ m.lsterl�ß.as .

do
disse Luyten .: a novalai desta cldedevque representando o Delegado lizan�o o serviço �e destino, foi cair exatamente nas mao�A do�sr. Vítor estrela é provàvelmenteRegional dos Correios e Telégrafos, deu 'co�he- trânsíto em nosso meio. Nunes Leal, nomeado par.a aquela C()� pelo sr.
25.000 vezes' mais débilcímenrô ao homenageado e aos presentes da

'------:-:---I Jus�elino Kubitschek. Ha uma semana, vl�t1a;s! b.o- ue a Iuz do nosso. SQl,mensagem endereçada ao sr. Erico Doubrawa.
'F I d PI" d quelando o resultedo dessa afortunada COID$lde!lcla, � de côr limito azul, oEm' seguida, como orador oficial da solení- ormu a o ano e que poderia dar uma direção nova a um doe �alores que indica uma elevadaDdard.e'Auys.'eosu daaamPaala.�earr�ir���" ��I�o,deseDg���O� Medidas de Assistência escândalos

A

e imoralid�d.es do govêrno Kubltsc�ek. temperatura, de cerca de'

I'

E, ontem, esses murrnunos se converterem em Irre-
15 mil a' 20 mil grausainda as palavras do Dr. Mário Tavares da. Cu- à Suinocultura cusável evidência.' 0. Supr��o Tribunal Fe�eral asse- Fahrenheit".nha Mello e do Prefeilo Municipal. .

gurou ao sr� Lun�rdl o direito de voltar í!I Confede-.
.

_.. Coube ao Coletor Federal, sr. Altino Perei- BRASíLIA - O Ser- ração Nacional da Indústria, ao SESI e ao SENAI ExplIcou.·que 16 centí-ra �� missão de entregar ao homenageado, uma �iço de Divulgação do co'mo se dan não tivesse sido enxotado pelas suas metros CÚbICOS da estrelale�brança ofertada pelos presentes e, na qúal se SEN·AM informa: - "O comprovadas desonestidades, e sir:n como se sua devem pesar 3.000 tone-procurou destacar o reconhecimento da socieda- deputado Cesar Prieto, destituição representasse alguma injusUça que cum- ladas, e um homem 9uede laraguaense àquele que desde 14 de setembro presidente' da Comissão pria reparar. ,pese Da terra 68 qUll��de 1925, entregou' as, ,suas' atividades ao desen- 'de Finanças da Câmara, A v,9'lta do sr. Lunardi � aos órgãos que, tanto p�sa�á cerca de melOvolvimento dos CorreiCls e 'Telégrafos em euviou à Mesa requeri- desonrou, como um dos mais típicos represent�- mllhao .de ton�ladas naJaraguá do'Sul. mento para qúe o minis- tes do' espírito. de rapinagem contr� o erárIo. superfíCIe do nov9 corpo. "Correio do Povo" sempre encontrou na tro da Agricultura'preste púbHco ou comúnitário que foi a prinClpäl carac- ce.leste.pessôa de erico Doubrawa um dedicado amigo, informações sôbre o Plano terístiea do gpvêrno Kubjtsc�ek, não -é �e. mol�e·

colabofÍôndo efi-cientémeßle eom a imp-l;ensa es-
que o Ministério da Agr1- a tranqüilizar nem a indústrIa nem a o.plnIão pu-_. �-crila; para que ela nunca faltasse] dentro do p.ra· cultura elaborou quaD10 blica. Destaque-se, inicialmente, a repulsa que a

O ..renlo"zo certo, aos seus assinantes, .Inu�eras tem Sido à suinocuitura, no sentido medida judicial causou n8. Confederação, onde os y,\'as'provas de eficiente funcionário � cumpridor �e de seu fortalecimento eco- representantes da indústria de 18
A

Estados nã.oseus deveres, que seria impQssivel enumerar, pOlS cômico e quais as provi· aceitam em 'hipótese ,nenhuma, o retorno do admI-

le"""u UTn. '

que, elas se perdem através dos tempos,
.

A� sua. dências que, objetivamen- nistrado'r ímprobo. Saliente-se que a Junta que :'y.", ...�ceonduia, contu,c1o, ficou imaculada pela retldao de te, adotou no sentido de ora administra os neg6cios da instituição conse,.
seu caráter, o ue lhe valeu esta justa e oportu- resguardar o produtor, guiu recolher ,em caixa, em apenas três mese,s, l'

iii
na homenagem, o reconhecimento mais alio que assegurando-lhe preços dois bilhões de cruzeiros - importância essa que re OglOjá se poude conferir a um homem, que pautou os míninos e compensado- se dissolverá como neve ao sol quando o sr.
seus átos na senda da retidão e no cumprimento res". Lunardi voltar a meter aR mãos no erário d� CN!.

TRAPANI, _ (HANSA) ,
de seus deveres funcionais,

-

------. ....,---- I Poder-se-á objetar' que o senhor Lunardl volta
_ O vento levou em-

. "Correio do Povo�' associa·se às justas ho-

SETE DIAS aos postos que delapidou abroquelado p!'r �ma bora o grande relógio de'menagens e fa;z; votos para que o ilustre home-
decisão judiciária. Todavia. há., C?� r�ferel}Cla a

Calatafimi que,. do alto'nageado confinui ainda por muitos anos a em-
essa decisão um pormenor SIgnIficatIvo, "mcon- da catedrallocal dera-prestar a sua lei;ll dedicação em pról do desen- SETE DIAS é o mais fundivel mes�o: a liminar foi-lhe concedida pelo durante 150 anos com-.volvjm�nto 'de Jar,aguá do Sul. novo semanário em Sta. ministro Nunes Leal, umbilicalmente ligado. ao pontualidade _ a, horaL- �_---- Catarina.· Com séde em govêrno Kubitschek.

. exata aos habitantes daFlorianópolis, cobrindo. A presente conjuntura moral do pais tem �Ido pequena' cidade.-todo o Estado de Santa copiosa em exemp!os �� retôrno:'Apesar da bISO-
Com enörme violência,Catarina, éra um jornal nha tenacidade do mIDlstro .Alfredo Nasser. que

o vento arrancou o mps-
.

'R' que' faltava para com'ple- insiste em dar prosseguimento aos inquéritos e
trador, o.s ponteiros e'Z J\ HLE tar a .grande !amilia jor- e sindicâncias instaurados para apurar as la�ro- parte d(t mecanismo.? . nal1stIca barrIga-verde. eiras do govêrnol'Kubitschek�, muitas mãos sUJ�s, (HANSA) ,

'

SETE DIAS possui de administradores desonestos e de pelegos,�tem.;S�gundo esl'amós infor- presa aos seus amigos oficinas próprias à Rua voltado a to'car nos dinheiros e p�'péis pÚblI?os,mádo's, 'ó sr. Heinz Zahler mais. chegad.os,. mesmo .Conselheiro. Mafra, 134 destruindo, em poucas horas, o esforço moralIza.
'.'e 'sua familia,' dentro de sabendo se que Imporlan na capital do Estado, o dor e a lisura de !llUit�� mes�s ,de trabalho ho- Comunidade.'dias deverão se'guir ,para teS a(ivid'ade� profissionais diretor. Nilton J. Cherem, nesto e devoção ao mteresse publIco.

l b d-
á capilal do Estaâo .de exigem' ii sua permanênCia secretariado pelo jorna- .

O c.aso Lunardi é típico. E mQ_stra que algo ui erana eSão Paulo, onde passarãq_ no Esta�o ba�de�rante. listá Jali Meirinho. A continúa entre nós, estarrecedoramente errado. E
.a re&idir. '. '. Quarta feira última, en- redação está �argo. do êSB� êrr� monstruoso, que bane � h�n.radez, e. rea- do none.-

· Fa�i1ia qas m�!s tradl-
quanto _ nos salões-' de radi�.lista e JornalIsta bre !1 'porta de cofres à desonestIdade, deverIa ser

,- ClOnals'em laragua do Sul, f�Stds do Clube Atlético 'f!odmirado em todo Estado corrIgldo,_a qualquer preço. '

.' _'

-

A, Direloria da Comuni.a n_(;).tícia
.

�
..
·oIHeu. ße�' s�r-I'Baependi sê, eXib, ia aO.' r.- pelo desassombro. ,com. .

'

(Tribuna da Imprensa. aOiI/62) dade'Evangélica Lutherana.

..

b d diados de - Três Rios dô Nor(e,'
'

?
.

• ,.,' _-.--, questra· de . Tobias Trols!-, que a or a o� e lC

comunica,' . que a' festa de
'

-

'

• I a família Zahler era sur� prob.le.mas }l.g a d o s. à
C

'

vença"';o 'Extraordinária .

. Conyençao Regional, preendida' .pela direç�o admiDlstraça.o públIca, on -. ��U���:Çã�i.osdPJo ��r���, ,

.

.

'1' d,aquela veterana' assqcl?- sr.;, Adolf? Zigellr..
"

"

. da UDN em Joinville
foi transferida do' dia 27

�da UD N çãg, que fe� �ntr,ega .as Cor��no d� Povo, cO,!Il
" Em data de 5a.-feira din'âmico e· ésforçado d� maio para o dia 1'7 d�', , desportistas Joana, Erlca o rec�blmento dos d?IS

C homt.>m púbUco que- é h d 1962:'A Uhião Democrática 'e Rosi' de treis:. bOQitas p�U)leIrOS ',números, reJ�- �ltiIila reuniu,se �má .

on-
T,SU"O Carnel'ro' de Lo.yo-

JUD o' e .
,

"

I blla se com o novo órgao \Tenção Extraordlll rIa, o L �,

A DIRETOBIANacional deverá' re.unir�se ,Iembr.anças de· Jaraguá do ,,"
'

'.'
M

..

I d .la, C'om.,. larga folho. de
'

d Imprensa catarmense Diretóri(, .' uDlClpa .' a
.

co·em Co�ven�ão Extraordi', Sul, .retIdo, falado, na opor- a. -..' N J' m servicos
.

prestados à _'___;;:.... �m'lria, '1'16 próximo dia 12 tunidade o Dr. Murillo B. enVIando 11' cumPr�en- �.�.. '

er '�!��lh:: c3� coletividade 'e para De- .do' c.0r.r�nte, oca�ião em qé Az.evedo, cujaspa!avras ��s.na��to�ede-;,conO��neos� ��Sn��datos- da 'terra do� putados- Estaduais o Dr. ,VENDE.SEque serao escolhIdos �s emocionaram a todos os
d 'd . d Principes em Convenção Paulo K. Bo.rn·hausen ecandidato& que dey�rao _pr-esentes. .' ' e :VI a,

1 pr_QPugl·nan -'ri da U D N Regio.nal em'o ·radi'aHsta Arno Enke.
.

oncbrrer ao proxlmo sempre pe � mora lzaça '. _ ! •
c

I Uo de Outubro, ' " As entregas �é1S lern, Qa coisa pública.
"

F:lo.rj�nópohs, no' dia l�p t,ar '

tanto estão ·sendo branças f?,�am fellas pelo '

Os " interessados , na do -corrente.
_. . .

. Tem�sß '�.,(},omo' qll!lsi
.

"
'.' D Ie ados sr. Octacll�o P. Ramos .e assinatura do vibrante A 'Conv,ençao JomvI- certa a hOrQl)ll;lgação des-

,

.

eonVoI�,�d?s os

a :ss�tir o
Haroldo RISt?W, respectl- semanário, deverão re-, lens�, -p�los .se'Qs e.l�men� S�'lJ nom.es ]>ela . C_on-ve.n-."__'_��I,c!,pa�s par

I que
vameme preSidente e ex- meter ao enderet>o acima tös partidárIOS malS re- çao Reglonal, com ampla""-

.

Imponontl2......conc ave
'd d C A B Y, "

'\._' I" 'bilidade de vitória.ifr,"" deverá reali·zar:se -nos pró- presl ente o . ..

a importância de �. � \ presentàtI vos" reso veu

I
poss� .

' ,

'ximos dias' 12 e 13, na 1.000,00, correspon�"( e índic.ar para D�puta_do no. pleIto de 7 d� 'Outubro
GáPilD,vi4'0 Estado.__... tnatura_}e 52 nú .... Felt ral,' a r�e]elç{io. do de 1962.

"..
' � �

�

catarinerl�.e

Fundação: ..

_,j li'" .�

BUGeNIO VITOR SCHMÖCKBL

Diretor: Impresso na :

Ho.menageada �,a.
<

família � .HEINZ,

'fV8nDéliçn
lrês .' Rios

Um Terreno com Casa,
,ganchos, situaqo em Es
trada Corticeira', Ouami
ranga, com lerreno própria
para arrozetras. ",

. 'Informações .com"'.o sr� �
OSVALDO 'KLEIN, Estrada ,

Ouamiranga, Quaramirim
Sankl Ca.larina:'· .... '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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._ I Aniversários " do Rosário; i�
:

I"·- a srta. Augustinha

1'1
Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro .

Fazem anos hoje: Nilza Silvestre da Silva, I Ireaid.vem Itapocuztnho ; da Fonseca n". 122, para melhor servir seus c 1 i e n te s ;O sr. Heinz Marquardtj - a srta. Ursullna.filha tê treito j tercãmbi
.

di 'á
'

E' , ,

_ o sr, José Menegotto; do sr. Ricardo Kreutzfeldt,

I"
man em es reito m ,ercam 10 ju icr rIO com os scritõríos . '

_ a srta.Miriam, filha do resido em Jaraguàzinho ;·.. 1 de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ IH
.

H f
- a sra. Olivia, esposa êda em J' '11 S- F

'

d SI' I'
sr. enrrque a emann; do sr. Dante Sohíochet ; _

com se ,e em omvu e e ao: rancisco to U; está em:.._ a srta. Ilse, filh'R""do
sr.' Guilherme Trapp;

- a sra. .Irma, es nosa 'II condições de, também, aceitar causas para aquelas Oo- ,

do sr..Erwino Grankow,
I marcas, Bem maiores onus .para seus constituintes. ,

'Inesta CIdade. : -

,

F
'

h
- E�IIE!l!FeElIIi_I_liES!::::aii=!l!!iE!lSE!!!iiiii!EI!!Sli!!EIli!i!!!i!!Ii!i!E"ii!i!I!j, lfÉ!!i!!iIiIEl"iSsIIilaeem anos amam a: '

O garoto Carlos Ge- Registro Civil Inho, neste distrito, filha lavrador, domiciliado e

raldo, filho do sr. João de Ovidio Dalri e de residente ii. Estrada Gari-
Bastos. nesta cidade; Aurea Müller Grubba, Oficial Gisela Dalrí, baldí, neste distrito. filho
_ a sra. Hulda, esposa do � e � ist r o Civil do Edital N. 5.257 de ,28�4, 62 de Guilherme Krueger e

r(l. Distrito da Comarca Ja- ." de Ernestina Krueger.do sr. Alfredo Maier, (aguá do Sul, Estado de Nascíménto Manoel Ela, brasileira, solteira,nesta cidade; Santa Catarina 'Brasil Mendonça e doméstica, domiciliada e
- o sr. Geranimo faz saber que �ompar�ce- Claudina ' Zimmermann residente à Estrada Gari-

'I'rentiní, residente á ram no cartório exibindo os Ele, brasileiro, solteiro, baldi, neste distrito, filhaEstr. Itapocú Hansa; documentos exigidos pela lei sapateiro. domiciliado e' de Ewaldo Kühn e de
- sr. Nelson Stinghnen: afim de se habilitarem -par a residente à Estrada Jara-I Amanda Gielow Kühn.
- a srta. Isolde We- casar-se: guá Esq.uerdo. neste dís- Edital N. 5.263 ',de 2-5.62

ckerhage, filha do Edl I N 252 d 6 trlto, filho de Manoell' •

sr. ua . 5. , e 2 ·4 62 M d Alfredo Selke eAdolfo Wackerhage, re-
en onça e de Bernar-

'

. .

sídente em Barra do Rio
Hilbert Ruediger e dina Alberton Mendonça. Edíth KreIS

Cerro;
, Edle Maublas Ela, brasileira. solteira. Ele, brasileiro, solteiro,
r h 'M TEle, brasil'eiro,· solteiro. doméstica, domiciliada e lavrador. domiciliado e

.

- a garo ID a an ia, lavrador. domLciliado e residente à Estr. Jaraguá residente em Rio Cêrro,filha do sr. Norb.erto Ha- ,residente em Rio Cêrro Esquerdo, neste distrito, neste distrito, filho deIermanu, 'nesta cidade : neste dsstrlto filho -de Ri� filha de João Fernando Guilherme Selke e de
_:_ a s.ra. Angelina Klein cardo Ruedig�r e de Minna Zimmermann e de Hilda Ana Selke.

Staehehm, esposa .do sr.1 Ruediger. Zimmerman. Ela. brasileira, solteira,Alfredo A. Staehelim. Ela, brasileira. solteira. Ed't I N 5258 d 28.4.62 do�éstica, domiciliada e

doméstica. domiciliada e
1 a . .

,_' e, residente em Ribeirão
residente em Rio Cêrro ,José Sebastíão Kamer e Molha, neste distrito filha
nesre dtsrrlto, filha de Al� Leofrida Petri

I
de Ervino Kr�is � deO sr , OUo F. Bauemle ; vino GUilherme Matthlas e Ele. brasileiro, solteiro, Hermina Franke Kreis.

- o sr. Avelino Kars- de Tecla Ertmann Mallhias. lav!,ador, domiciliado .e Edital N 5 Q64 d ';'.c::.-62ten. nesta, cidade; reSIdente em Ilha da FI'
. .- , e u u

__ o sr. Lauro Demarchi. Edital N. 5.253. de 26·4, 62 gueira, neste distrito, filho Helio Cardoso Verissimo
Hardwich Wendorff e de Sebastião Kamer e de e Aurea Gomes

Catarina Tilz Monica Gorges. Ele, brasileiro. solteiro,
Ele, brasileiro. solleiro. Ela. brasileira. solteira. contador. domiciliado e'

lavrador, domiciliado e doméstica, domiciliada e residentt:' em Joinvilre.
residente em Três Rios do residente em Ilha da Fi· neste Estado. filho' de'
Norte, neste distrito, filho gueira, neste distrito.filha Antonio Antão Verissimo
de Carlos Wendorff e de de Romão Petri e de e de Ap'olonia Alpaides
Maria Wendorff. Maria Berns Pétri. Cardoso Verissimo.
Ela, brasileira. solteira, E Ela, brasileira, solteira.

doméstica, domiciliada' edital N. 5.259. de 28-4-62 industriária. domiciliada
residente em Três Rios do Walter Leitzke' e e residente nesta cidade.'
Sul. n�ste distrito, filha Edite Ullmann filha de José Maria Gomes
de José Ti:z e de Frieda Elt:', brasileiro, solteiro, e de Adelis Martins Go·
Titz. '

-

I torneiro. domiciliado e meso

Edital N. 5.254, de 26-4 62 residente em Gua�amirim, Edital N, 5,265,' de 3-5-62
, . neste Estado, fIlho deOrdlval Luis Demarchl 8 Ricardo Leitzke e de Adolfo Krisanski e

Norma Teresa Vasel Paula Leitzke. Edeltrudes Borchardt
Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira, Ele. brasileiro, solteiro,

industriário. domiciliado doméstica, domiciliada e operário, domiciliado e
e residente em Rio Cêrro, residente em Itapocuzi- residente em Rio Cêrro,
neste distrito. filho de nho, neste' distrito. filha neste distrito, filho de
Erminio Demarchi e de de Fritz Ullmann e de Carlos Krisanski e de
Alma Lenzi Demarchi'.' Erna Paul UBmann. Hedwig Krisanski.
Ela. brasileira, solteira. ,. _ Ela. brasileira, solteir&,

doméstica, domiciliada e
EdItal N. D.260. de 2-5 62 industriária. domiciliada

residente em Ribeirão Iugo Gaedke e
'

e residente,neste distrito;
Molha, neste distrito{ fi, Nelsa Georg em Rio Cêrr�, filha de
lha de Alberto Henrique Ele, brasileiro. solteiro, WaHer Borchardt e de
Vasel e de Irma Hrusch· lavrador, domiciliado e Alida Steinert Borchardt.
ka Vasel. residente em Rio Cêrro.

. E para que chegue ao co·neste distrito, filho de nhecimenlo de todos, mandeiRicardo Gaedke e, de .

Paulina Fischer Gaedke. passar o presente edital. que
Ela, brasileira, solteira.

será publicado pela impren.
. sa e em cartório onde' será, Ele. brasileiro, solteiro, doméstica, domiciliada e atixado dUlante' t'í dias. Sioperário, domiciliado e resl'dente em RI'O CeArrc) , alguem souber. de algum im-residente· em Três Rios neste distrito. filha de pedimento acuse o

.

.-- '

do Norte. neste distrito, Otto Georg ,e de EIs a tins Ie i'
-

para os

filho de Pedro Gesser e Ge,org. AUREgAaMs,U"LLER GRUBBAd'e Alice Ziemann Gesser.
. Ela, brasileira, solteira,

EdItal N .. 5.26t. de 2-562 Oticial
doméstica, domiciliada e' Eriberto Bretzke e ---------'-

residente em Três Rios Lydia Meier"
D I

'-

do Norte, neste distrito, Ele, brasileiro, solteiro, ec araçao'filha de Augusto Piva e macineiro, domiciJiado e
de Ana Train9tti. residente nesta cidade, Pela� presenle" tendo em

O sr., 'Jorge Mattar,
EdI'tal N c::. "''.../6' d 98-4.62 filho, de �swaldo Bretzke vista as palavras desairo·

nesta cjdade. . u>��6, e -

e de AlIce Bretzke. sas proferidas pela srta.
EucH,

\..Bu:snar�o e Ela, brasileira; 8oltefra, Lourdete Fuzile, declaroDia 11: E.telVlna Dairl doméstica, domiciliada, e a bem da verdade que o

_ A sra. Ana. esposa 'Ele, brasileiro, solteiro, residente n,esta cidade, sr. João Rodrigues' dos
do sr. Herbert Bue,rger; operário. domic,iliado e filha de Alfredo Meier e Santos. é pessôa sincera

residente à Estrada Vila de Hulda Meier. e de bôa moral; nada ha·
-:- o jovem Jo�é Carlos, N vendo· que o pudesse de-

filho do 'sr. Auousto Ges- ova, �este distrito, filho Edital N. 5262 de 2-5-62 sabonar até -a prrpelõ;spnt.2-I!I de MarIa Busnardo. . ,
�_

..

ser, resido em Concórdia El� brasileira solteira Alfredo Krueger e data. -------
_ a sra. Zilda Schmoo p "'J6�sora, domiciliada � Dorelina Köhn Corupa, 2 de abril de 1962.

ckel, resido em Curitiba. .l.E .dente em Itapocul5i· Ele, b�Qsileiro,--'1oltQj�o, -,
,

J

A sra. Mariana, esposa
do sr. Alberto Murara,
residente em N. Ramos,
- o sr. Wigando Staatz.

residente em Barra do
==== Rio Cs'rro;

- a .sra. Da. Amélia
Enke 'Karsten. residente
em Estrada Nova;

UMA PROPRIEDADE' COM 1.200 MORGOS . '_: o sr. Greg6rio Müller,
/CONTENDO AS SEGUINTES BENFEITORIAS: residente em Corupá;

. '

- o jovem José. filho1 bananal com lº.OOO pés' prgduzi,eis; do sr. F�lix Henn, resi'25 morgos de arrozeira plantada; dente em Corupá.
36 mil metros de valas para arrozeira;
1 estrada no terreno. com 2.500 mettos ;

250 pés de ár90res frutifetas enxertadas;
3 casas de moradia;

.

1 pasto todo cercado (incluslge animais);
12 qtil, pés de aipim;
1 batedeira na. a - com motor;
2 carroças.

Ferramentas, ranchos, muita mata 9Í1'gem
etc., localizada em estrada federal - melhores
informações nas Lojas DOUAT -

com Vitor Zimermann - JARAGUA DO SUL

"

CORRflO DO POUO
II

• (Fundação : flr�ur müller - lQ19)
-

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

, '1961 '

Diretor:
'Eugênio Vitor Schmöckef

,

ASSINA1'URA :

f\nual •• Cr$ 350,00
Semestral. • • Cr$ 180,00
Avulso. . . . Cr$ 10,00

'I
BNDBRBÇO:

Caixa Postal. 19
'

f\venidll Mal. Deodoro. 210
Jaragua do, Sul ' S. Cat::.:_

,
,

,Vida Social' em Revista
ReaUzou-se dia 50 p. p., o primeiro 'baile do

Clube dos Beneficiários QO SESI. Pelo qúe pude
observar a aniríÍação era geral, resultando daí o
contento de todos quantos se fizeram presentes. Não
há dúvida que êste foi um grande empreendimento
dos operérios de nossa terra, pois. assim dernons-

, traram que com pouca coisa. muita coisa pode ser

,\, feita. Ao Clube dos Beneficiários do SESI. oe votos
sinceros de felicidades 'e que melhore cada vez mals
em seus futuros encontros sociais desta natureza.

-x-

Deverá excurstonar dias 4. 5. 6 e 7 à cidade
de Pôrro União, afim de poder tomar parte d'urn
concurso a ser realizado nêstes dias por lá, a srta.
ôuely Teresinha Lenzt, Como todos ou pelo menos
quase todos já' sabem. deverá realizar-se em Pôrto
União. a escolha da Rainha do Pinho e como a

Suely já havia sido a nossa candldate em Canoinhas
(isto quando da escolha da Rainha do Mate), foi ela
escolhida' pelo promovedor geral desta festa, sr. Alceu
M. Bley, diretor -do Jornal da Lapa, pare ser a repre
senreute de nosso' município e não tenho dúvida
alguma que estamos bem representados, porquanto
predicados suficientes para vencer num concurso
desta natureza ela os possui.

-x-
-

Dia 12, está programadé1 a vinda da Bandinha
Tremmel, para abrilhantar mais um baile da S. D.
Acaraí.

/

-x-

A festinha de despedida feita em homenagem
da Joana, Rosie e Mickey, redundou em mais com

pleto êxito. Dia lo. de maio, na ..casa da Betty, foi
feilo em homenagem destas três simpáticas garôtds
de Qossa sociedade, uma festinha de despedida. pois
como todos sabem elas irão residir doravante em
São Pdulo. Almejo à elas os mais sinceros votos de
saúde e felicidades nesta terra tão distante.

-x-

Bstêve dia 2 p. p., em nossa cidade em mais
uma das grandes promoções ,do Deparlamento Social
do C. A. Baependf, a fabulosa Orquestra de Tobias
Troisi. Não há dúvida d� que o Baependí sempre
está dando aos seus associados de vez em quando
um grande programa. pois como sabemos, mandar
vir uma Orquestra de fora. ainda mais no rr:eio da
semana. acarretam grandes despêeas, mas. mesmo
assim, só com ti intuito de °dar algo diferente o

Baependí 'se arrisca a isto e faz êstes seus bailes
que ficam gravados na lembrélóç� de cada um.

'

- X -

E. assim vou devagarsinho terminàndo por ora
mais êste pequeno comentário para voltar na próxima
com ,mais alguma que por vent'ura tenha lugar em
nossa "city". ,,'-.r-'

I NAGOROI

VENDE-'SE

Dia 7:

- a' menina Iracema,
filha do sr. Francisco
Morbis, residente em Rio
Molha.

Dia 8:

O sr. Osmar Schmidt;
- a sra. Zélia M.Maser;
- o sr. Rodolfo Maier;
- o sr. Erich Ehlert,

representante da Marmo
raria Hass de Blumenau,
nesta cidade;
- o sr. Bruno Friedel.

residente em Três Rios
do Norte;
- a sra. Adélia Harbs,

esposa do sr. Rodolfo
Harbs. residente à Estr.
Itapocú;

- a 86ta. Dorothi Vi
tória Grubba, filha do ca

sal Aurea Müller e Ber
nardo Grubba. ni cidade;
- o j0gem Ademar.

filho do sr. Martim Henn,
resido em Jaraguàzinho.
,Dia 9:

Dia 10 >;

It

Edital N. 5.256, de 28 4-62
Rolf Gesser e

Nair Martinha Piva

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ed i tal de C i tação
O�.·..·.��.��.·..•..·.M..·..·.l��.·..·..-n�.·..•..·.���.·..• J J�

de D�.��uJ�tJ:�:�c�ad':!aJ;,��:lr��.s�r.ll�,��� �: Vitório Lazzaris :.1.1de Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc·.. 1
FAZ SABER aos que o presenteedital de Oi, : VENDE DIVERSOS LOTJiS .�.)tacão, com o präzo de trinta (30) dias vir.em ou dele :

.

\ F i ,

conhecimento tiverem, que por parte de HUGO KU- .: .N ES TA (J I D A D E, E MA I R :
PAS, i;>o'r intermédio de seu' 'bastante procurador l�' .:::1advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a : 1 Casa de Madeira. e 1 terreno c/1.250 ms2; 1'petição do teôr seguinte: i 1 Propriedade na cidade com 2 casas e 1

:.:.·lPETIQÃO INIOIAL: "Exmo. Snr. Dr. Juiz de!: morgo de terra ; ,

JDireito da Oomarca de Jaraguá do Sul. HUGÖ KU- : 1 Casa de Material com 1 inorgo de ,terra;
PAS, brasileiro, casado, lavrador, residente e domí- : 1 Casa de Material com 1/2, morgo po n: to. ::I�

.

ciliado no local Guaraní - Açú, município de Massa- i para comércío;
.

randuba, exdistrito de Massaranduba, Comarca de : 292 morgos de terra próprio para banana,Jaraguá do Sul, vem através de seu bastante pro- 4 .kl. dístante da cidade,. sendo maíscurador, adiante assinado, Instrumente procuratório da/metade mata Virgem; �'::anexo, advogado inscrito na OAB. seção do Estado
de Santa Catarina sob n. 915, com escrit6rio á Av. 1 Casa de Madeira, estabe_lecida, à Rua
Mal. Deodoro 215, nesta cidade, para expôr e de- Nova, em Guaramirim;" .::.Jpois requerer o seguinte: - Que oauplieante sem- 1 Casa de Material, em ótimo estado de J
pre esteve .na posse ininterupta mansa e pacifica . conservação" estabelecida à Rua. Emilio :1
para mais de 20 anos, entre si e seus antecessores, Stein, nesta cidade; :Jcom o "animus domini" sem jamais sofrer qualquer 1 Casa de Material com 3 morgos de terra, �
embargo ou contestação de quem quer que seja, de estabelecida à Rua Rudolfo Hufenuessler; :J
u.ma área de terra, sõbre ela co�struindo benfeite-

: 1 Casa de Material com 2 morgbs de terra, �J
nas, I?a��udo reg�lar�ente os ,Imp6stos em. nome I: estabelecida à Rua Rio Branco. _ I:da prtmttíva proprietãria, Paulina Kupas, situada Lli -

:
no local Guaraní-Aeú, muaíoipio de ·Massaranduba.

•

·,.."'·.·�r·.. • ·'r·".·*••••,:;�=�.:.:....*•••••#.�r • ..:· ··t�· ��

Que é de 148,500 msã. a âraa ocupada pelo supli- ! '

cante, com as seguintes divisas objativadas no cro-:

quis anexo: - lado Leste .oom terras ocupadas por
Gustavo Kupas, com 220 metros de largura,' ao Oeste
também com 220 metros, em terras de Adelino De
ckel'; ao Sul com 675 metros em terras de José
Schwambach: ao Norte com 675 metros em terras
de Gustavo Kupas. Que à vista do exposto, se en

oonrra perfeitamente configurado, com todos os re-

quisitos 'legais, e a seu .Iavor, o USUOAPIÃO EX- SENTENÇA: - Vistos, etc, .. Julgo, por sen-
TRAORDINÁRIO, da área de 148.500 msä., tudo tença, a justificação de fls., para que produza seus,
de conformidade com o que preceitua o art. 550 do jurídicos e legais efeitos. Citem-se, por mandado;

João Wiest· S.A. Oõdigo/ Civil. Que desejando o suplicante legalizar os confrontantes conhecidos e residentes nesta 00"
) o seu direito sôbre o imövel em questão, com o re- marca. bem como o representante do Ministério

conhecimento judicial do seu domínio sôbre o mesmo Público e, por edital, com o prázo de trinta (30)
. EDITAL -DE CONVOCAQÃO ajuisa a presente Ação' de Usucapião, requerendo dias, publicado uma (1) vez no "Diário da Justiça"

São .óonvídados os Senhores- acionistas para � y. �xa. a ,d�signação de dia ,.e hora para a jus- e duas (2) vezes, no jornal loca], ós interessados
a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se I tlflcaçao prev!a, com as testemunhas abaiXO arro- incertos. Cl,lsta!il a final, P. e I. Jaraguá do Sul,
no dia 14 de maio de 1962, às 14 horas, n� Escri. l�da�, a� quái� comparecerão independ.entemente de 9/4/62. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz de
-tório da Sociedade afim de deliberarem e votarem cltaçao, lDc]uslve os confrontantes do l,m6vel, e por Direito.

.

sôbre a seguinte ORDEM DO DIA' - Edital pelo prazo de 30 dias, para conhecimento de
. Em virtude do que cita, e.chama, a todos quan,

1 I R t'f'
-

d C t 'd'E é t' interessados incertos, ,constestar o pedido, se qui,
:-' a � Icaçao e _on rato e, mpr s lIDO

zel'em, no prázo legal sob pena de reVelia. Que re
tos int6ressar possa e direito .tenham sôbre o im6-

Ind�BtrI�I. 2 - Outros assuntos de mteresse da
qu.er a notificação do Orgão do Ministério Público, vel requerido, a virem, no prázo legal de trinta

SOCIedade
_. para intervir em todas as fazeS do processo no in- (30) dias, alegarem o que julgarem a bem- de seus

Jaragu� do �ul, 2/ de �bril de 19�2. teresss da Fazenda Federal e Estadual. Que não interêsses e direitos. E, para que Chegue ao conhe-
Joao WIest Jr.._ DIretor PreSIdente. sendo contestada a ação, espera desde jã, seja jul- cinie-nto de todos e ninguém alegue ignorância,

gada procedente a ação, com a declaração do seu
manda expedir o presente edital, que será afixado

domínio sôbre o im6Vei usucapiendo, valendo a
no Jocal de costume, às portas do Forum, pu.blicadó

sentença como titulo hábiJ para a transcrição no pela imprensa local e Diário de Justiça do - Estado,
Oart6rio de Registro de Im6veis desta Comarca. Dado e passad� nesta c�dade de �araguá, do Sul,
Protesta-tle por todo o gênero de provas em Direito aos dezess�te dIas do �es de abrIl de mIl nOVfl-

_

permitidas, principalmente o depoimento pessoal cent?s_

e sessenta e dOlS� � Eu, Amadeu M�hf,!d,
de qualquer contestante, testemunhas pericias, VIS'. EscrIvao, o �ubscre,:1. :-) (a) Ayres Gama FerreIra
torias. Dá-se para fins fiscais, o valor da ação em

de Mello, JUIZ de DIreIto.
, /.

'

Or$ 3.�00,00 ..Nestes.Têrmos p.·Deferimento. (Sôbr,e A presente cópia, confere_ com ô original;
estampIlh�s e.s�aduals no val.or �e Cr$ 4,Oe, deVI' ·dou fé. - Jaraguá do Sul, 17 dá abril de 1962.damente lDutlhzadas, o segUInte). Jaraguá do Sul, .

.

4 de dezembro de 1961. (a) pp. Reinoldo 'Murara. O Escrivão, AMADEU MAHFUD

Guerra aos resfriados
solução assim. obtida é
introduzida na� narinas
rnedlante uma s e r i n ga
(daquelas de borracha usa
das antigamente pare lavar
ouvidos de criança). A

água leva as fossas nasais
e é depois expelida pela
boca. ôe o resfriado esrá
no início, duas aplicações
a dtsrêucíe de duas horas
são suficientes pare cortar
o mal; ee, porém, o res2
friado já fez progressos
será necessário, fazer ÇI

lavagem salina de 'duas
O segundo . tratamento em duas' ou de três em

é devido a um coronel três horas por todo o dia.
inglês. Dissolvem-se duas Ao máximo em vínte -e

colherínhes de sal de ,CO" quatro horas mas geral·
zinhà em nm quarto de mente em doze se obtém
litro de água_ mcma :e a a completa cura.

Dois novos tratamentos
foram proposlos centra °

resfriado. O primeiro, in
ventado por um médico

j francês, consiste simples
mente no respirar por cerca
de duas horas seguidas
ar quente. Pode-se realizar
o tratamento usando um

secador de
.

cabelos. 'A
"remperaurre não' deve ir
além de

'

40 graus
: centl

grados. O rnédíco assê
'gura oitenta por .cento de
.curas.

Atenção

TESTEMUNHAS: 1. Theodoro Safanelli, brasí
leiro, casado, lavrador, domiciJiado em Guaraní
Aoü. 2. Max Wulf, brasileiro, casado, lavrador, domí
ciliado 'em Guaraní-Açú -. 3. João Kaprowski, brasi
leiro, casado, lavrador, domiciliado em Guaraní-
Açú.

'

Senhar e s Proprietários d_e Matas
Lsonides Sohadeck, brasileiro, casado, indus

trial, sócio fundador' do clube Caça e Pesca Mare
chal Rondón, domiciliado e residente à Rua Jorge
Czerniewicz, Jaraguã do Sul, estando devidàmente
legalizado, a visa aos senhores propsietãrios de
matas próprias para caçar, que caçárä em qualquer
mata do território nacional, desde que não exista,
nessas proprtedades, rumos abertos e as placas

.

proíbindo expressamente caçar.
Ass.: LEONIDES SCHADECK

Assembléia Geral Extraordinária

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA DE SAUDE

Rua Presidente 'Epitácio Pessôa N°, 704

(antiga residênCia de· Emanuel Ehlers)
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e crianças
- Partm • Diathermia 'Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - 'Bisturi-elétrico - Fl�ctro-cauterização

- Ráios Intra.vermelhos e azUis.
'

........., ..

.

_Município de Corupá·-" 83
Orça a Re_ceita e Fixa a Despêsa do. Município. de Co.rupá, para o. exercício.' dê -1962

o Senhor WILLY GERMÄNO GESSNER, Prefeito Municipal de Corupá, no uso de
-

suas atribuições:
'Faço saber a todos os habitantes dê·ste�Município, que a Câmara Municipal votou e eu' sanciono a segu.inte Lei:

-

.

Art. 2°. - A' DESPESA do Município de Oorupá, para o exercício de 1962, é fixada em Or$ 6.656.000,00, (Seis'
milhões,.seiscentos.e cinqUenta e seis mil cruzeiros), a qual será efetuada de conformidad�-com a classificação segui_nte:

DESIGNAQÃO DA DESPESA
C6digo
Geral

o 43
(}

.

43 .1
O, 44

.

,-O" 44 ._1
0.44, 2
O 44 3

I O 44 4'

O 7
\....,Ó 73

O 73 1
O' 74 .

O '74 1
O 74 2,
'O' 74 3

. '

1
1 'O \

'1 00
1· '00 1
1 \ 00 2
1 '00 3
l' 00 4

Mutações
Patrimoniais

Efeti\'a

OR$ �32 000,00
Màterial de Oonsum'Ó
lmpressos e Material de Expediente
Despesas Diversas
Serviço Postal .

-

Serviço Telegráfico
ServiQo Telefônico _ ,

Publicação do -Exp'ediente
SERVIQOS TÉCNICOS ESPECIALlSADOS

Material de -Oansumo
Livros e Impressos
Despesal!l Diversas: ,

Despls-as d'e Trâpsp. de Func. em Serviço,
,Diárias de Funcionários em Serviço
",Limpesa e Oanservação da Prefeitura

EXAQÃO E F�SOALIZ�QÃO FINANOEIRA
Aàministração Superior
Pessoal Fixo

'

1 Tesoureiro
.

1 Fiscal de Rendas e L�nQamentos
Aquisição de' Talonários e LiV,ros
Quebras de Oaixa ao Tesoureiro .

À TRANSPORTAR

""""

25.000,00

I 8.000,00
3.000,00

,

15.qoo,oo
- 10.ooo.()() 193.000,00

15.000,00'
;,-c , .-

2.000,00
'

2.000,00
.6.000.00

,>. 132.000,00
132.000,00
15.000,00
2.000.00 281.000.00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Edit.al de Citação
, o" Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc ...

F A Z S A B E H aos, que o presente edital de
citação, com o prázo de trínta (30) días virem ou
dele conhecimento tiverem, que por parte da MI·

"
São convocados, pelo presen.te ��ital, IJI. �or- TRA DIOCESANA DE JOINVILLE, por intermédioma regimental os membros do dlretõrio pomclpal de seu bastante procurador, advogado dr. Hélio

os vereadore� .eleitos pela legend� d� �DN e suplen- Alves, lhe toí dirigida a petição do teor seguinte:tes em ex�rclclo os delegados d�strltal.s, na pro.por" PETIÇÃO INIOIAL: _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz
ção de dois delegados por secçao eleltoral do ínte- de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. .....,. A
rior e um por secção eleitoral do distrito séde, para MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE neste Estado',
,a Convenção da.União Def!locratica Na�iona.l, a rea-

'por seu advogado infra firmado (i�strumento de
llzar-se dia 2�, vinte de f!'alo, de 1962, domingo as procuração, com substabelecimento incluso), vem,9 horas, na séde do Partido a.Av. �é:1. Deodoro d.� com o devido respeito e acatamento, de acordo
Fonseca, 210 onde, sob a presldencia do �r. ,Pr�sl- com o art. 550 do Código 'Civil e consequente al
dente do Diretório ARegional. da, .UDN, .s�rao eleitos teração pelo art. I da leí n. 2437, de 7·3-955, exporos Membros �à �esa do. DI�e!orlo lVl_u�lclpal, Mern-

e requerer: 1 _ que é possuidora, por maís de
bros convenclO�als do Dlr.etorlo _!'1umclpal e Delega. vinte (20) sem interrupção, nem oposição, por issodos a Convenção do Partld? ,

. ". mesmo, mansa e pacificamente, um imóvel (planta.

A Convocd9ã_ö obedecera a seguinte �rdem do dlà: inclusa) em prolongamento a terras já do domínio
I.) -'- Eleição do� M,embros. da �esa P?r voto da requerente, situado na cidade de Guaramirím ,

�����
direto ,e. Secreto (PresIdente, � trels' vlce-presldentes, 2 _ que o terreno em aprêço tem as seguintes ��:: ����e��le�o�tr���� s��secreiano geral e sub secretérlos). �, . '. confrontações: frente, ao Sul, com a estr. Itapocú,. 2:) - Eleição dos Me.mbros do Diretórto, ef�". medindo 45,80 metros; fundos, ao norte, com terras FARMAGIA NOVAvos e suplentes por voto direto, secreto e proporcio , da requerente, medindo 37,80 metros; a leste, com .8 ROBERTO M. HORST PEÇAM CA.TALOGO
nal.

... ditas de Paulo Butschardt, em duas linhas, uma a que díspõe de �aior sOl'timen'l ,ILUSTRADOõ.) - Eleição- dos Delegados Municlpals as de 60,70 metros e outra com, 72,10 metros
'

e a to na pr�ça e oferece �eu6 ,artl- Leopoldo SeidelConvenções Regionais. oeste, com ditas da requerente, medindo 137 mts., gos a preços vantajosos

I4.) - Assuntos gerals de interesse do Partido. 'sentio a área de 5406,86 metros quadrados, tudo Rua M,al. Deodoro 3 ". Jaraguãr - CORUPA' -

,

de coníormídaue com a planta inclusa; 3 - que, ����� c::::::;:.c:::::::o.:=a�C::::::=Oc:::::::":::::::::OJaraguá do Sul, 12 de Abril de 1962.
pretendendo legitimar a sitúâção de fato, a reque-

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL rente, Ha forma do art. 454 e 456 do C.P,C., requer
Presidente

.

que V. Excia. se digne de designar día, hora e

lugar, para que com as testemunhas abaixo arro

ladas, se proceda a justificação do alegado, após
Comunícaça-O

'

Pra;ça o que deverão ser, pessoalmente, citados os atuais
'"' a confrontantes e íntereseadoa certos, e suas .mu

lheres, se casados forem, bem como o órgão do
Ministério Público, expedíndo-se editais, com prazo
de trinta (30) dias, para ciência dos ínteressados

Iincertos e desconhecidos, a fim de que. dentro do
prazo legal, a contar da citação, e sob pena de
revelia, apresentem, querendo, a contestação que

I

tiverem; 4 - que, não sendo contestada a ação,
deve ser, desde logo, reconhecido e declarado,
por respeitável sentença, o domínio da autora sôo
bre a gleba em questão:, Protesta·se por todos os
meios de provas admissíveis em direito, inclusive
depoimento pessoal dos interessados. Dá à pre
sente o valor de CrI 5.000,00. Termos em que p.
deferimento. (sôbre estampilhas estaduais no valor
de Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas, o seguinte):
Guaramirim, .12 de setembro de 1961:- (a) Hélio
Alves. Testemunhas: 1. - João Lyra, brasileiro, ca-Sociedade de Atiradores" Progresso sado, farmacêutico. 2. - Rodolfo Tepassé, brasileiro,
casado, bancário, que comparecerão a juizo, inde.

pendente de citação. '

' c o H. lIIJ]PA - SAN�A CA:nrAJR.I[l�liA
Pelo presente edital, ficam 'convidados os Se- DESPACHO: - Vistos, etc ... Julgo, por sen· I -

,

-

nhor�s associados desta Sociedade, afim de compa- tença, a justificação, de fls., para que produza
I fi) _"!F8IB'�1iiI9 ais:s8(j@lõt�@I!l'�recerem à Assembléia Geral Ordinãria, a se realizar seus jurídicos e legais efeitos. Cit�m se, por man·

&3JiAJ il&ii

iem suá séde social (Salão Doering) no dia 27 'do dado, os confrontantes conhecidos, reside.n�es f!/ FOTO PIAZERA
Icorrente, às 8 horas, a fim de tratar da seg'uinle Comarca, bem como o representame do MIDlstérIO ,I

-

,
,

,

Pu'blI'co, e, por edital, com o prazo de trinta (30) PBPRONTB A PRBPBITURA - JJ\RAGUA DU SUL-

ot'dem do dia:

I
dias, publicado uma (1) vez no "Diário da Ju�tica" 'fotografias em Geral - fotocopias de Document<:Js -1) Prestação de contas;
e duas -(2) vezes no jornal local, os interessados filmes e Material foto - Aparelbos'e Acessórios2) Eleição da nova diretoria; .

C t à f' I P I J á d S IlIDcertos. us as IDa..·. - aragu' ou, A pedido. atende a domicilio 19 tambem3) Assuntos de interesse socia .

4/4/62. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz
.
./ em localidades vizinhasNOTA: Não havendo número legal de asso- de Direito.

: _(i&3J&J 'õMõ'S8ISI!l!�(iciados, na primeira convocação de acôrdo com o ' Em VIrtude do que. cite e chama, a todos
art.- 16 dos dispositivos estatuários, reaJízar-se-á a quantos interessar póssa e direito tenham! s-ôbre
segunda meia hora· após" com qualquer número de o imóvel requerido, a virem, no prazo legal de
sócios quites presentes. trinta (30) dias, alegarem o que julgarem a bem

Jaraguá do Sul, 3 de maio de 1962: de seus interesses e direito. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguem alegu� igno-QSWALDO 'l'HIEM. Presidente
rância, manda expedir o presente edital. que será
afixado no Jocal de costume, às portas do Forum,
publicad.o pela imprensa local e no Diário da Jus·
tiça do Estado. Dado e passado nesta cidade de
Jaraguá do, Sul, aos dez dias' do mes de abril de
mil novecentos e sessenta e dols. Eu, Amadeu
-Mahfud, Escrivão o subscrevi. (a) Ayres Gama Fer-
reira de Mello - Juiz de DiPeito. ,Ii"""""""''''''''''�''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,

IA presente cópia confere com o original; dou fé. ,,Apotbeke "8Ch ,ul-;;;-,Jaraguá do Sul, 10 de abril de '1962.
,Ó Esc'rivão, AMADEU.MAHFUD

UD,N
UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL

CONVENÇÃO MUNICIPAL
\

CO:NVO�AÇ�O

.

Gumz Irmãos Ltda. comunica que se extraviou
no trajeto de Rio EJerrõ II à Jaraguá do Sul, quando
·um seu funcionário conduzia os livros da firma,
o livro de Inventário n-. 3, pelo que se solicita a

quem achar o referido }ivro, entregá-lo na séde da
firma - Rio CerrQ II ou avisar pela Cxa. Postal, 80
- Jaraguá do Suh ,mediante generosa gratificação,
Comunica, outrossim, que o mencionado livro lern
só valôr para a firma, por isso que não de\"eriam
ser danificadas' as folhas em branco, por ventura
existentes.

Jaraguá do Sul,' 4 de maio de 1962.

GUMZ IRMÃOS LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dr,' fernando ß. ipriogmann
,CIRURGIA D.o ESTÔMAGO

VIAS.· �ILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS�

Diagnóstico Precoce do Cancer nas selihoràs

Consultório .- 'Rua Preso Epitácio ,Pessoa: ·F:::::::::::::::::::::;:;::::':::::::=:::::::::::::::::::::::':=:::=='c::::::::::::::::::::::::::::::..';\
Das 9·12 e das 15-18 horas. Fone, 3�4. IiI. ]1))10' lElllCIHI' IAlUlFlWAN11'

.,

\ u .�=====iõ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;õiiiiiii!'ii=;;;;;;;;;;;;;;;--===,,";;;;;;;;i;:
�i .MÉDI�O �IRURGIAO
r .

,

�iEi!!!!l!-!i�iiii5!!li�i''=lli55!l!!ill!l!lE';:::l!-:-!! J!Si5Ii5!5iiJ1iii li Formado' p�las Faculdades de Medicüia das Univer-m O R J <:> R N S O E L T E R !l, sidades de Colóni� (Alemanha) e Pôrto Ale.gre ..

,1: •

I� ,

1."'1' - I CIRURGIfio DENTl5TFf I
.. !I CIRURGIA .-, SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

III

,.
•.•

II
�

'CLINICÀ QERAL

1-_11
Modérníssimo "A/ROTOR" . �I ..tr.,!, III/ Longa prática em Hospitais EnropßDs

1'1'1
Reduz o tempo de traba lho I'�:: !Ii"i

nConsultório e residência: ..

e aumenta o conforto·· do CLIENTE. 'ii\
. ,}

I
Tel. 244 - Rua Pr�s'. Epitácio Pessõ�. 405 II'm CLíNIC.(\ ... - énRURGIA - PRÓTESE. ii ii CON(\ULTAS: li

iP-' RAIOS'X-I ii '( IIIII iii ii Pela manhã: das 8 1/2 ás ·11 horas liI� C on sul t ó r i o: Av. G�tulio Vargas, 198 m li Pela tarde: das 14 1/2�ás 17 112 horas
, II

Iii u

(Anexo ao Depósiro da AntarcticaJ i III U Atende chamados ta�em 'à Noite li1IJ_··_··_.._,r-.·===:9-.l !!_.I-·I!!!!!!!!!!!!!l!=IIWilEE1. lL. .:... _.__._ _ _. �ri:.--_.__--._._._-::111_;;;;;;;;;Ui�J.�I;_II=-=I.-.rii&ii&iüliiiiliiiJliiiiiiiiiiiiiiiii �.....� ........ •__• ._ ....__�.__-....... • •••••••__

....
_

Vende-se Proibição
Proibo terminantementeUma Propriedade com

uma c a s a de Material
situada em Oorupá, com
diversas arvores frutí
feras, p o r p r e ç o de
Ocasião.·
Dem a i s informações

com o sr. Pedro Paulo
Ramos, na Bstação Fer·
roviária de Corupá.

,

. (

a entrada de pessôas sern

minha aurorização em

minha propriedade, sltua
do em Guamiranga, mu
nicipio de Guaremlrlm,
afim de Caçar e causar
outros danos; não me res

ponsabilizo pelo que possa
ocorrer aos infratores des
ta proibição.

" ... ,
'

Ass. FeUx HernandesPROCURA·SE,
Casa ou terreno situado

a beira do Rio ltepocú.
Informações com o sr.

Roberto Lesemann . Tel.
214. Indústria de Calçados
Gosch Irmãos - Iguá do Sul.

Frutíferas e Ornament,,;s

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeirasveto., etc.

VEN'DE-SE '-

Dois tratores, sendo 1 de esteira, com
7,50Ó kílos marca Hanamarck, em perfeito"""
estado, e outro marca Fordson - Major de
pneus, com máquina retificada, tudo em bom
estado de conservação, por preço de ocasião.
Demais informações com o sr. Waldo Krutzsch,
Três RiQS do Norte - Jaraguá do Sul - SC.

-I Dr. Francisco Antonio Piccione
��D][CCO

Cirurgia Geral de adultos e crianças - Clf
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.

EspeciaJis.a em doenças c_le crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

'JARAGIJA DO SUL
-,

MEDIKAMENTE UND PARFOMERlpN
'. ..,-

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

am besten zu den., geringsten Preisen bedient.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital de Citação Edital de Citação Edital' de Citáção
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz O Doutor Ayres Gama Ferreira de .Mello, Juiz O Doutor Ayres Gama Ferreire de Mello, Juiz/

-

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

de Santa Cararlne, Brasil, na forma da Lei, etc... de Santa Cerertna, Brasil, na forma da Lei, etc,.. Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, eIC ...

FAZ SABER aos que o presente edital decitação, FAZ SABER aos que o presente edital de'cltação, FAZ SABER aos que o presente edital de cita-

com o präzo de trinta (30) díes virem ou dêle conhe- com O prézo de trinla (30) dies virem ou dêlê conhe- ção, com o prázo de rrinra dias (30) dias virem ou

cimento tiverem, que por parte de OSWALDO KUPAS cimento tiverem, que por perre-de GUSTAVO KUPAS, dele conhecimento tiverem,' que por pare de CARLOS

'por lnterrnédio de seu bastante procurador, àdy.ogad� por .ínterrnédlo de seu bastante procurador, advogado KUPAS, por, intermédio de seu bastante procurador,
dr. Reinoldo. Murara, lhe foi dirigida a petição. inicial dr. Reinoldo Murara, 'lhe' foi dirigida a petição inicial advogado dr. ReinoldQ Murara," lhe foi dirigida a pe-
do teôr seguinte:

' " '

,',,,, 'do ieôr seguinte:
' tição inicial do reôr seguinte:

'

,

,
,

.

PBTIÇÃO INICIAL: - "Exrno. 'Sr. Dr. Juiz de PETiÇÃO INICIAL:, "Exrno, Sr. Dr. Juiz de Exmo. ônr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de
Direito da, Comarca -de Jaraguá do Sul. OSWALDO Direito .da Comarca de Jaraguá do Sul. GUSTAVO Jaraguá do Sul. - CARLOS KUPAS, brestlelro,
KUPAS, brasllelro, casado, levrador, residente e do- KUPAS, brasileiro,' casado, lavrador,' residente. e do- casado, lavrador, residente e domiciliado no local

mlciliado no 'local Guarení-Açú, município de Massa- miciliado no local Guaraní-Açú, município de Massa Guaraní-Açú, município de Massaranduhe, ex-distrito
randuba, ex-distrito de Messerendube, Comarca de randuba, ex-distrito de Masaaranduba, Comarca de de Massaraduba, .Cornarca de Ieregua do Sul, vem

lereguä do ôul, vem através de seu bastante procu- leragué do Sul, através de seu bastante procurador, .arrévés de seu bastante procurador, adiante assinado,
rador, adiante, assinado, ínstrumenro procuratório adiante esstnedo, instrumento procuretórlo anexá, lnstrumerno procuratório anexo, advogado inscrito na

anexo, advogado 'inscrito na OAB. seção do Estado advogado' inscriro na OAB.' seção do Estado de na OAB. seção do Estado de Santa Catarina sob

de Santa Cetartna sob n. 915, com escrirório à Av. Santa Catarina, sob n. 915, com escrltórlo à Av. Mal. o. -915, com escritório à Av. Mal. Deodoro 21ó, nesta

Mal. Deodoro 215, nesta cidade, para expôr e depois Deodoro 215, nesta cidade, para -expôr e depois re- cidade, para expôr e' depois requerer o seguinte: -

requerer o seguinte: .Que o suplicante esrevene posse querer o seguinte: que o suplicante sempre esteve na Que o suplicante semcre esteve na posse ininterrupta,
,ininterrup1a, mansa e pacífica para mais de 20 anos, posse ininterrupta, mansa e pacifica para mais de 20 mansa e pacífica pera rnals de 20 anos, entre si. e

entre sf e seus antecessores, com o "animus dominl' anos, entre si e seus antecessores, com o "enlrnus seus antecessores, com o "ahtmus domini" sem ja
sein jamais sofrer qualquer embargo ou contestação domini" sern jamais sofrer qualquer ernberge ou CÓl]- mais sofrer qualquer embargo ou contestação de quem
de quem. quer que seja, de uma área de terra, sôbre testação de quem quer que seja, de uma errea de lerra, quer que seja, de uma área de terra, sôbre ela cons- /

ela construindo benfeitorias" e pagando regularmente sôbre ela construindo benfeitorias, pagando regular- truindo benfeilorias, pagando regularmente os impoe-
'

os impostos em nome da prímtnva proprletérta.Paullna mente os impostos em nome da primitiva proprietária, tos em 110me do- primitiva proprietária, Paulina Ku

Kupes, sírueda no local Gueraní-Açú, Município de Paulina Kupas, Situada no local Gueraní-Açú, murrt- pas, situada no local Guataní-Açú, muníc. de Mas- �
,

Masseranduba ..Que é de 132.000 ms2., a área ocu- cípío de Massaranduba. Que é de 148.500 ms2., é! saranduba. Que é de 132.000 ms2. a' área ocupada
,

�ada pelo suplicante, com as seguintes divisas oble- área ocupada pelo supllcenre, com as seguintes divisas, pelo suplicante, com as, seguintes divisas obietívedas
nvades no croqurs anexo: lado Leste com o Ribeirão oblerivedas no croquis anexo: lado Leste com o Ri- no croquis anexo: ,- Lado Leste com o Ribe.irão

Guerení-Açú, com 110 merros de largura; ao Oeste .betrão Guarení-Açú, 'com 220 mettos de largura' ao Guarení-Açú, com 110 rnetros de largura; ao Oeste

tamb�� com, 110 metr,os em terras de Theodoro ôa- Oeste com 220 merros, em terras ocupadas por Hugo também com 110 metros em terras de Theodoro ôe

fanelll, eo Sul com '1.200 merros em terras de Gui- Kupas ; ao Sul com 675 rnetros em terras de José fanelli; ao Sul com 1.200 rnetros em terras ocupadas
,

Iherme Nicozai e ao Norte com 1.200 metros em terras ôchwambach : ao Norte com 675 metros em terras por Oswaldo Kupes ; ao Norte com 1.,200 merros em

ocupadas P9r Carlos Kupas, Que em viste do exposto, do requerente: Q6e a viste do exposto se encontra terras de Bruno Borchardt, Que a vista do exposto,
se e��ontra per,feitamente configurado, com todos_os perfeitamente configurado, com todos' os requisitos se e��ont�arper.feitamente configurado, éom todos os

requIsitos legaiS, e, a seu favor, o USUCAPIAO legais, e a seu favor, o USUCAPIÃO 2XTRAOR- reql,llsltos lega�s, e a seu favor, o USUCAPIÃO

,EXTRAORDINÁRIO, da éÍrea de 132.000 ms2., tudo DINÁRIO, da área de 148.500 ms2., ,udo de confor- EXTRAORDINARIO, da área de 132.000 ms2., tudo

de, c_onfor�i�ade com o �ue pre�eitua o Art. 550 do midade com o que preceitua o Art. 550 do CódigO de, c_onfor�i�ade com � que preceitu� o art. 550. do
.codlgo �1�1I. QAue deseJ,an?o o suplican�e legalizar �ivil. QAue desejando o suplicante legalizar o' seu Codlgo .C�VII. 9ue de�eJ�ndo o suph�ante legalizar
,o seu direito sobre o Imovel em questao, com o direito sobre o imóvel em questão, co:n o reconhe- O seu dJrel'o sobre o Imovel em questao, com, o re

reconh�cimento judiCial, do ,seu domínio sôbre o cimento judicial cio seu domínio sôbre o mesmo conhecimento judicial dO seu dominio sôbre o. mesmo,

mesmo, .ajuiza a presente ação de Usucapião, .reque· ajuíza a presente ação de Usucapião requerendo ã ajuiZa'
.

a presente açao de Usucapião, requerendo à

��n�� à '!. EX,a,. a designação de dia e hora para a V. Exa. a designação de dia e hora' para a juslifi. V:. Exa; � designação' de dia e hora. para a. justifica'

Justlflcaçao preVia, com as testemunhas abaixo arro, cação prévia, com as testemunhas abaixo arroladas çao preVliil, com as testemunhas abaiXO. arroladas, as

Iadas, as quais comparecerão, independentemente de as quais comparecerão independentemente de Citação' quais comparecerão independentemente de citação, in

citação, inclusive os cQnfrontantes do imóvel, e poi' inclusive' os confrontantes do imóvel e por Editai clusive os confrontantes do imóvel, é por edital pelo
edital pelo prazo de 30 dias, para conhecimento de pelo prazo de 30 dias, para conheci�ento de interes- prázo de 50 dias, para conhecimento de interessados

interessados incertos, contestar o pedido, se quizerem, sados incertos, contestar o pedido, se quizerem no !ncertos, contestar o pedido, se quiserem no prázo
no prazo legal, sob pena de revelia. Que requer a prazo legal, sob pena de revelía. Que requer a �oti- legal, sob pena de revelía. Que requer a rJOtificação

�olifi�ação �o Órgão do Ministério, Públi�o, �ara I ficaç�o do Órgão do Ministério Público, para inter'vir do Órgão do Minislério Públic�, pa�a intervir em lO'

IDtervlr em todas as fazes do processo no IDteresse em t.odas as fases do processo no interêsse da Fa- das as fözes do processo no IDteresse da Fazenda

da FaieQdél Federal e Estadual. Que não sendo con- zenda ,Federal e Estadual. Que não sendo contestada Federal e Estadual. Que não sendo contestada a ação,
testada a ação, espera desde já, seja a mesma julgada a ação, espera desde já, seja julgada procedente a espera d",sde lá, seja 'julgada procedente a ação, com.

, procedente, com a declaração do seu domínio sôbre ação, com a declaração do S!i.>U domínio sôbr", o a declaração do seu domínio sôbre o imóvel usuca

� imóv,el. usucapiendo, :v�lendo a �e�tença c�mo i�ó:vel usucapie�do,. valendo a sentença como título piendo,. ':_é:lendo a s.e�tença co.mG tftulo h,ábi� para a

Iltulo habil para a transcnçao no CartOrlO de Registro habil para a tranSCrição no Carlório de Registro de transcrlçao no Cartorlo de Registro de Imovels, desta
,

d� Imóveis desta Comarc�..Protesta��e por '.to�o o Imóveis desta Comarca. Protesta-se por todo o gênero Coma.rc�; Protes,t�·se po�' t.odo o gênero de I?rovas
genero d� provas em Direito permitidas, prlOclpal- de provas em Direito permitidas,. principalmente o em Direito permitidas, pr,�nclpalmente o depolI�e�to
mente, prinCipalmente o depoimento pessoal de qual- depoimento pessoal de qualquer contestante, leste. p�sso�1 de C!ualquer co�test?nte! testemunhas, pe�lclas
qU,er constestant�, t�stemunhlls, períc�as, vislorias. munhas, perícias, vistorias. Dá-se para fins fiscais, I vlstonas. Da·se pata fl�s fiscaiS, o va.lor da aça� de

Da-se para flDS flsca.lsi o valor da açao de Cr$ . " o valor da ação em Cr$ S,OOO,OO. Nestes Têrmos P. Cr$ 3.000,00, Nestes Termos p. Deferimento. (sobre........

3.000,00. Nestes Têrmos P. Deferimento, (sôbre estam- Deferimento, (sôbre estampilhas estaduais no valor estampilha8 estaduais no._yalor de Cr$ 4,00, �evida-
pilh�� estaduais' no. valor de Cr� 4,00, devidamente de Cr� 4,UO, devidamente inutilizadas o seguinte): mente inutili,zadas, o. seguinte): - '

,

IDutlhzadas, o segUinte): Jaragna do Sul, 4 de dez. jaragua do Sul 4 de dezembro de 1961. pp. (a) Rei- jaragua do Sul, 4'de dezembro de 1961. -pp.

de 1961. pp. (a) Rein?ldo Murar'a. TESTEMUNHAS: nofdo Murara. TESTEMUNHAS: 1) Theodoro Safa. (a) Reinold'o �urara. - TESTEMUNHAS: .1.� !�eo,-
1) Theodor,o S?fanelll, br�s" casado, lavrador, domic. nelli, bras" casado, lavrador, domic. em Guaraní-Açú. doro Safanelh,

,

bras. casado, lavradpr,' domiCIliado
em Guaram-Açu., 2)Max Wulf, bras., casado, lavrador, 2) Max Wulf, brasileiro, casado lavrador domiciliado em Guarani Açu,. - 2.) Max Wulf, bras. casado, la

domic. em Guaraní-Afú. ö) João Kaprowski, bras,,. em Guaraní-Açú. 3) João Kap�owski, b�as., casado, vrador,. domiciliado em Guaraní·Açú. """:" �) _João Ka-

casado, lavrador, domlc. em. GuaraníwAçú. ' lavrador, domiciliado' em Guaraní-Açú. prowskl; b!as. casado, Iavrador, domiCIliado, em

.
' ��NT_ENÇA: Vistos, etc ... Julgo, por sentença, SENTENÇA: Vistos, etc ... julgo, por sentençd, Guaram Açu. '

,
. - '.

a JUSII!lcaça.o de fI.s., para que produza seus jurídiCOS a justificação de fis .. para que produza seus jurídicos, . SE�T��ÇA_: - VistoS, etc ... Julgo,. por sen

e lega'ls efe.lt�s, Cltem-�e .. por mand'ado, os confr-oÍl- e I�gais efeitos. Citem-se por mandado, os confron- �en,ç�, a JuslJflc�çao �e fls.,. para que produza seus

tantes conheCidos e reSidentes nesta Comarca, bem lantes conheCidos e residentes nesta COlnarca bem Jutldlcos' e legaiS efeitos. Cltem·se, por mandado; os

co�o o represent�nte do �inistél'io Publico 'e, por como o representante do Ministério Público �, por confronlantes conhecidos e resi.de�t�s �e,sta Ço�arca,
editai, com o prazo de tl'lDta (30) dias, publicado edital, com, o prazo de trinta (30) dias publicado bem como o represental1te do MIDIsterIo Publico e,

úm� (1) vêz no "Diário da justiça" e duas (2) vêies, uma (1) vez no "Diário da Justiça" e dua� (2) vêzes, por edital, c0ll'! ,0. prázo de �30)' dias,' pub.licado uma

no Jornal local, os interessados incertos. Custas a 'no jornal -local os interessados incertos. Custas a (t) vez no DIarIo da Justiça e, duas (2) vezes, no

'final. P. e I. Jgilá do Sul, 7/4/62. (a) Ayres Gama final. P. e I. h�'uá do Sul. 1/4/62, (a) Ayre's Gama jornal local; o� infere,ssados incertos. Custas a final

Ferreira de, Mello - Juiz de Direito. Ferreira de Mello juiz de Direito. P. e I. Jara�ua do Sul, 9/4/62. (a) Ayres Gama Fer-

.

Em' virtude do que,cita e chama, a todos quantos
'

Em virtude do que cita e chama, a todos quan- reira de Mello - juiz de Direito.
'

interessar- póssa e direito ten.ham, sôbre o .imóvel tos interessar possa e direito tenham sôbre o imóvel Em virtude do que crra e chama, a Iodos quan

requerido, ti virem no prázo legal de triilla (30r dias, requerido. a virem, no prazo legal de trinta (30) dias, tos int.eressar _possa .e dir,:Uo tenhàm so�re o ir:n<>.vel
alegar�m ,o que julgarem a bem de .se,us interêsses alegarem o que julgarem a bem de seus interêsses e requerido, a vlre�, no prazo legal.de trlD!a (30) dIas,
e direitos: E, para que chegue ao conhecimento de direitos. E, para que chegue aó conhecimento de alegarem -o qu� Julgarem a bem de seus Interesses e

todos e ninguém alegue !gnorância, ma,nda expedir todos � ninguém alegue ignorância,
.

manda expedir dire,ilos. ,E, para qu� .chegAue �o conhecimento ,de todos
.o pr.es�nte edital. que se�a afixa,do rio local. de cos'l o pres�nte edital,' que será' afixado no local de cos- e D1ngue.m alegue Igi10ra�Cla, manda expedir o pre

,turne, as port.a,s. do ·Foru�I' publtcado pela Imprel!sa turne, as portas do Forum, publicado pela imprensa �ente edItai, qu� sera afl?Cado no. 10,cal de costume,

local e no DIarla' da Justiça do Estado, Dado e pas-! local e Diário da justiça do Estado. Dado e passado a� portas ,do �orum, pU,bhcado pela Imprensa'local e

s�do Ane8t� cid�de, de Jaragúá. do Su_l, aos treze dias nesta cidade de, Jaraguá do Sul, aos tr('-ze'" dias do �larlo do JUStIÇ� do Estado. Dado, e PéJ�sado nes!a
do mes dé abrll, _do ano de mil novecenlOs e sessenta mês de abril de. mil novecentos, e sessenta e dois. cldade,de lara�ua do Sul, _aos dezessete dla:s �o mes

e, dois. Eu, Ama�eu Mahfud, Escri'lão, o subscrevi. Eu, Amacieu Mahfud, Escrivão, o subsrrevi. (a) Ayres de abnl de mIl novece�.1I�s e sessenta � dorso - Eu"
,(a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz de Direilo,. 'Gama Ferreira de Mello - juiz de Direito. 'Amadeu Mahfud, EscrJvao, o subscren - -(a) Ayres

-

A pre�ente �ópia; confere coin o original; dou fé. A presente cópia, confére com<> original; dou' fé, Gama ,Ferreira de, �ello . }uiz de. Dire.ilet. '

Jaraguá do Sul 13 de abril de t 962. J ra' uá d � I' 1 � d b'l d 196Q
A pres�nte cópia, confere c,?m o onglOal, dou fe.

r .,'" _'" ,a g o .."u, (J e li ri e 1:;. Jaragua do._ Sul, 17 de abril de ,1962. '

, O EsctJvao, AMADEU MAHFUD O Escrivão, AMADEU MAHFUD O Escrivão, AMADEU MAHfUD

·
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RIO - Está cau
sando grande sensa
ção o caso da morte'
da milionäria Dana
Tefé, sendo acusado
o advogado Leopoldo
Heitor, já conhecido
anteriormente quan
do, arranj ando falsa
testemunha; � conse

guiu a condenação do
tenente Bandeira ..

Leopoldo Hei tor
encontra-se preso na
Polícia Militar de Ni
teroi, enquanto a po
lícia fluminense reune
numerosas provas dê
sua autoria do mons
truoso crime.

A Associação Rural
de Jaraguá do Sul, pela
sua diretoria e Oomíssão
Ftscal, em data de 24NO••2.180 de abril de 1962, realizou!!!!!!!!!��,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uma reunião preliminar,

iirall'
pela qual foi' deliberado

mlUlilllnC) til ti] til ,� � TI ,que a Associação, na�caL�e .8lgJrllC�llat �����r:o�r���v:�t:�1�
, 'ums Exposição Agro.LA VRA�OR AMlaO: Pecuária, a nona Expo

sição, 'sí não nos falha IS
memória.

'

A Exposição terá lugar
em' data de 29 de Julho, Foi instalado em nosso munícípío em fins do de 1962, no POsto' Agro-ano passado, um, plano para uma'Propríedade De- Pecuário, Ministro "Joãomonstrativa. Primeiramente vejamos, o que vem a Cleophas" e a mostra seser uma Propriedade Demonstrativa .e o que se especializará em suínos,procu&.4�lcançar."

, gado e, aves
,

'

Propriedade Demonstrativa é uma propríedade --'-__que seja parecida com as demals do lugar, e que'
por. mudanças inlroduzidas em seus métodos de lavoura
e criação, ao cabo' de alguns anos, seja modêlo.Isto é, que o colono esteja tirando .o máximo ren- foi schedo dte 7 .de
dimento em dinheiro de suas terras.

\
abrll, UMA BICICLETA

"I'odas 'as mudânças, tais como, melhoria 'do pl homem, côrazul, marca
gado, aumento de rendimento .de milho, etc. são "Ce�lrum". O proprietário,
orientadas pelo, agronômó da ACARESC. me�lante co�provante po

Vejamos agora, como foi iniciada e onde. De- dera pr�cura-la no. �ra�opois de estudos feitos, por agronômos da ACARESC, .de 30 dies, na residêncla
escolheu-se para instalar' êste plano, a propriedade do sr. Ca�os �enke.do Senhor Arnoldo Grützmacher morador em Três Três RIOS do Sul
Rios do Sul. ° citado a�riculto;'estava de acôrdo Jaraguá do Sul
com tôdas as mudânças a serem introduziâas em

Isua propriedade, por isto foi instalada lá. . Vende-seDepois disso, foi feito um levantamento de
tudo o que havia na propriedade) rendímentos ai, Uma casa comercial ecançados nas diferentes culturas, produção de leite residencial, slruede à Rua
por vaca, produção e tempo para produzir

umal loinvllle, esquina Av. Dr.arroba de porco, análíse das terras, etc. Nereu Ramos, em SãoDe posse destes dados, elaborou-se um plano Francisco do Sul, com
----------

de trabalho, isto' é, as mudänças a serem feitas'l ótima freguezia, e resídêp- "Correio do Povo"
calculando se em f> anos o tempo que levará, até cia com tôdas as depen- um jornal aesta propriedade ser modêlo, isto é, quando ela dências. Vêr e tratar no serviço do povoendocrínc tiver em seu máximo rendimento. O levantamento local.
feito acusou es seguintes resultados:

,
° senher Arnoldo Grützmacher, ganha por ----------.:.---...:.....-----....:.:..-ano Or$ 335.000,00 - Ganha por cada morgo cul- COLETORIA FEDERAL d J ' d S Itivado, Cr$ 7.000,00 -- Por cada cruzeiro que êle

.
e aragua o Uempata na propriedade, retira Cr$ 2,70. No fim de.

5 an os, êle estará nas seguintes condições: ,

Ganhará por ano Cr$ 540.000,00, isto é CrS
205.000,00 a maís. Ganhará por cada morgo. cultivado Cr$ 9.000,00; Cr$ 2000,00 a maís que agora.Por cada' cruzeiro empatado, retirará, CrS 4,40, istoé, Cr' 1,70 mais do que agora. Para conseguirêstes resultados, aumentará, de 5 para 8 vacas de
leite. ° rendimento por vaca, que é de 3 litrosRIO �.Os médicos consequência de um por dia, passará para ,8 litros diários por vaca.da .Guanabara afir- distúrbio clínico de. Para tanto construirá Silo trincheira, melhorará e

mam que o caso"Auta terminativo de virili- aumentará os pastos, e formará capíneíras. Na
Moura", mulher que zacão. criação' de suínos, passarä de Cr$ 4.000,00, por't porco vendido, para CrS 6.000,00.

'

desaparecera ainda � Terá 2 kg. de esterco, para pôr por metrojovem da cidade de DISTURBIOS quadrado de lavoura. Colocará cal nos pastos.Assú, no Rio Grande O professor Pere- Aumentará os rendimentos de Buas lavouras de
do Norte para rea-' .

I' t arroz, por meio de uso de venenos, sementes mais, , ' �rmo, �speCl� IS a e.m produtivas, etc. Em linhaB, gerais, é isto que seráparectlr recen�em�nte endocrmologla, aflr- feito. Porém iBto não ficou só no papél. Váriascom o corpo 'mtelra- mou: "Há vários tiPOS1- mudânças já foram feitas, apesar de estarmós tra-IIlente deformado, co- de distúrbios clínicos balhando a sómente 4 mêses.
.nerto' de, pêlos e,bar- determinante de viri.- Foi construida, u�a e�terq�eira, com capaci- Por estas razões é preciso tomar grande cuíbas longas pode ser liza'P.-o not dament', da�e de �� m3..Um 8110 TrlDcheIra de 7 tonelaqas. dado cQm os ovos e conservá-los de, maneira.' �a,

.

a
_

e FOI adqUIrIdo JA cal e adubo. :Comprou-se uma adequada:exphca�o como uma por perturba<;oes en- novilha de raça. Os pastos já estão sendo aumen- Assim:'dÓ,crinas"; mas expli-, tados, com capins melhores e assim por diante.
.
1. - Os ovos de casca suja, trincada, (;Ucou que sõmente com O senhor Arnoldo Grützmacher, está entus�asmado pouco resistentes não podem ser guardados.um exame' acurado com o plano, estando tr8ba�hando c�m. a�lDco. 2. - "Os ovos poderão conservar suas qqsli-d

.'

t
.

' Todos, aqueles que tIverem curIOSIdade de dades mesmo fora da gelalieira durante vários, � o

a ,paCl�p�, s�r:la saber melhor o que seja uma Propriedade Demonslrativ8, dias, 'desde que seja mantido em local fresco, bemfilmes do pOSSIvel dIagnostICar ou ver o que está sendo feito, . podem ir até lá. arejado e com a ponta mais arredondßda pa.ra
-

com absoluta 'segu- Serão bem recebidos pelo proprietário. cima onde está a câmara de ar. ..
, "-

VÔO espacial,l ran,<;a, l'4iDlia amiga. dona de ,Casa. não :�. tOqJ!�em sé,r guardados de m.aneira que

I O f I'
-

4:' - Guardá-los se possivel, sem lavar, paraWASHINGTON -. Õ pro es�or. saac C O M O ESC O L H E R E C O MIP R A R .0 V O S não retirar a pel1cula que tampa os poros.astronáuta John" Glerin ,Oml;\r, espeCIalIsta em 1. _ Comprar ovos frescos, ovos velhos têm ,,6. - 'Podem ser' guardados embrulhados emJunior fez uma conferãn- ginec�logia além de:a casca fina, a superfície lisa e brilhante: 2. _. Re- pap,eJ, isto evita que se toquem entre si.cia aqui, exibindo, filmes corroborar com,' o jeitar os ovos BUjOS, quebrados ou com mau cheiro. ,6. - Quardar aB, gemaA e as, claras que 80-d.e sua e�periênci!l eBpa- ponto de vista 'de 3. - O ovo fresco, quando aberto, não tem cheiro: braram, tampadas na gelac:leira oU em lugar fres-
,

Clal. P!o�etou eniao fotos Peregrino avénturou a. gem� é� be� redonda e a clara tem -uma con- co. Sôbre as g,emas inteiras é aconselhável Colo'�o MexICo e do Saara
h' ':-,+' 'd' t "'d sl8tencla gelatlDosa, quando colocada' num prato. car-se certa q.l:1antidade de água pata que Dãoque se. assemelham � � .
IpolJese '� e� SI O 4. _ ° ovo v.elho é mais leve do que O novo, por- fique. dura. ,.c a r t a 8 geográficas em a ]ove_m Auta �oura que tem maior câmara de ar. Por isso fica boian- ;

PAN QUE' C A ScôreB naturais. FotoB do vítima de "he,rmafro· ,do quando colocado numa vasilha com' água pura.' '., "

-,pôr do Bol lmpreBsiona- ditismo". ',' 'Pode se experimentar_ a frescura dos ovos, colo· Ingredientes: - 11/2 xícara de farinha de trigo, ram a aSBistência. Via�se cândoôos numa tijéla cheia d'agua. Se o ovo fôr _t 'colher de sopa de fermento Royal, 1 colher deo horizonte, e acima dêle TRANSTORNO' fresco -irá pâra o fundo da ·vasilha; se fôr, velho- chá �e sal, 3 colheres de sopa de açúcar; 1 ovo.faixas de h;az vermelha e ficará boiaIido a tona d'agua. 1 xícara de leite, 3 colheres de· sopa de gorduraazul, deslum1:>raIites. O' psiquiata Alipio Os ovos bem frescos, são preferidos 0,0 pra- derretida.'
'

.

,S a I es, - concOI:dando paro de ovos escalpados ou.pochê, pois conservam
.

Modo de Fazer: - 1. peneirar juntos os ingrecom' as hipótese� dos melhor a forina.
>

dlentes secos. 2. - Bater o ovo e adicionar-lhe
colegas, relevou quê CUIDADOS HECESsAsIOS COM OS 'OVOS o .leite e a .gordu_ra· derrAetidà .. 3 .

.:_ "Juntar e�ta
mIstura aos mgredlentes secos mexendo levemente.9, isolamento da IImu_ Guardar bem pará dUrar mais. Embora, o ovo 4. - Fritar em pequenas porções ein frigideira lilher barbada", deve, sej� 'n�tura)mente mais prot�jido �o. que a car�e geiramente untada. 5. Servir quentes.ter sido a causa do' e o leite, altera-se. �om mUlta f�c!h�ade em VIf-

ACAREi!!i01C. tude de sua c0.!Dposlçao. O ovo é IDlmlgo do calor �seu transtorno men- excessivo e de elevada umi
J

de. A sua casca de- SERViÇO DE EXTENSÃO RUR.l\Ltal. '

licada teme os. atritos, os' ques, etc. BSCRITÓRIO LOCAL DB JARAGuÁ DO Sfl

C' o R' R E I O' O O p O V O Dia do 'Colono Crime do

Advogado
'ANO XLlII JARAOUl DO, SUL (SANTA C�TARINA) SÁBADO, Õ OB MAIO OB 1962

provoeou
,

âefo�lDação
dà mulher

a

física

Dia, das Mães.

"

, ,

o dia das Mães, pela significação espe-
. cial que tem, deve ser comemorado na inti
midade de cada lar, com um sentimento
profundo, quase religioso que o destaca 'das
'festividades· familiares comuns, com .as quais
não se confunde., 'porque é dia singular a
destacar-se dentro do oalendárío.

'

O' dia das Mães é festa da família pre
\. sente e estável. Da família que existe porque .

a' fecundou, deu-lhe alma e vida" susteve-a
e consolidou-a, a uma 'dedicação sem limites,

. U1l) carinhö de tôdas as horas, um sacriãéíó
, contínuo, que é o amor' de Mãe.. Amor que
nada exige" nada. pede;' nada espera. Amor
de se i dar Inteiramente, de deixar de -ser

para que outros sejam, r-
'

"'. O dia das Mães é aquele em que have
mos de deixar que, com as raízes plantadas
em nosso jardim interior,' onde guardamos
tudo o que' de mais íntimo e real existe em
nós, desabróohe a .flor da gratidão 'àquela a

quem devemos, o que somos. É um dia sa

grado em que proclamamos o réconheoimen
to da afeição mais pura que nós terá aben
çoado a vida. E parà dizê-lo só encontrare-
mos uma palavra: Mamãe I

NOliclas, das Allvidades do Serviço de Exlensão Rural (ACA,RESC)
P R O P R IE O A O E O E MO. S' R A'" V A

•

AVI SO

SE VOC� Jara- �guaense é MÚSICO,
não deixe de insere
ver-se na Sociedade
de Oultur a Artistica.
Ela n e c e s s i t a do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

Escrito aor

Nemésis fina Lenzt

- DIstúrbio

Co r p o inteiramente coberto de
pêlos e barbas longas

Edital n. 1
O' Sr. Coletor Federal no uso de suas atrí

buiçõés e a vista das determínações contidas naCircular n. 12 da D. R. I., publicada no DiárioOficial de 13/2/1952, a página 2139 e em cumprimento às recomendações do sr. Delegado Fiscal;do Tesouro Nacional em Santa Catarina constantes da Circular ns. 162, avisa à quem possa ínte
ressar que fica vedada qualquer interferência de
Intermedtärlos nos processos de 'habilitação e

pagamento de abono familiar, prevísto no DecretoLei no. 3.200 de 19 de a'b'ril de 1941, bem como
podtlrão os próprios interessados requerer e receber o referido auxilio sem a .interferência de ter
ceiros, sob a exelusiva orientação desta Coletoria.

COmORIA fEDERAL 13/4/62 .

'\ \ '
.

, ,AU liD PEREIRA, Colelor responsável

VENBE-SE
Umá casa com lerreno

situado à Rua Presidente
Epifácio Pessoa. Negócio
de Ocasião. Demais infor
mações nesta Redação.
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