
:-�\I�0rtante Projeto de Lei dos Vereadores da U D.N
,�';",� '�':" __ ',�":

'

'Financiamento de �onstruçOes aos funcionários
\'

'���da aa UDN unícípaís que ainda os Art. 4. - Para direito A�t. 6 -- O pagamen- tado, o,��qUaiS ffca auto- Art. {O. Não se

,

i'a tMuDicipal de não possuam. de preferênéia no tínan- to
,
será ..feito mediante rísado; a, negociar para cóníormando com o oro

acaba de apre- Art. 2. - O financia- cíamento deverão ser hipotéca legal dos bens custeio desfia despeza e çamento do prédio qúe
Importentíssímç mento será de' 80% do atendidos os requisitos imóveis, obrigando-se o outras- obeaspüblíeas. for ap.resentado. �om o

to de. lei, que au- custo do prédio, que seguintes: devedor ao seguro do ,Art. 8. - O orçamen- requerimento solícítando
sa o

-

financiamento não poderá, em cada 1} Casado. prédio contra fogo. to anual consignará a o financia;mento, P?�erá
de casai para os servi- caso, ser superior ao 2) Maiór numero de, importância "necessária o PrefeIto MUnICIpal,
dores municipais. dobro dos vencimentos filhos. Art. 7 - Para o cum- ao financiamento pre- mandar proceder a ava-
,

anuais. ê) Tempo de serviço. prímenío désta lei no visto. - Ilação.'
,

'-), .

Damos abaixo a ínte- corrente exeroíclo, fica Art. 9: - Fica o snr. Art. 11. - Esta leí

gra desse projeto de Art.' 3. - São condi- Art. 6. - O pagamen� o .Bxecutívo autorisado Prefeito autorisado a entrará em vig?r _!la
Ieí : ções especiais para tí- to será feito por des- a dispôr da verba cons- abrir o cr�4i�0 especial data de sua publI�aça?,
Art. '1. - Fica o Pre- nanciamento: conto em folha mensal tante do orçamento e para cumprimento dêsta revogadas as �ISpoSI-

feito autorisado a finan- a} Estabilidade do tun- 1/3 <tos vencimentos, ex- destinado a construção l�i "np' ',eo;l"rén�e exerci- ções em eontrárío:
cíar a construção, de

1
cionário no cargo;' cluido () mês de Dezem

I
de casas populares e

1
CIO e bem aSSIm a. �SE!!-I -

prédios de re�idên�ia b) Propriedade do t:r- 'I bro, e ac�escido anual- bem assim
. d.e, 20% dos nar ?s contratos de a- Sala da� Bessoes, 28

prõpría aos Iuncíonäríos reno para a construção. mente' do Juro de 3%. bonus adquírídos do Es- nancíamento, de Fevereiro de 1962.
. ,/ � ',' .'

" -
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, Cobras e Lagartos...
,DO ,maior desastre ferroviário. �Já registrado no· Brasíl

/ ,

Na localidade de Anchieta, quando cruzavam uma
- poiite, chocaram-se

-,

o expresso mineiro e-
, '

, \ '!It.:I' .c íd Caminharemos para It os poderes executivo,
um trem. elétrico ....-. Pavorosas consequencias _ Mais • ""� cem mortos e duzentos renc os -

,

C I legislativo e judiciário,Mobílísados os hospitais, ambulancías;: automoveis, caminhßes e viaturas do' Exército para o
"

ollun SIlO.�.
•

. nos Estados e, no âmbito
transporte e socorro dos feridos - O terreno nas proxímídades do' terrível choque transfor- A sítuação angusäose Federal? ,

.mou-se num cemitério de insepUltos �
em que se -: �ncontra o Não ê, pois, tarefa: fa
pais, nada mais é que o cil a do sr, Presidente

'RIO -:' Foi realmente, Oarlos Chagas abriga e automové;is,.' Os ,trens tica esta,o prestando seu produto da desorie��ação da República, como pa-
de consequências' alta- 150, pessoas.. Os trens sinistrados fOr&Dl o S-ã, concurso. O numero de dos nossos dírígen- rece. .

"

mente trágicas, o pavo para o 'interior toram. que Ja .para Minas, e um mortos I é. de mais dé teso
. E os cargos direta-

roso desestre ocorrido suspensos e os elétricos elétrico procedente de 100. O desastre 'á ago- ,Não há um plano na- mente, subordinados ou
,

. 4i�!> na loc,!!�dade Ilu- e.s�o, t��feglln4� muito 'Q,�in,d_Q.. Elt���te. -so- ra é tido como, o mai9r cíonal �e trabalho. Não de Uvre escolha do
- �miDe1Íse"� <d'é:�-Allebtet.� )'r'êgulàrmimte." ....�� !i, bl".,�'��c.t08;,regiatt�:<:el!1 ,_'1.cu'=�t� .

�"-"'Il®J.P.a .� .j).Qm�ps Ohef-e".da�Nãçã�. .

q�and,o um trem elétrI- do trePl, m�ne,Iro salta· pais e um dos' maIores eaPa.�8. tmpÓS81VelS&,�á
,

'O
,

sr. Getulio Vargas,
co procedente da esta- Dlzenlas feridas ram dos ,tnIhos, indo do mundo em suas con' admllilstrar o BrasIl, se realmente está dis-
çäo de Olinda, abalroou

:RIO' S b 200'
bater violentamente con· sequências._ sem um esboço geral posto a salvar o Brasil

violentamente dois car- -d °f e.� o tra os ultimos' carros do do que precisamos e do de uma guerra éjvil."":'"
ros do expresso minei- numero e erl 08. no elétrico. Aliás, o siste- A causa do desastre que necessitamos para o Ique não tardará se a
ro, que saira da estaçã.o desast�d de ..\bchle.ta, ma de trilhos da referi· RIO __ A respeito do

arrancar o pais d.o cáos vida continuar no ritmo
,de Pedro II, e' que tI- soc(}�rl.os ,em varlOS da p<mté está defeituo-, em que os politIcos o em que vai __ que de-
nham descarrilhado exs-: hOSpl�IS, s.en:do que p�- só, pois ha dias houve pavoroso desastre ocor- colocaram. signe o mais depressa
tamente nas 'proximida- �a o H�sPlt:l �enjat;nm descarrilhamento de um �:oest�aç�o p��x�::i��: A r�forma tem que possivel, uma Comissão

.
des de . uma ponte. C�· raga os uD;clonarlos, tre.m de combus�vel, ser

.

feIta e �e�á. que composta dos 3' poderes
mo. é n!1tural,' nos, pr!- ; ,para o dHOSPItal Pa.u�o felIzme�e .sem maJOres

Ó coronel Eurico Souza partir do MUDlC�PI0 pa- (Executivo _ Legislati-
melros mstantes do. SI-, f o�za, �� o�er,.;os, consequenClas, no· mes- g�r��' t;�::�r d��l�::� ra o Estado e deste pa- vo _. Judiciário) com

nistr,o a.- confusão fO.i �falmd tr� o: S os- mo Jaca!.
á

.

Imprensa que o de-
ra o plano Feder.al. lobrigação de eiaborar

geral, '!las um
-

detalhe pl a e IOI:�: �co��o QaadrO ,Herrorosa sastre ocorreu devido a
Cada Municipio tem o um Plano de Recupera·impreSSIOnou ,8 qua.ntos â:u!Der�� drI �s, er.o um tril,hó parUdo, pro�

seu problema. Vereado- ção Nacional e qu,e seTá
acorreram ao local: gravi a e OS erl-

RIO _ A locomotiva res e Prefeitos se de- submetido em· segwdadum carro parad() Bobre mentosb· lAâle!D ded topdas do trem Imineiro, apesar
vocando' ,o

.

abalroamen- gladiam,
.

prejudicando ao CongrJsso Nacional.
•

a pon,te os passageiros, fas.tam. uf nClas ab.l. re- do desastre, continuou to, 'quando da; passagem os interesses das comu- É a única solução.
apavorados, atiravam-se el ura, oram mo I Iza-

correndo, indo parar em
dum' trem pelo ()utro, nidades. '\._

ás á�as do riacho, re- dos, pa!a o tran�po!te Anchieta O maquinista
ocasionando 102 mOTtos 'Os Municipios- dividi- Se _continuar o sr. Ge

cebendo assim muitos' dos ferIdos, cammhoes Bd" 's
e centenas de ferIdos dos e entregues a vá- t r v u-

d 1 'f"'· ',. raz e ouza, apesar graves O, coronel -Sou- .

'dá
u 10 argas com OS a

e es, erlmentos gra-

I
de não ter sido o de- G' : d'· rIas correntes partI - xiliáres que no momen-

ves. O desastre ocorreu sastre por ele provoca- �a 0lD;es plan.ou �n�- 1"ias, não �olaboram com to possui na sua maio-
precisamente ás 8,45 hs. Trl·bunal da JU'st·tça· do ficou receioso das taurafr. rlgOdrOSQ. mqu rl- os Govêrnos EstaduaÍs. ria inc,ap�zes não leva·
Até áli '14 hlras forato ,mànif�staçõe8 dos popu-

o da dIme e apurar 'd·as 'As Assembléias Legisla-, rá a'bom tê;mo o pro-retirados dos escombros lares e fugiu' O ioCal v�� ,ta eIras causasl t o tivas, em quasi- todos os grama que traçou99 cadaveres p esumm .' "

' SI01S ro que,' en u ou E t d stão em cons '.

do se q 'úr d'
-

,

Foi eleito' presidente do contin.ua coberto de centenas dê lares bra- t
s at os, e

fl.t
- E o I_)ovo, no dIa .em,- ue ,o n mero e Tribunal de Justiça do despeJOs humanos en- sUeiros.

' , an e con ,I o com, os que ,deIXar de acredItar
mortos ultrapasse a 120. Estado, na vaga deixada sanguentados, num qua- srs� Governadorfes., I na palavra honesta do

Celftilérie de Inslpultos pelo sr. Desembargador dro horroroso, ao- mes- Sangae ,or tllda parle ,E. podem OEl sts. Go- seu'" ,grande e ilustre
, .

�
. .

Urbano Müller Sales, o mo tempo que �e vêm verpadores dar a coo- PrésideJ;lte, estará aber-
RIO - A IdentIflca- dr. des. Guilherme Abry, dependura�os das jane- RIO - Elevá·se a 110 peração que

..

o' GO\Ter9Q. to Ó, caminho para o
ção dos mortos do de- 'destacada figura da mais las dos' carros 'd'9patifa- o numero de mortos no R�deral preCisa, se naQ 'comunismo.
sastre ferroviário é um alta corte de .JustIça 'de dos. pedaços de toem- maior desastre ferroviá- contarem com a repre-

, f
-

•trabalho que somente Santa Catarina. bros 'dos cadaveres. rio já ocorrido no Bra- sentaçAo feder�l dos E um povo de barrIga
nas proxima8 hor!ls po-

'

Para o c.argo de' vi�e- Uma .h.pra depois do sil, no suburbio carioca �stàdos que adminiä· vasia, doente, faminto é,
d��á .

SM concl�Ido. O preSidente foi eleito o dr. choque . o,s bombeiros de Anchieta. 'O número tram?
.' consequentemente, �m

,vIg�rl.o ,de AnchIeta �stá, Des. Edgar Pedreira. c1;legaram ao loc,al' afim I de feridos é, calculado - E ,o� confl�tos paUti- povo revoltado e, pOlS,
,aSSIstIndo aos ferIdos Para Q" vilga de �em- de .retirar_as vitimas e �ntre 160 e, 170 � ,estão cos e IdeológIcos entre ca�az de. cometer os-.,
graves, d:a!ldo -lhes a bar,gador

.

exisJente, "foi remover os destroços, Il!te�nados e� seIS hos- mal.or�8 crI�s.
,extli�ma unção. F-alando nOI)Jeaâo. pelo :sr. Oover- .lIlas '� trabalho que é pIt�IS da. capital federal.. L, .

EI.S. a verdade que o.sá reportag�IJl 9 ;·tJacer� nador Irmeu Bornhausen penoso, deverá prolon- Alem diSSO há o,utros cadaveres foram trazh auJQ1ls,res do sr. PresI-,
dote declar-ou: �'n1ooal o dr. Arno Pedro gar-sé dia 'e noite a numerosos feridos leve- dos para a estação Pe- dente da República não
nas proximidades da Hoeschl, Juiz de- Direito dentro. 'mente, ,não hospitaliza- dro II, no centro cida'- têm a necessária cora-

estação ,�oi tr�ns�orma- na Capital. O maior desaslre I'i ocorrido
dos. O banco ,de sangue de, afim de ,se proceder gem d.e levar ao -tJeu

�o .

num cemitérIo. de O sr. Des. Arno Pedro
no Brasil informou ter exgotado á identifil}sção. Informa; conheCImento.

'lOslpultoS. As autorlda- Hoeschl. foi por muitos totalmente seu vasto se que o desastre foi Nós o fazemos porque
des da C. do Brasil es- anos Juiz de Direito desta RIO - Crescem as- estoqu� de plasma san- provocado pelo fato de o admiramos e desE$JI,-
tão tomando todas pro- Comarca, ondé pela sua suatádoramente as 'pro- guineo. O local do de- os trilhos por onde ,tra- mos que faça um bom

. vid���ias no se�tido de austeridade e re(i�o sou- pó�ções do desa�tre. Os sRstre aprelilentava as-· fe,gava � expresso m.i- gov�rno para a n088a
assIstir a08 feridos fa- be grangear a estIma da recursl)s normlils não pecto desolador, vendo- neiro estarem em mau' PátrIa.
zendo correr trens para, .população. bastam para atender á se .sangue por todas as estado, tendo- cedido á
estação Pedro II, �ma ' «Correio do Povo» desobstrução das ,li�has partes. No momento do passagem do elétrico ---------"'"""

. vez que os hospltas apresenta aos novos e remoção dos ferIdos. desastre os cadaveres e suburbano, causando o
.�

�d p
"

mlJ,is proximos do local membros da aha Justiça Viaturas e tropas do Q feridos empilhavam se choque das duas com:' �,�na.',-"treiO . I lUDdo desastre estão super- Estadoal os seus cum· exército, da policia, da no interior dos vagões r.osições repletas 1 de'
lotados. Só o Hospital primen tos. marinha � da aeronau- tintos de sangue. Os passageiros. o seu j o rn a I

, JOSÉ
"

VITORINO
_/ (Secretário do Comité de Imprense do �enldo)

I

•
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Manoel F. da Costa S. A. Câcrna'ra M'�unicipa:J C�õ"!1vde ,F�çj�aç,õ�, ProibiçàQ:
,

'At da Beuní
-

o di ",. d 19 2 1952 lme� Internacional Ltda.. " ,

Comércio 8 Indústria .• . a eumao
.

r marIa, e --,
, Eu ebelxo . assinado,

Aos dezenove dlae do Mês de fevereiro de um Bwaldo Scl1warz, Presl-
- A ,V I S O -

,mil novecenros e cíncoenra e dois, .pelae sete horas, q.======:::::=;:::� dente da Sociedade Ati-
� , I. ii d 'f; R'

7
d

Acham.se à disposição dos senhosea aoíonís- na sala do Porum, no edíflcto. da Prefeitura Murrlet- i! Tome o sahorol!lo f! ra ores :res I�S o
•

ta., D,O escrit6rio desta sociedade, à Estrada Ita- pai de jarageá do Sul, reunidos os vereadores: Kurt ii

t
li Norte, pro�b9 terrnm��te-

poousínho Jaraguá do Sul OB documentos a que Herbert Hílbrecht, Willy Germano Gessner, .Mário II C A f B'l U ER
ii mente Ó,.?,s bailes S.:OC',i��S,, ,

N I·' Ad If A B d f F derí C i.l. " III as pessoa.s que" nao s,aose refere o art. 99, do decreto-lei D. 2.627, de 26 ico 101, o o .• mmen oer er, re enco urr

de Setembro de 1940. Alberto Vasel, Oravlano Tlss], Walter Iark e ii iii
sócios, pene_trarem' nos

H b S hneíd C d d
' n li íundos do salão de

11___
er err c net er. onerare a "presença e nume- �::::::=s::::::::::::::::::::=::::::=::"p proprledade

.

do sr, .,GUI·-nDMJmbléia Geral OrCÜDária ro legal, foi pelo sr, Kurt Herbert Hllbrecht, Preel- �

CONVOCAÇÃO dente em exercício, aberta a sessão, ordenando ao
.

. lherrne Moeller, sem Ii-

S
.

sr 2 secr..térto que proced .....se OI leitura da ata da ' FI=-,�,"r,s E A'NC,MICO'" I cença prévia, 'não me
ão convidados os ssnhores acionistas désta .... . � .... � �"".. � ",.vv '" '"

responsebllízando pelo
sociedade, a comparecerem à assembléia geral sessão anterior. Lida e discutida foi a mesma apro- Tomem:

ordinária, a realízar-se no dia 15 de-Março proxí- vede, O sr. 1. secretário plISSOU a lêr em seguida
'

VINHO CREOSOTADO que possa acontecer aos

mo, às 10 horas, nä' séde social, à Estrada {tapo- o expedlente que constou de: um telegrama expedi- .• S I L V E I R A • • me,;��s.Rios do Norte,
cuzinho, Jaraguá do Sul, para deliberarem sôbre do; um requerimento da Comunidade Bvangélica de Imprepdo - ÚI&I ..

a seguínte Corupá, que conforme deepacho recebido, será en- Tostei 3/3/62.
viado ao sr. Prefeito; Of.· circular n. 15, de Canol
nhes, Of. de Florianópolis; Circular n. 1 ;52 de
ßrusque; Of. - circular n. l/52 de Lajes; Of. - circular
n. 1/õ2 de Criciúma; Uma, proposição e um, voto de
louvor apresentados pelo vereador sr, Alvim ôeídel,

Em discussão li proposição e o voto usou da
palavra o snr. Willy Germano Gessner. Ern votação, ' ,f. VM G�AI.)OR Da .,.6oa.

e seus foram rejeitados unanimemente. Livre a palavra,
solicitou e obteve-a C) vereador Otaviano Ttssl, re-

querenie inscrição em ata, �m voto de pezar pela I IIIf!!I!.
morte dó sr. Desembargador Urbano ôalles -e caso 'O W Id' M'

I.

L
" Itapoouslnho, Jaraguäcdo Sul, 1.1 de Feve- aprovada o requerimento, fosse cientificado a farnl- r.' a amuo azureCnaßreiro de 1952. lia do extinto bem como o Tribunal de justiça, do

qual era Presidente. Em votação foi aprovado una
MallDeI F. da Costa, diretor-presidente nimamente. Como nlnguem mals .qulzesse fazer uso-

Joio Lucia da c.osta, diretor-comercial da palavra, passou-sé � díscussão da Ordem do
Dia. Inicialmente foi posto em 2a. e última dlscus
são o prolero de lei «Autorlsa a aquisição .de
imóvel pera jardim público em Corupá», sendo'
aprovado unenlmamente, Com a palavra o sr. I,Orav)ano Tissi, pediU disf'ensa da ida qp projeto a .----------------••-....-..

F"U.TIF�RAS E ORNAMENTAI� CO!11issão de R'edação, para a Redação Final, o

, Laranjeiras,. PeBepetros, Kakiselros\. Maelel- que foi aprovado. Discussão, e aprovação do Rela-
ras, Ja'oticabeiras, ete. - Roseiras; �abl1as. Ca- 'tório. Foi lido e aprovado o parecer da Comissão
\ m6lias, Conlleras, Palmetras, etc., etc. -

J
de Finanças que é pela aprovação. Em discussão

Pe� Catálogo Ilustrado

-,
Leopoldo Seidel - Corupá • pediu e obteve----a palavra o sr. Willy Germa.no Ges-

W;{��}'jl
� \ s,ner, ,requerendo ins:rição em, ata, um

..

voto de
, louvor e congratulaçoes, ao sr. Artur Muller, pela

.'

'
'

ótima administrdção desempenhada durante o seu

,!F;;�*éia�! �el���ioà� g�v�:��eri��nt:o�tosr.fQ�i1�rG����n�
DE CARLOS HAJFERMANN

�
�essner un.�nimélmente." � s�guir discutiu-se? pro-

"A ,M A ISAN T I G A" I�to �e lei. «Abr,e, credIto �up�t>ment�r». LIdo e

,
-

_ discutIdo o parecer da COml!SaO, fOl o mesmo
Av. Getalio Var�8s, 218 .. Jaragaá de Sol - S. (J. � aprov.ado, bem como, _após discutido, o projeto-lei
Drogas nac!onai! e

i estfal1g;��ras,: encontra-se, � e�, 1,a.", diàcuss-�o. fº�', apro�ado.- também, em la�

a" .d, i'sposição do distinto público apre8enf'ando I dIS,".'ussao, d.epOI$ de. hdo, dlscutldO.e aprovado o

...

- se�viço criterioso e PrecQs 'Módicos : p�rec� da Comiss��, o projeto-lei: «�br� cT.é-cWo ,

,
' .

,

, .�__��.........._. eSP�clal».. Prossegumdo os trabalhos,. fOI discutIdo o � !:::::::I"'::::::O�ê:::>oc>�=:::>o:::=::t�
. prOJeto-lei «abre crédUQ especial Cr$. 25.000,00, O�

, '�(iOpára indenisação_de Instrumentos Cirurg,icos». Lido 1\
D' J 1-" D· v:a

- O
C A,L 'e A DOS e discutido. o parecer da Comissão, que requel' a 'O" ' r. U 10 ' Oln . lelra O
I 'R G-. .,0

remessa �o projeto d� Iti ao sr. Prefeito, para
' ,

,

M.É D I C O
'

- estudo, foi aprovado. A seguir foi ,dlscútido o O . Oprojetó.-1ei " que «a�r� crédito espe�ial d,e Cr$.
O

Bspecialista em alhos, Ouvidas. Nariz e Saraanl..

�20,000,00, para aUXIlio da- -construçao da, Ponte
'

PORMA06 PBLA FACULDADB D� CIBNCiAS�MÉDICAS
sobre o Rio Isabel». Lido o parecer da Comissa"o

O PA UNIVBRSIDADB DO DISTRITO PBDBRA.L

I
que requer seja ouvido ö sr. Prefeito á respéitQ, foi Bx ,Assistente na Policlinica Geral do Rio-

:,'. CAIXA POSTAL 11 ,\
aprovado. Foram aprovados também, os pareceres

�'
de janeiro; na Caixa de Aposentadoria e Pen-

iJARA.uA 00 SUL - Säola Calarina '-'1 das romissões, re.fer�ntes ao� Requerimentos de sões da Leopqldina Railway e no Hospital
, Helga Wrich e do Grupo Bscolar «Divina Providen- d L

A C r
cia». Bm discuss,ão. '>d,a Indicação: Ponte sobre o.

São joão Batistl! a agoa. urso especia l-

O
zado em Tracoma no Departamento Nacional

. Rio Isabel, de autoria do sr. Alvim Seidel, solicitou de Saúde. Bstagio no Insriluto Be.njamin Cons-
..

liIiiIiI '\
I

. � JE II

d.m�·1 e obteve- a palavra (); sr. Willy Germano Gessn'er,

�
t.1nte para cégos, no Rio de janeiro. Receita O.

---

"I requerendo o àrquivatfiento da Indicação, por ,estaI .

( d f••aal••IB. GI••MIIII_iii tran�itando na Casa.! um projeto de .Iei, no mesmo �� 0J:I��h� A;::�-r;:!;����FcI} :x��n�rofe u3� O
• 'A�VOGADO .

' ,
.. II, sentIdo., Em votaç�o .fOl o .f'equert."�ento do sr. pressão arterial). TRATAMENTO E OPERA-

EscrItórzo no prér;tzo de eil Comerczal Çtda...
, .�. Gessper.

aprovad? una�.In:I�n:tente. so,
hCltt) � obtem.a O ÇÕES NA ESPEOIALID,ADE. HORARIO:- 9 ás '0Rua Mar�çhal Deodoro. 136 palavra o sr� M�fl� N.lcohm,

.'�ue pede seja orgam- 112 e de 15 ás 18 horas. CONSU,LTORIO:· Rua '

li .J�;aguit.
do

:':p -,_ :�g:, e�%�m��"!lr�S�;t��Õ�C�I:J��i;e��I�.öa r���e�� 00 do P��c�:;ae�i'c�l�nru� dJÔ��m�iíLs�.AIfOS 00li
mento fOI aprovado e a Comlssao fICOU ,aSSim 'O OconstifUida: srs. Mário. Nicolini, Herberf Schmiid�,r ,e <!J�c;::a, ,c:cw:=:a�<::>c::=>��
Adolfo Antonio Bmmendoerfer Nada mais havendo

.

a tratar, foi designado' para a próxima sessão o, �ia _

28 de fevereiro, com ,a Ordein do Dia seguinte: �2à. ���!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!l:'.1discussão dos projetos de leis: abre crédilo espe- . Fábrica de Ferramentas Agrícolas
cial» e «abre crédito suplementar»; la. discussão DE PEDR.O R�NGEL

, dos projetos de leis: .Abre crédito especial de Cr$.
26.000,00, para indeni'S,ação de instrumentos Cirurgi- � ,Estrada Jaraguà Esquerdo

cos da Comunidade, Bvangélica de Corupáll e JARAGUA DO SUL ,. STA. CA'rARINk
Abre crédito especial 'de Cr$. 20.000,00, para auxi- Exec�ta-se qualquer \ serviço de ferramentas
lio á construção da ponte sobre o Rio Isabel»; dis· agrícolas para 1\SO de lavouras, como:
cussão . dos reqaerimento� de Helga U1rich e do Machados. Bnchadas Foices etc.
Grupo Escolar «Divina Providencia». Findo o que
foi encerrada a sessão na qual faltaram os vereado. Serviço rápido e garantido e atende-sequalquer pe d,ido
res srs.: Ney Franco" Alvim Seidel e Artur 05car �=:õõiliiõiilllllõiõõõ;;;;;;;;;;; iliiiõiilliiiliiiõiiÍõiiõiiiõ;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;--�;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
Meister.

ORDEM DO DIA
E.wlclo Schwarz

Presldere
Bronquite.
ElCI'ofu-Lot.

1°. -. Exame, discussão e' aprovação .de
contas da diretoria, relativas ao exercício de 1951,
notadamente, relat6rio, balanço, contas de lucros
e perdas e parecer do conselho fiscal.

2°. - Eleição da diretoria.
'3°. - Eleição ctIo. conselho fiscal

suplentes.
'

4°. - Assuntos di interesse social.

- Convalescenç..
VINHO CR-EOSOTADO

Albuns para fotografias
Imex Internacional Ltda.

Óinica geral �êdicö -' cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

. Raios Intra-vermelhos e azuis ..

e.la 81 .a'81

M� l\:�»Ztit�
M·' .' ••

.

�i r" ADVOOADO

,Escritório no prédio. (Dante ,Schiochet)
Avenida Getulio Vargas N. 26

laraKuá do Sul

,

<, �io .�, .melh.�res e mals haratos _'
�' ,..- .

. ,1

,. < ,PRC)DUTOS DA

,,' .NDÚSTIlJA "DB ',CALÇADOS OOSCH IRMÃOS S.A.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA' -MINANCOnA

�oooo .111,. I -II ,m�oo
Em Oorupá, 3 km. di-;tanle <;la vila,- óti- 00

mo terreno, com i3 m6rgos, bungalow de '

madeira, Engenho de Farinha, bem insta-"
lado, produçã'o ,de mais 10 sacos por diã,
moviào a água,' plantações. ranchos /6 .

benfeitorias, tudo E'ffi. bom estado. :F'orça
d'agua para qualquer industria. '

,

I00
P.::eQo de----ocas�ão -

L
.

� ERNESTO BLUNK
. , , Oorupá" �

��OO_I��_��

Vermitugo sua\'e e de pronto
efeito Dispens'!a purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-
,

.

,

'

ME o' n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a l>u,a próprial. '

Evitará muitas do'enças e pOJlpará dinheiro em
.

,

remédios"

Compre hoje mesmo uma LO-MBBI&UEIRA
• MIIAJÇOBA .para o SE'U tilhinho. '

E., um pre'if)lto -doS Laboratórios Minancora,
OI, VILLE -

(a�s) KURT HILBRECHT
WILLY GERMANO GBSSNBR

.a. 81••0 •• '8SIIt
Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre

, ,U II "

-

• " de Março, acei-
" fi

'

ope��ç:�;lca8eraro�nç�aJ: :.e:hW�s
-

ii � �
�

A T E_N ç A:0 �

!:�-��mpe:�io:��
, .. ii AUa Cirurgia com Ap.relbo de, AnestesIa OdSOSB '

ii».. .,' q�artos. Refeições
li Oonsultório e Residência:' ii 1 avulsas. Fornece-se MarmItas. Tratar com

�i! Jaraguá :d() S�l � ,Rua Benjamin CODstant II�'
Maria Joe8�ing, Rua Preso 'Epitácio Pessô8,

,ii '
, ,

'. ex-residencia do Dr. Luiz de Souza . ii 32, nesta cIdade.
.

�. � �.- :::x:·•••••.�••,l_ •••.•�.�.•..•••...._••••.•....�-_•...._ __ !!JJ. IC\"",._���� --..:..� .�----��._...",fJ'...J
� - ._ _...•...__ ......_ - •........_ _------...., .,............ ..,............___,........... ���..........,....�._-

,
.

-,

_)
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, Mério 't'v�res 'Ja Cunb.' Mello
,"Tàbe1'ião

,

"�',I

Os' padei ras não

concordam: com o

pão misto..'

Rio - Em "uma publl
cação de carater oficial,
divulgada pela imprensa,
oe panificadores por inter
medio de seu orgão dé
classe' acabam de méní
fester mai,s uma vez a' sua I
má' Vontade em relação ao '

pão misto. e acusam de
frente o Serviço de Expan
são do Tr.igo·, de fazer
'felse propaganda e fer-I
Ulular informações levínas
sobre a referidà mlstura.

Deoreto ': Np. ,3
•

J; " <..

Concede l>QI�as escolares

«

" «

«

'5' -;
,«

:«

«

«

4f

«

«

«
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CORREIO DO POVO DOft1:INGO DIA 9-ã-1952 - 4

JUDlta �de Bilal1ll80to MlIitlr de 'Jarlgud �o 811 lndúst�ias de Calçados
�, ,..

.'

G.Qsch ..Irmii.,os' S., I}..E D. I T A "L " w; < .

, ' [ .
" r As;e�blé.'ÚI. 'i·O",..1 Ordlnâriá.' . Á .AM.J. de Jaraguá, ao Sul, opn,vida 08 cí-I ,...

'CONVOCAÇAO"'·dadãos abaixo relaolonaâos a comparecerem na e�rrAL ,De "

.; .

João Pereira Lima. _ Requer cancelamento dosede da mesma, com 'a m'axlma nrgência pOS�iVlll," 'Pelo presente flcam convidados os senhores imposto. s/ caminhão de carga. 'afim de aer tomada uma imprésaão dígital, p�ra aclorÍlstas 12 comparecerem a aseembléla ger�1 -ordi- -Tobías Alquini • Requer licença para anexarobtenção de seus certificados de 8i,t�ação militar: närte a realízer-ée no dia 12 (doze) .

de Março do em ../ estabelecimento comercial, um .açougue,' nioPaulo Pedro Maur;icio, Anieri�o da Silv�" corrente ano, as 'nove horas na séde social, ttfim de diário. 'JWaldsmár Silveira Albanaz, Pedro Alves: de
.

Sb deliber�rem sobre a seguinté ordem do dia: .'. ;
..

Haroldo Haidorn _ Requer transferencia paraqueira! AUdio SatIer, Itibe�to Fodi, Wal.ter Krelin- i!' 1.) - Discussão e aprovação do Balanç� .

e seu: nome do imposto sI caminhão de carga ad-k�, SIlvestre Brych, Oerilo Demarohí, ..
Affonso .mals documentos referentes ao exercrcio quirido de Guilherme Koroll.Ernesto Julio Klsmann, Geriesio da Silv!l� José de 1951. Joaquim Piazéra _ Requer transferencia paraDalprä, José Paulo Junkes, Alfredo João Coelho, 2.) _. eleição do Conselho Fiscal. seu nome do imposto ,s/ automovel particulàr ad-Victor Strelow, Hilario Frsnzner, WEirn�r Schulz, 3.) - .Assuntos de Interesse social. quirido ds Eugenio Pieske.

. .
Herberto Georg Conrado Gaulke; Adolfo. Volk-

, .

d 1952 Erwino Menegotto _ Requer _ seja .transferldomann, Rudolfo Botzke, Marino Juven�l Luiz, Ber- Jaravua do Sul, 15 de Peverelro, e. .

para o noms de Teodoro Hinschlug o imposto s/.

nardo Auerhahn, Julio Glatz, Arth�r Hinze, Os- WALTER GOSCH _ Diretor Comercial automovel particular.mar Paiva, Rosario Préstini,' Daniel Stazeski, HERTA OOSCH _ Diretora. Técnica Bertoldo Gumz _ Requer seja transferido pa-Herwig Guilherme Rudolfo Gutz, Lothar Raasch, .

ra o nome de Joaquim Gonçalves Pereira o im-Laudelino Junkes. Erhart Howder., Arno Greuel, Achem-se é:I disposição dos senhores ecíonls-
posto s/ uma caminhonete.Erich RIemann, Vítor Fagundes; José Weinfurter, ta5 no escritório desta sociedade, os documentos a.' Marcelino ZangheUni _ Requer tranaferêncíaPaulo Volt8r, Edmundo: Grefin, Leopoldo Kitzbar- que se retere o artigo 99, do decréto-lel n. 2.627, para seu nome do imposto s] estabeleeimentoger, GuilJ:í'érme Riekert, Willy Píske, Werner Die- de 26 de Setembro de 1940. comercial adquirido de Albino Zanghelini.tríoh Rohrbacher, Euclid,es Giacomozzi, Edgar \ DESPACHO "COMO REQUE�"Carlos Zehnder, Alberto Buceí, Arno Horburg, --------.----------0::-

Adolfo Kali, 'Olimpío João Bruner Fredoli;n, Glatz,
Bernardo H�idr1ch,. João Bianchini, G'erhard
:Strutz, José Orlando Pereira, Julio Bressanl, Wal- '

M I LH'ÕE'Ster Hobbel, Osn1 Machàdo, Adolfo Mattes, Edgar
Bissoní, Lino Pissetta, Estephanio Schuarz,. Ger·
mano Heidrich, Rubens Manoel da Silva, Martim
Bu'tgar, Antonio Gérvasio da Silva; José de Borba
·Rola, Gustavo Guilherme Sehröder.

J.A.M. de Ja�aguá do Sul, 4. de Março de 1951.

ARTUR .MÜLLER.

Presidente da J.A:�.
i I

'

o FipdO, o 8aoo. o Core,lo, o
,

Eatoma,o••• Pwlm6••, a P...

A t J
"

5 A Produz 00,.. noa OaSo., Reu....

.

U O 'aragua '. . itsmo.c..u."",Qu8dadoCabe-
In'dústrla e Comércio· lo AM.'... Aborto.,

. ,
, Co.ulie o m�lc:oAssembléia Geral OrdiDána

.1OIn. o popul., depurativo

Por este editalc;::::cc:��:adO$ os senhores ÊLIXIR 914
acioni$tas a s� reunirem em Assembléia G�ral Ord,i. .......... ao O,.�MO. Ac,adá.nária, em sua sê�e social, sita" a Rua MlIrechal ftI com. um 1iê6f. Aprovado COo
Deodoro -'da Fonseca, nestá cidade de JiJraiuá do mo auxll�àr no trat.mento d. � I.
Sul, ás 16 horas do dia �8 de Março de 1952. para FI.." e.�E�M_AT�SMO da me,.
d.eliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia: ma ori...... p.lo O. N. �. P.1.) :-"'" Exame, discussão e aprovação das con·, _

.tas da Diretoria, Parecer do Conselho r�sçal e·., . _. .''d' '''R 'I
'.

).::::=." - .. - -- -----

:::::-c::::::.-::::::�.0,....4.anço; -
.

'..

rI
- -.----- - -.--- -...

11
". r2�) - ·Eleição ,do Conselho J;'iscal para Q e��r- ii '.

L

• ., IIdelo '<Ie 1952" ." .'

. .�!

AU TO· ' JARAGUA. S A ii
.

..·�..,.l -' ÀS:!lu,ntos. d.!v.'erso..� "�' ,I.n.,teres�e da 1!la ' ", • •

.,!il.

•

Ruo Marechal Deodoro; 991socled.,de." , ,. , :i
, ,I!Acham-se á disposição doa srs. acionistas, (o� II Oficina Mecânica! .. Posto. Texaco .

iidocumentos a que se re.fere

.0 �rt. �9, do gecr;,.Lel II Serviço' FORD Autoriscxdo li2.627, de 26 de S�tembro. de 194:(), .

I • I il
Jflr�guá do Sul, .21, de re�êreiro d,e. 1952.' ii Consertos e Refo;mas a preços razoáveis IIFRIEDRICH BARG ( II executados por pessoal competente ii

Dir. Presidente' .1,:1 L) IIi ii_--__..__-----�-_.... II Solda Elétrica e á Oxigênio iiii Combustivel e Lubrificantes !!II
. =.

�:::::===:::::::::::::::::::::::-..:::::::=::::::::'-:::-.::::::::::::::::::::::::::=:::1)

.

Clínica Médica; Cirurgia Gerai; (Parras; Mo·
léstias de Senhoras; Eletl'Ocardiogràfia Clfnica
(Diagnóstico preciso das '. moléstiàs cllrdíacils

,

por meio de traçados elétricos.

Consultório ao lado da Prefeitura Muni�i
pai, nQ ex-consultório do Dr. Renato Walter.
nesta cidade.

. Artigos para ,resentes Consultas a partir do dia 1. de Marco, das
em geral, sempre novi- 8 às 11. 1/2 e das 14 às 18 horas.
dades.

c

1Ii...;>
CASA REAL 'a.;a_----....-------.....

�CLlNIGA GEESREANLH-ORCA:RSURGpIAA'R-T)O·DSOE�ÇAS Vende-se
I ULTR:;BOM - Trätam:nto moderno e efi- - Um ótimo terreno

ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e medindo, 5ã.000 metros
InflamaçõM: Dores reumáticas, artrites, lum-

: quadrados de terra, bem

r���@!®@!®@.i.®(§)Y@)@!®®�'@(§)Y@)�@Y"@)(§)�bagos, nevralgiae, ciática. Aboe�sos; furúil,Culosj "edificado sito em Duas' \SI;��;�. • .'.
• •

: _.
•

•• d @Jinfla�ação dos seios, dos Ová�IOS, da prqsta�a·'I.·Mama8.
.

. Tosse" Asma, Brolrqulle, Rouquldao, e Resina os

I
Afecçoes da pele, fistulas, varIzes e úlceras re-

, Tratar com Sebastião � .

nPßR�lHO Rf�PIßßIÓRIO ..beldes. Asma. afecções do estômago, etc.�
"d'a Silva em' Duas (@ TODAS AS MOLÉSTIAS DO

L UMASSAGENS Ef.JÉTRICAS - Tratamento

I"' M
�,

I' II das Paralisias com lIeativa�ão das. funções amas.
• • Encontram 'aHvio imediato com o uso do •

.

musculares e nervosas. AtrofIas, fraquesa fun-
.

,.

Icional dOS. mús.cu.IOS em geral, da bexiga, or-
i '. riJ' I n C O ID P a p a v e

.'

. �g��:�g��1°;À;tc�•.

DIATERMIA -

ELETRo-l:
Livros, Rom�nce8 etç. .� P -I"� I d"O Hngt-no po'lolnnl"o@

. B.'i';��.�.I;.�. -i��T,R.o.�.��!.:'��;!·�a.e .' ::::::�=:�:::.::::::,�=: I I!I oríl l': "-"'DLEI'"IDO�TO' �BI:R·. • :'l':L. I�' ....•nfr'l�verm,elho.�. .... .

. •!!. ii @) o PEITORALMAIS�.1." '-' .1.-.. ,J1 . . .

'

CONSULTORIO -- . R u a dos. Bomhelros

I'll
Peça sempre ii ��Ih\!�t;;\ttS\t;;\Uä\�u�t;;\t�@.i..®@..i®®l®®i®�®i®@i.®@,1I(Jardim Lauro Muell�r) esq. Rua 9 de Março .!i. ,. ii :l������. • • •

das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas ii C A f E BA U·( R il •

.' � : � _ _ '"' � :."
�

.

RE'SI'D'-ßNCIA
. R.. 1"''' .',

t C 1 as °50 :.=.
.

:: _ -
__

.::::::::-.::::::.:.::::::::::::::::::.::::.::::::::::::::.::::::::.:::::.:.:..•
: _ _, __ _

'\

.

n. - ua .y�mlS ro a oger ,o:J • ii
, li 1'..

• .. ·_..• ..• • • ..• ..••

• j!:
Fone 305 - J OI�IV�LLE - S.? • t._ _ _ » II Empr: Sul ,B�a�ileira' de �letrecidade S.A. !I1,"

_ --- .,................... ii �A�H.IZ:: JOINVILLE iiti .

iiii Para a n6�sa ldistintà treguçzia �aM�oíos .eIT? estoS�f:i
"

. iih,
pma linha çompleta de motores.t.r�a�ioqais, � estrat;lgeiros d� _alta e ·balxa !III rotação de 1 a 97 HP ,pa&a 220/380 V. 50/60 CIclos. APARELHOS QE MEDI· !Ili ÇAü ..:.. Bombas para' uso doméstico' e' fi�s indústriais: ARTIGOS ELETRICOS. Uli PARA O �AR. Sortimento compléto e vapado de LUSTRES,. CA�TIÇAI� LO. liii OS; de ÄRA,NDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para �?stalaçoes de IIai UZ e força de qualquer capacidade. "

ii

iii . A nossa seção de instalações atenderà

.com preste� e q�alqu�r pedIdo de li. I instalação de luz e forç�, .

...' ,

�

iiil � . \ .' '.' I'
_•••••_ • ...__ _�'�==:::==:::::::::==:::=::::::::::=::::::=:::=:::===--=::::::::= __ _ - ••.__ _-

OE PESSOAS lb1 USADO COM
80. RESULTADO O POPULAI

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SlfIUS ATACA TODO O IR8AIIS.

\.

DR R E fi f\ T É> �rft L T.E R
MÉD,ICO

'PA R A F E R I DA Sl
E C Z E M A S,

. J N F LAMAÇO E'S,
C O. C E I R' A S I

FRIEIRAS,
ES PI N HA 5 I ETC.

.

REQU'EfHMENTOS DES'PftCHI1DOS

Osmar Borges - Requer licença para cons
truir casa ds alvenaria.

Helmuth Schwartz - Idem Idem Iaem.
Cutelaria Jaraguá Ltda. - Requer licença pa

ra construir 11m prédio de alvenaria para fins de
índüstriaa.

Industrias de Calçados Goseh Irmãos S/A.
Idem Idem Idem.
DESPACHO - "EXPEÇA-SA A LICENÇA"

S/A. Pernambuco Powder Factory - Reqtl�r
I c�rti.dão si é ou não devedora aOI cofres mum-

orpais. '...
DESPACHO - "CERTIFIQUE-SE"

A Comercial Ltda. Requer .licenç;;l para �olo- .

car uma placa em sI escritório com os segumtes
dizeres: "SERVIÇOS AÉREOS VARIG". .

DESPACHO "SIM"
.

Diretoria do D.E.e.A.S. da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, '29 de Fevereiro de 1952. ,

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do D,ep�, do Etpe,diente

'c Dr•. Norherto Rodolfo Seh"•• ,
Fonn�do pela Faculdade de Ciências Médicas

da Universidade do Distrito Federal
I

'.

Ex-assistente na Clínica Cirijrgica ti Qipe-
cológica do Hospital Getúlio Vargas; .':.x-I�.
terno no Hospital N. S. do SQcorro ao RIO
de 'janeiro.

.
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CORREIO'DO POVO' DOMINGO DIA 9-ã-19ó2 -

Nr. 2Qua4,ro Comparativo da D�spesa, por títulos. do município
de Jaraguá do Sul, relativQs aos �nos de 1950 e 1951

, '

Administração Geral
�xação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento ,

Serviços Indvstriâis, \ '

Serviços de Utilidade Pública
Bneargos Diversos

1950

221.211,80
117.016,00
20.R26,OO
165.483.80
25.657,80
52.738,40
14.900.00
543.686,70
337.552,70

1.499.073,20

"

Art'ur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguâ
Á lllAIS do Sul, no U80 das suas atribuições.

,

Faço saber a todos os habitantes dêste mu-

124.442,60 nioípio, que a Câmara Municipíll votou e eu san-

23.370,50 ciono a seguinte lei:
34.827,00 Art. 1. - Fica aberto o crédito eapeoíál de
122.893,10 Cr$. 15.128,80, para pagamento ã Oompanhia Boa '

24.753,10 Vista de Seguros .a fatura de ajustamento de se
- guros de Acidente do Trabalho, do ano .de 1950.

11.113,00 Art. 2. - Esta despeza correrá pelo saldo
170.795,10 de arrecadação-do ano' de 1951.

1.251.616,70' Art. 3. - Esta lei entrará em vigor na data

-'-9-.-81-9-,5-0" 1.763,811,10 de su_!l. publicação, revogadas as dioposições em

981950 conträrto.
, ,

Á, MAIS
--_.........""'..... Prefeitura 'Municipal de Jaraguá do Sul, 2;)
1.753.991,60 de. Fevereiro de 1952.

-----

Artur MWler - Prefeito Municipal
-

Ictacilio P. Ramos � Diretor do Dep, do Exp,
Alzira M. MaW.s - Escriturário "O"

1851

345.654,40
140.386,50
55:653,00
288.376,º0

'

50.410,90
42.91890
26.013,00

714'.481,80
1.589.169,40

3.253.064,80

Á I1EIOS "

9.819,50

,.�
--

Jaraguá do .Sul,
'ARY FRUET

Oontador

�1 de Dezembro"de 19,51.

ARTUR MÜLLER
'Prefeito Municipal

Prefeitura

Boleneo
Municipal

,Financeira _ Abte crédito suplementar'
Artur Müller, Prefeito Municipal Ae Jaraguá

do Sul, no U80 das suas atribuições.
Faço saber a todas os habitantes dêste mu

nioipio, que a Câmara Municipal votou e eu pro-
mulgo a seguinte lei: , ,� ,

-

Art. 1. -' Fica o snr, Prefeito Municipal au
torísado a abrir o' crédito de Or$ 9.783,10 para

; suplemento á verba 9,44-2, a aplicar no seguro
,

contra fogo -dos próprios municipais e responsabi
lidads civil dos dois caminhões novos.

Art. 2. - A despeza é por conta do saído
do exercicio de 1951. ,

Art. 3. - Esta lei êntrará em vigor na data
de sua publícação, revogadas as disposições em

3.253.064,80 contrário. )
,

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, 29,
de Fevereiro de 1952.

_

Irlur- MUller - Prefeito .Municipal
OCllCllio P. RIIIOS - Diretor do Dep. do Exp.
Alzira Murar. Malhlas - Escriturário "O"

de Jaraguá
Exercício , âe-,

do Sul
1951

RECEITA DESpeS�

RECEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTARIA
Por;' Ineídênêía: Ordinária:

Sem classificaçii.o 1.691.596,00 - Aàlllini��!���r���:1 345.654,40'Propriedade 306.157,90 y

Circulação da riqueza 414.517,70 Exaç, e Fisc. FinaJ;lce!ra 140.386,50
Atividades de contrib. 1.056.613,10

_ S.eg. PÚ_bl. e A_ss. SOCIal õ6ß53,OO,
Result. da ativo do Estado _ 36.834,00 3.501.718,70 �:�d:Ç;�bt�!hCa 2�g:���:�g
, Saldos do Exercício Anterior: Fomento 42.918,90
'_ Disponível Serviços Industríaís 26.013,00
Na Tesouraria 301.112,30 Serviços de Utilid. Públ. 714.481t80
Nos bancos "- 56.668,60 357.780,90 Encargos Diversos 1.589.169,40

Saldo para o exercício seguinte:
Disponivel \

-

Na Tesouraria
Em numer. senante ",,668,90
Em bancos 285.766,90
Em bónus do Estado
de S.' Oatarina 320.000,00 606.434,80

3,.859.499�60

,

Coritàdorla dä 'Prete'Ifura Municipal 'de JataguA do Sul, 31 de ,Déze'mbro- de' t95e
-'_ �

Aly Fruet Artur Müller'
Contador Prefeito Municipal,

Emp..-ezl1 . de Transportes
"fRENZEL S. A."

U')

Is �
Assembléia Geral Ordinária

=
tQ 'São convidados 08 senhores acionistas a

C'a
' ,rã comparecerem á assembléia geral ordinaria a rea-

� (� lizar-se no dia 22 de Março de 1952, ,as 9 horas,
,.. �

í
no Salão Buhr, á Rua 001." Emilio Jourdan. 98

,_ • � em. Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre a se- 11'O!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!,1
_.I • ca gumte , ',. '

C3.) "'O ORDEM DO DIA, '.
,

'

Uma das melhores
� ! o

i
1. - Apresentação, discussão, e aprovação do Aterição fazendas de São

a.J .W" (5 balanço, relatorio da diretoria
"

e pare- Francisco do Sul, e,

e ...
-g , 'cer do Oonselho Fiscal referente ,ao I' -lo I. otimamente. situada,

..... "", � exercício findo de 195.1. '

'I
na Estrada principal

= .. _ 2. - Eleição do Oonselho Fiscal. á [oinvllle, e nas

�« � 3. - Eleição de um diretor, mediações da cidade, presrendose bem pera

.. � 4. - Assuntos diversos. hortlculture e criação de gado leiteiro; vende-
._..:ti Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1952. se por preço de ocasião.
� ::E A DIRETORIA Pormenores a tratar com o sr. Gustavo.

... Weber [uníor., Rua Felipe ôchmldt em

..: �& t \ � V I S 4) Corupá.
.

Q , Acham-se á disposição dos senhores acionis- lJ.....iiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõii�Jiiiiiiõiiiiiiiiõii==iiiiiiõii==iiiiiiõiiiiiiiiõii==== '1

tas no escritório' desta Emprez'a, na Avenida Ge
tulio Vargas s/no os documentos a que se refere o

artigo 99 do deor-eto lei n. 2.627 de 26 de Setem
bro de 1940.

Jaraguá do Sul, '25 de Fevereiro de 1952 .

ALBERTO ROESSLER e
. HERMANN A�,THOFF

DiretorEs Gerentes

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

C r @ § IQ} lß IE I JE lil ·11
BUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 !!

JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA II
iI
ii
ii

U
CONSÊ�TO - REFORMA B RETIFICAÇÃO DB' AUTO- II

MÓVBL B· CAMINHÃO. ii
ii
!!
::

li
Er

::::::::.mt=::;:.::::=:::::::::.:::::::::::::::::::::=:::::::-.:==::::::::::::::::::::::::::::::::::=::!� ���....-o4)o�4>o_4)oo,...-..fDoi;.--C�- ,Ci1_.,.\iJ(!W'o�":J

AS PILLULAS DO
,ABBADE MOSS

$ÃO 1NFALLIVEIS
Na- Prisdo de Ventre
e. nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
it 'INTESTINOS-,'
FaS'tio�, Azia, Vomlfos,
Petadeios, Indisse.stÖes,
Colicas do Fi gado.

Gates, Di,gestões Penosas,
Dôres no Esfomago,' Mão
Halito1 Ret'ençi;o de Bilis.

.,# -
:

I Vende-se em toda part.:,
./

:::!}=::::.":�::::::::�:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\:-....

oU ß CIIM'Ißl HUß. lDY��'i:i.U_ -SE��-:O�BILI- .�
li I. Mal. Deodoro, 136 - CX. 19 - Tel. 51 - Jaraguá do Sil ii
II .

Contràlos; distrátos" Atas, Balanços e com- li
i: I ii

.i.. :1 p eta assistência técnica contábil, jurídica./ e ;i;i
II

fiscal. esc�if��ação fiscal e comercial. Servi- ::

ii ços comercIaIs em geral. li
i!. Corretores da ç. Nac. Seguros «Ipirangb: operan- 'It
ii ,do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- fi
H

.

tes do Trabalho, Acidentes PessolIis. Trans- ii
H portes, Automgyeis, Responsabilidade, Civil e ii
..

F'del'd d ' ..

ii I, I li e. .' ii
ii Sub-agentes da VARIG:, Passagens e encomendas. i!
ii li
ii A OOMEROIAL LTDA. " ii
;: urna örganização as suas ordt:nsl ii
ii Eluenio lilor Schmickel :X�onomi.ta e contador. II
:'",.." '.

.

�

, ...-;:::
: ::::;::::::::====:;::::=:::::::::=:::::::=:::::::;:::::::::!....=::::::::::.-:�:::::::::

Secção de lavagem, depósito de lubrificclnles,
combustível e acessórios.

,

Lubrificação-carga de Baterias etc.

SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO

Abre crédito -esp�oial

L E I N,r.1 3

Portaria Nr. 6 I I

I

Artur Müller, Prefeito MunicIpal de Jaraguâ
do" Sul, -no uso das 8Ua& atribuições, .rsBolve:

Alterar a escala dê' férias dêsta Prefeitura,
aprovada. pela Portaria nr.. 56, de 24 de Novembro
de 1951. ,. '

,"

.

1.) - Na parte que se retere a funcíonãrla
"

Geni Costa de O. e Silva, Escriturâria Padrão
"S", que poderá goza-la de 2 a 31- de Março;

.

2.) -' da funoionäria Alzira Murara Mathias,
Escriturária Padrão "O", que poderá goza-Ia de
2 a 31 de Maio.

.

Registre-se e Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, 29

de Fevereiro de 1952.

•

Artur Müller
Prefeito Municipal

..._

/'

Branco
DESPACHANTE ADU.\NEIRO

sÃo' fRNCISCO DO SUL • Santa Catarina
Caixa Posta 35 - End. Tel. cBRNCb» - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviç?s
junto a alfândega de São francisco do Sul, são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este" fim
de uma organização perfeita com escritório e, técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madéJra junto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
da lruz, bem como armllzem para depósito de mercado-
,rias em geral, junto aos tr!lpiches li'! embarques ,na cidade.

Ellcarr�ga- se de Emltarq..s de Madeiras de outras.
Mercadorias para o' exterior do Brasil e

Localidades BrasUeiras .' .

Despà�aDt•. das priIlcipais firmas do �tado e
,

dOI Itstados Vizinhos.,
'

-....

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ainda 'na mesma data
a sra. Etelvina F. Silva,
esposa' do sr. Ernesto
Silva.

COITRI CISPA,

QUEDA DOS CI

BELOS E DEMAIS
aFEcçOu DO

/

Prefeitura Municipal
,t '"

'"

Serviço: de. .. _

, Dedetisação
r.'

'-

Tendo� 1ido iniciado o

,Di�etor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI ' - "Imprésso aa Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. , serviço de dé'cteHsação no

eAIXA POSTAL, 19 - Admtntstraçêo : Rua Ma�chal Déodõro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 _ TBLBFONB N. 39/ munfclpío, \0\' sr. Prefeito
�!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!�!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!�!!!!'!!!!!!!!!!!���'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!i-!!'!!!!!!����� �!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!I!!!!!!!'!!!!� Munictpe] ,pede a todos
ANO XXXII jARAGllÁ DO SUL DOMINGO 9 de Março de 1962 SANTA CATARINA No. 1.683 .os moradores que aten

dam com sua costumada
benevolência aos encar-

L.' O C A I 5 Nós Bastidores do MU)'ldQ regados do serviço, pres-,

tendo-lhes 'a cöleboraçäo
.

} A voltá ao
'

Camp''o poselvel, pera que os

SIdo atacado sempre /com Os cumprimentos do '

'

,

. -'. .

",
,

resultados sejam os mals
a mesma firmeza, enquan- «Correio do Povo». .. eficientes.
to, que os. anunciantes da -x-

- Por AL NETO 1 /

·sua» rádio minguam de
Casamealos O abandono dos carn- movimentos rápidl)s,' quedia a dle como' repulsa a

I pos é um dos grandes tem por assuntos agríco-sua atuação. Redlizaram - se hontem .problernas.de Brasil atual. las uma devoção quasiChegou - se perto do ne sala das eudlencias os Ninguém mais quer evengelíçe.loce, o calceteiro que dd" seguintes casamentos: Nel- ficar no interior. Este cavalheiro chama
duro no serviço e em tão son Teofllo de Oliveira No .

momento em que se Williám Charltonde 'quem quer conversar com a senhorita Azilda errante um dinheirinho Tucker. ,É um desses
f· d f' di d Rio. - A Bahia erra-Ia o, Ollzen o: Souza, o sr, Rolan<l Leo- pare a _, passagem, o norre-amerlcanos que fala

Bnräo lt lco? , G
to vessa neste momento um«

, mUI o serviço ». poldo ermano Ianssen camponês vira as costas o português fluentemente '

O J Ih to dos períodos de crise malsoca o ou pera com a srta. Legny á. lavoura e vem para a e vive:--entre brasileiros aguda de sua historia,aquele .eapeto branco; Branca Meneghln e o sr. Cidade. ,como SI fosse. um �e n�s. em virtude de tremenda�om sola de borracha, Adolfo Jacob Carlos Ás vezes, nem espera
.

Tucker e:c�h�a os oble- seca que ii assola. Estatipo rato de horel, aquele Reimer com a srre, Izolda pela, passagem, e toca-se tlVOS da Dlyls�o Agrf�ola foi a impressão do minis-paletó de- veludo, gravàta Zimath. a pe.
_

da
.

Comlssão
. ,MIsta tr ôt ões Filho tltularborbolere e nariz de -x- Entretanto, naoA se pode Bras�I,�stados Llnldos nas: d� Ed�C�ÇãO. '

pimentão do seu Inter- culpar o cempones. seguintes palavras: ,locutor e, continuando no Conlralo de Casllllenlo Ele tmlara .p'ara a, «O, obletlve do nosso. ), ... d to Alarmado com o que lhe,serviço, respon eu: Com a aentil senhortte cidade porque a vída no proléto é ajudar o
'P' buí J t" _ h" .... foi dado observar,« ra ur an Im nao a Walrrauü Rudolf, diléta interior é dificil. governo brasileiro no

vege, seu moço!» Ê . . .

I à d f t I procurou avistar-se com

Nota. Burlantlm-hom
filha do tndustrlal João quest rmeossrvei, em progr ma e or a ecer a

o presidente Vargas em

de circo, andartlho.
m Batista Rudolf e dona certos casos.

_ economia_ rural,. torp�ndo :>drópolis, ao ....qual expôsKärhe Puschkelr. Rudolf �ortanto a forma de a produção rnars eflclente a situação, fazendo-lhe-:-x- contratou casamento, no ,:vltar que oe campo� e de�ta forma elevando o 'detido relatório .

dia 23 de Fevereiro, o sr. fíquern despovoados e padrão da vida no

Ives Meyer Corres, co 'tornar a vida interior campo a fim de fixar o ------

Teve lugar ontem, na merciário, residente na atraente e compensedora. homem ao sölo.»
sala des audlencles nesta cidade de Curitiba. No dle em, ,que for Quero aceot.uar o ideal, R,_ ,8distro,' Civilcidade, o enlace marrim<)- Aqui, vão aos ßistintos bom viver no' campo, definirivo de elevar o .. _

, Ontem pela manhã, o nial da st!lhorita �agny noivos 05 cumprimentos ninguém mais. Pensará 'padrão, de vida . 'no, Irene P. Günther Oticial do
diretQr-programador-locu- Branca �neghiÍJ, com o ,do «Correio do POVO». em \'ir para a cidade. Ou. campo.' Registre Civil do 1°. Distrito
for �a Reidio Jaraguaro- sr. Roland Leopoldo Ger- -x� , pelo menos, a Perceóta- Uma vez obtido este da Comarca J araguá do Sul,
landia. foi ver se" roia mano Janssen,. funcionário

'

IIßa-.� ,l,lllem dos que abandonam objetivo, 'a, fixaçao do Estado de Santa
�

Catarina
umils pedras da Rua ;PúbJic:o. ""HU.i), a lavoura serei muito homem ao solo - como Brasil.
Mare:chal Deódor,o <ia' ,Amanhã 'faz arios o menor.

..

' ',� '.
indicQ Tucker - r�sultará Faz saber que cqmparece-

Fonseca, onde a pavi-
.

Ao jovem casal e seus sr. Roberto Punke� resi- ,O governo b�.sJle!!O -ç,om, q �esma lógl�a c?m ram no cartório exibindo o�mentação vai de' vento dignos, progenitores os dente ém Eatrada Nova.' compreende esta slfuaçao. que o dla_ segue .

a nOl�e. documentos exigidos pela let
em popa, tendo me.8m cumprlm�ntos do «Correio Dia 11 11 senhorita Na. verdade, as nossas O padrllo de VI�lI ,nao afim de se habilitarem para ;.
�esap4'recjdo as póucas o Povo». Ivete Stulzer, filha do sr. a�torIdades c?mpr_!endem se eleva com tel� nem casar-se:
ras' que por alf coaxavam, ClaudiO Stulzer, residente tao_ bem a sltuaçao que

I
com reforma� mins ou

vi$to faltar-lhes' ó charco - Tainbem ontem fta- em Rio V'erl,l1elhõ. 'est�o t�atando de resolve- m�nos apressddas: �Iev�- Edital n. b.1-36, de 1-3-52.
sem o qual rlão p.õdem IizoU'-se o �Dlaçe matri- Dia 12 fr.aÍlscorre 'a ,. mtehgentemente. se com trabalho mreh-

, Adão Leithold e
viver.

'

monial da gentil senhorjta dat4 nataUcia da sra. . �omo, �s re�ursos. �ra- gentemente aplica_g_o. Ingracia Pereira Britto
'Devla ter 'ficado triste Isolda Zimath. com o sr. Nisia Rubini, esposa do sllelros nao sao �uflcle�-,. Ele, b�asileiro, solteiro,

por sua cllmpanha nao Adolfo Jacob, ClIrlos sr. Faustino Rubini in- tes, o governo fOI b�sca- _ No dia em que o
lavrador, domiciliado e

ttr sortido o efeito; pelo Reimer, mecânico, resi- dustrial em Joinvile;' Hel- los nos Estados ll.mdos. esforço. �o trabal�ador residente neste, distrito,
contreirio, t,r o serviço d�nte nesta cidade. muth Neitzelt filho do sr. Os. norte - amerIcanos r�ral.,. for lJprovelta�o em, Garibaldi, filho de

.. .

' Paulo Neitzel, a sra. aced�ram ao. pedido do clentlf�camente e .Ihe sela Miguel �eitho!d e de

I' , Ilmgard Bleich, residente BraSil, e dlspuzeram.,.se fornecl�,? o "qUIPa�,ento MarIa �Strehnner Leithold.

F b",
-

-
. em Corupá. a cooperar com os necessarJO par� a t�refa Ela, brasileira, viúva,

,., r"s ��eZ08S, M�l'rlas, Dia 13 o jovem Rodrigo brasileiros;
, .

a exec_utllr, n,ess� dIa a
domésiica, domiciliada e

� � Mal����alU�:::�deíra I Nicoluzzi, filho dó :sr. _Daí .resultou .lJ COtnIS,- pro�uçao agrícola aumen- residente neste/distrito,.

'.' , Venancio Nicoluzzi; Im!. saC! MIsta Brasll-Estado.s tllra.
em RetorCida, filha de,

- ,C�RAM-SE RAPIDAMENTE CO� - Ana Bleich, re�idente em Umdos para l?esenvolvl- Aumentando, a produ- José Euzébio Pereira e de

"Capsu, I,as Antisesonicas I'coru�á
e .H 'srta. Zélia ,meento �on?m�co. f _ ção, o

nível, tle,
vidd ÖO

Ale,xandrina
Romualda Pe-

,

'

• II SchmJU, fIlha do S!.' ..
st� , OI�l1SSaO, .0I'!ßa homem do campo elevar- reira. I

, Mlnancora Arnoldo L. - Schmitt, in- da por tecmcC!s braSIleIrOS se-á inevitavelmente, e
. dustrtal em· Estra,da Ja- e nort.e-�'!1erJcan.os, tem

êle já não se -.verá E para que chegue ao co'. •Em Todas as' Boàs 'Farmácias raguá.
.

UqHI DIVI�a? !-g:rlcol�. 'forçado a vir engorgitar' nhecimento de todos! mandel
Dia 14 transcorre ti Da DIvIsa0, Agnc?la .as ruas das cidades onde passar o presente edItai que

data natalicia do :sr. faz parte· um cavalheIro
o espaço é cada vez será publicado pela impren:

Francisco Modrock, in- de cabelos crespos e
menor e o número de 5a e em cartório onde sera

dustrial, residente em bocas cada vez maior. 'atixado dÚlantc: I S dias. Si
Estráda JJlraguá Esquerdo.

'

\ alguem soub�r de algum im-
Dia 15 o sr. Germano natalicla do sr. Jor'ge pedimento acuse-o para os

Althoff, diretor da Empre· Ersching,' alfaiate nesta tins legab-
za de Transportes Fren-' cidade e exvedicionárjo, Fogue�s marca

PEDRI GU"NTHERI � A d 'ddi' mos nosso Bomba Atômica IRENEze u. . esta CI a e e tiO qua envIa
.

d Oticial•

pessõa altamente relacio" abraço. Imex Internacional Lt a.

nada nos meios sociais. '"""":;:'--<-:...;.-------------------------
. A srta. Amazilda Pia-

.::.�� -

zera, funcionária da
"��'ty Empresu! nesta cidade.

.
.

abono familiar

, OedelisaÇiO

Comunica M nos o . sr.

Coletor Federal, ter rece
bido ordem de pagamento
pera o Abono Fämiliar.

-X-'

Reglslro de RAdios

'relHen�os -os

�ß slca
eleitos

O ,sr. Agente Postal
Telegráfico desta cidade,
pede-nos tornar público
que, em 15 de marçô do
corrente ano, lerminará o

prazo pare a revalidação
de registro de rédlos,
Caixas Postais c Ende
reços Telegréflcos, na

quele repartição...

-x-,-

Foi iniciado esta sema
na o serviço de dedertse

- ção JlO município, feito
em colaboração com o

. Serviço da Maleiria no
Estado de ôra, Catarina.

-x-
Enlace MeDelhia·Janssel

a pladl �o di.

.'

É um produto dos La-boratórios MINANCORA
.:._ JoinviIle . - Sta. Catarina-

ill.n.E ---� i

Ifl\ �4]l�ct].o. (Marca Registrada)
�

\UI .))c.QI.lU'tru.'U', . '. �S1RIA NAC/(). ,

Virgem Especialidade".,.��:�l
dia CH!� WEIlEt mJThl[J§IIHAl .. JonmlviRle' s�6Á���RC(�

ESPECIALIDADE
conserva o tecido da ;oupa porque lava fac�lmente e éom rapidf{z.

"

-x-

,

Dia 13 -passa a data
I

Jorge Ersching

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


