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Aniversários: Faz anos ho- Falecimento. 'Em Estrada
je o sr. SeverínovSchío- Jaragué' Esquerdo, onde
chet. . residia ha muitos anos,
Amanhã passa a data faleceu no día i 9 de Mar

A medida que se apro- Assembléia Estadual es-
natalicia do sr. Lourenço ço, a sra, Angelina Stíng-xima a data das eleições, tão surgindo. 'O dr. Pau-
Gresinger,' funcionario hen. ' , ,

começam a fervilhar os lo Bornhausen será can- ..

1 é t b ê Contava 75 anos
id uidato pel-a 'UDN de Gua- mumcipai, am nt mpalpites sobre eandí atos membro do Diretório de Idade, era. viuva de

aos cargos eletivos. râmirim. Os .snrs. Willi
d UDN A sto StínghenO jornal "O Estado de eficiencia, 'fator-chave Para senador existem Urban .e �auro Loiola aNa m�sma =data a sra.

. (fu seu e�terr�meQto' S. Paulo" trouxe á pü- do nosso equUibrio eco- duas .vagas,. 'as dos se�a- po� JOID�Ile�. Por, Jara- Irene Luz Dantas, espo- foi feito no cemitério dabliéo em edição do mês nômico e também polítí-. dares Franc�s<?O Gallotti e ,gua o dr., LUIZ de SO,uza. 'sa do sr. dr. Arquime- Barra do Rio Cêrro.passado, as impressões co, é quase certo então Ivo de A�UIDO ,

O PSD de Jaragua te- des Dantas, advogado ,A enlutada familia ade algumas personallda- que o Brasil só poderá Deli n e a da. es- ra que obtar entr� um
nesta Comarca. . presentamos npssos sendes estrangeiras söbre salvar-se por. um desses tá que cada p a r t I d o dos tres nomes: W�lde- fAinda na mesma data tidos pezames,as atividades, o sistema milagres com que, á (qDN e PSD apresenta- mar Grubba, Arq.Ulme· o jovem Joãu R. Rocha.• •de vida e outras carate- Providencia as vez e s r:á apenas um candidato, des Dantas ou Mario Ta- "Ne día 6 faz' anos aristicas do nosso povo. costuma poupar os mo- cabendo assim as vagas 'Vares da Cunha Melo. srta. Edeltraudt Meier, frl·edrl·ch 1I11'IOllm'Dentre essas opíníões, ribundos. aos snrs. AdoUlo Konder -x-, , filha dà sra. Elsa Meier, W

ressaltam as de que: e Nereu Ramos. .
A UDN cada vez. es�a comerciante em Jaraguá 'onnenOobl"Diante do que devemos .'

I' d
'

I O PTB irá apresentar se f�r�a�ecendo mais no Alto.
' U �

no exterior, pode cons- Exposição, D ustria o sr. Sattlo Ramos, atual mumorpio, recebendo _'8 ,Festejou 'ontem maís Com aidade de 71 anos,tituir verdadeira ímpre- O Banco Industria e
Deputado Federal e . os expontanea colaboração

um aniversário 'natalício faleceu no dia 31 devidencia o nosso exage- Comercio de Santa Ca- dem�is partidos não terão de pes�oas d_e. d.e�taque o menino Darcy, filho do março, ás '14 horas, nesrado otimismo quanto ao candidatos para eS80b que ate aqui .mllItavam sr. Erich Ehlert, proprre- ta cidade o sr. Friedrichfuturo econômico do Bra- târína, está organizando cargos.
.

, em outr_os partidos. Esta tario do Bar Sibéria. Wilhelm Sonnenhohl.'si!; que o ínterêsse pela em seus amplos salões Os, snrs. I.vo de AqUi: s�mana re�ebb? esse par- Na mesma data a me-ostentação de/ riqueza da matriz em Itajai, uma no
.

e FranCISCo Gallotti tido a solidariedade do
nina Olivia, tambem fi-

O extinto viéra da'
dos nossos ncos só é exposição permanente irão correr na chapa pa- sr. vereador,Alfre.do Lan-

lha do sr. Erich, Ehlert.
Alemanha ainda moço.

comparável á suntuosí- de produtos dos munieí-
ra deputados. ger, que até aqut estava Dia 8 aniversaria-se o

Bstabaleceu-se logo nes-
dade dos \ multímílíonä- pios catarinenses, nos O PSP apresentará no PTB. Em Nereu �a- sr, Miguel Schwartz, al- ��::�f�C!�i�nO��e viveu
rios do petróleo de H()us- quais àtua. quatro nomes para de- mos .. pas�aram a apolar faiate nesta cidade. 'I'rabalhou com exímíoton, nos E. Unidos; que As amostras dos pro- pu�a�<?s federais;' sendo e��e part�do os snros. ,Ba- Dia 10 a gentil srta. eletrecísta. Gozava deo costume do nosso po- dutos deverão ser enví- dois Iã assentados, ca SIho Sehioohet, 1. su- Maria Dirce Mascare-

.,

vo de comprar ingressos adas aquele estabeleci- Pedro Lopes Vieira e dr. plente de vereador José nhas filha do sr, Pedro
estima 'geral da popula-

dos mais caros para uma mente, que reserv';\. s�- Wolney de Oliveira, atual Floriani, S1). João José P Mascarenhas agente �:�, m�r�:��i E�o a��:�função de cinema, es- las p::,ra cada munterpro presidente da Assembléia. Bertoli, todos do q':ladr� d� RVPSC em 1'lereu Rã.quecendo que há entra- ·gratUl�amente. O PRPdará Jorge Lacer- dp PSD. Em Garlbaldl tecimento que enlutou
. das mais baratas, é coi- Ale!D dos p.r�d�tos, os da: na legenda udenista e o prestigioso chefe pes- m�. todos os aniversari-

tôda a cidade.
sa que só acontece em proprlOs .muDlClplOs po- parece que o Partido De- sadista Fraricisco Era· antes os votos de felici� EI��a{�s::�n���ei���muito poucos paises; que dera� afixar ali mapas mocrata Cristão tambem ching e em Rio Cerro.o dades do '.'Correio do _'

a grande venda de mer� atuahsad�s Jos mes�o�, correrá com um candidâ- sr. Wilhelm R a d U fi ns Povo". ,

do os seguintes filhos:
cadorias' a prestações monografias e �s\atlstI- to nessa mesma legenda. Bolsas escolares. Esta se- �;!faBO�����h��� w�f�causo-lhes muita estra- ,cas, bem como o ogJ:a- -x-' Assim, dia a' dia, a

mana o, sr. Prefeito Mu.nhe_za, mas que decerto fias exprßssando pano'- 'Si prevalecer ó acordo UlJN está ficando dono
nicipal assinou impor- ly, solteiros.

tal sistema é regull:).men- ramas e »�tros dados
para ,senador, QU.t� UD:N ,�b.solu'�;.d.ILCa�(lba. . -�,

tantedeereto concedeu-
O spu ß.nterrame-nto

A que possam mteressar a PD)' _.x-
; foi feíto no cem,itArio Mu-tado pelo governo cen- . . eS, este u timo apo-

BI
'do 78 Bolsas Escolares DI·cI·pal· com 'gßnde a-traI". Vida econoJIlu;Ja do mu- iatà o candidato da UDN Em umenau, o vere· 1 't d .

Estas São algumas das nicipio. '. ',. para a presidencia da ador Wladislau Constans-
a � uno.s . I?ecessl a os, companhamento.� d d ut 1 escrl'va-o
assim diVididas Escola A familia "Correio doobservações dos ,estran- ' uma me 1 a I e Assemi>léia que n6'sse Cf).:" ki, do ,PSD, Nor.mal Regional,?; .Gi· Povo" apre�enta 08 seusgeiros que nos visitaram, de grande alcance e�o. so será o sr. Celso Ra- distrital em Rio da Tes- ã f

e com o que derem a nomioo, que �lem do m·
mos Branco. .to, fez declaração de que .��sGina���� S�Cç��I��:� mais sentidos pezames.

entender que compreen- teresse proprIamente co-
""'x- deixou de apoiar o parti- culina, 31; Seminaristas,deram plenamente a fal- mereial dos interess.ad?s Os' candÍdatos para a dO'pelo qual foi eleito� 15; Datilografia, 1; Tec� _ta de medidá e pequeno expositores, dá uma IdeIa

_

'

nico Comercial, 4; Con-
senso econômico que es- geral da grande. rede

servatorio de Musica, 1; Hel·nrl·ch ßUDUSl'lessm!lnn .

tá caraterisando a nossa industrial do Estado e·

L O' C A I S Faculdade de Direito, 1;
U

gentel que de fato é por permite- a constante a-
.'

'

.

Tecnico de Laticinios, 1 Com a idade de 61demais otimista; gosta preciação da sua produ· .,._

mecanica 1. anos, faleceu no dia 26de apresentar um luxo ção. lova Linha Telefonica. A se dia 31 de Março, na AssiIn vemos .que" en- de Março, as 23 horas,
; que muitas vez.es· não Ao Banco lIlCo'IDOfSSI?S Comp. Telefonioa Ca- sala da biblioteca, da quanto as rãns 'coaxam, nesta' cidade o sr. H�in-pode; é perdulária no cumprimentos pe a e IZ

tarinense acabá de termi. Prefeitura Municipal, a vai o Governo Municipal rich August Lessmann.gastar o seu dinheiro, e e oportuna iniciativa.
, nar a construção de uma entrega do diploma e pre: dando ensino a nossa 'Era casado com donapor isso seguidamente nova linha telefonica en- mio �nstituido por le1' mocidade. que, ·s.em essas Berta Otilia Frankowiack

, se vê obrigada a 'recor- O café em
.... tre Jaraguá e JoinviIle, munClpal e destInado ao bolsas jamais poderiam Lessmann. _

rer ás casas de vendas
• melhorando assim o seu pr?fessor quemaior aproo freque'ntar essas aulas. ..o seu ente�ra�ento f?ia prestações. S. CatarIna serviço de comunicações. veltame�t� apresentasse Mais um prépio. Na sua f�lto no cemitérIO MUDl-Mas do que eles não

, A nova linha é toda de no ano letIVO. recente visita ao muni- clpal com um grt,J,ndefalaràm 'ou não quizeram No dia 8 do corrente fio de cobre e conduzida O áto teve a presença, cipio, o dr. Luiz de Sou� acompanbame�to, tendofalar, porque' tanta fran- dever�o visitar Santa atraves os postes da linha ale� �os; 23 professores za, ilustre Secretário da a en�omel!d�çao do cor
queza podia causar al- Cata;rl!l� e tambem �ste ferrea, o que a poem a mUDlClpals,.do. Dr. N�ls�)D Segurançà Pública foi po SIdo fe�ta. pelo rev.
gum aborrecimento, é do MqDlClplO, os snrs. drs. salvo das constantes inte- Konrad, JUIZ de _DIreito portador da planta;, do Past�r Wal�ner. '

"

.

gosto quase doentio .de João Pacheco e Ch�ves, rupções. da Co�arca,prefelto À�- edifício da DelegaCla de O Correio d.o
..

povo
grande parte de brasi- Presidente do Instituto

I d 'ço tur Muller, Inspetor A�eI- Policia e Cadeia Públi- apresenta a famlha en-leiros por tudo quanto é Brasileiro do Café, Bre- naugura:e�t�:��Se;;lsr. xo D.elàgiustina;, Paulmo
ca. Dentro de breves lútada os seus sentidosdivertimento, pois' vive no Leme Aspano, Chefe ll;� Duque, que' tem a Pedrl, no exercito �o �ar dias será aberta concor- pezames.de diversão em diversão do seu gabinete, Rui

seu cargo a �ireçã'() da go de Promotor PublIco, rencia para a constru- _como' se tudo corresse Müller Paiva, assistente
Companhia no Norte do Tenente Manoelde Carva- ção desses predios.pelo melhor, qUando, na tecnico e Walter Lazari·'
Estado, o sr. Prefeito Mu- lho Lopes, 'Delegado do

,

. . .
.verdade, a .nossa situa- ni, Chefe do Departa- niéipal falou com o seu Recrutamento eHermann

, O�I!OS IDscrllo�. No �a�ção é dessas que está a mento de Economia e
colega de Joinville e Shu!ze, :pr.ofessor de E�u- torlo d� Re�lstro CivIl,dIspensar os .'prazeres Assistencia a Cafeic�ltu- tambem com o sr. CeI. caça0 Flslca da Prefeltu- f0t:am ms�rIt?s ;)S 'Se

para recl�mar" de cada ra.
Ganzo. Fernandes, diretoi' ra. '. gUIntes obltos. Ida Rusch

um, mais trabalho e pro� A
-

viagem prende-se presidente, em Floriano- O premio .coube a �ro- �Jtech, com �2 anos: de BERLIM; USIS) - Cerca
dução, menos vadiagem a ficalisação da cultura

polis, oalilgratulando-se lessora Elfrlda
.
Gehrmg, Idade, era VlUva d.e Al- de 17.000 alemães da zo-'

e divertimento; mais mo- do café em nosso Estado. com esse melhoramento. da Escol� dos Vieras, que berto Utech, reSidente na orielftal fugiram do
déstia e econômia, me-

O HII II JI
-

A partir do dia 1!' do apre�entou 89% de pro- �m Jarl!'guá Alto; Ange- controle sovietioo para o
nos luxo e estravagan- r.. ui o I\on�er corrente, tambein foi rea- moça? No át? �alou o sr. lma Stll!ghen, ,colD: 75 ocidental, este' ano. As
cia; mais unidade e com-

berta a -agencia de Coru- .Prefeito MUDl,?IP.al, .� sr. anos de Idade! era VlUva autoridades de Berlim
preensão, menos politica Em cmpanhia do sr. AI- pá da referida Cia. ' Inspetor DelaglUstula e d� Augusto Stlnghen, re- ocidental informam que
e partidarismo; mais ver· feu Lins, visitou Jaraguá Terca-feira, dia 6 do agradecendo, a prof�s�o- sldente. em .

Jaraguá E�- houve aumento no nume-,

gonha e patriotismo, me- o sr. dr. Adolfo Konder, corrente as 15 horas· ra que recebeu a diStIn. querdo, Sofia Meyer MI- ro de fazendeiros e de
nos corrução e indife- prestigioso politico cata- haverá �ma mesa redon� ção, a qual tambem ole- 'elkei', com', 77 anos de jovens que buscam a
rentismo: rinense. da dos diretores da Com- receu aos pres�ntes uma Idad�, era viuva.deRober· liberdade no ocidente.
Desta questão, deste O ilustre politioo rece,- parrhi'a,

.

aút6ridatles e lauta mesa de doces e to !\�belker, reSidente �m Dizem que isso indica
problema do mais ele- beu em Jaraguá grande classes conservadoras guaraná, no restaurante. Estrada Itapocú e HelD- receio por 'parte
vado interêsse pátrio, é numero de amigos, man· no Salão Buhr, afIm d� Klug. rich August Less!Dann, do�.fazendeir,o de repre-
que deviam ter se ocu- tendo com eles prolonga- discutir o estabelecimen- com 61 anos d� Idaae, Bailas do estado c�ntrapado os nossos visitan- da palestra. to dos telefones automati- \ era· casadQ c�m Berta a f�lta de. produçao, e

,tes, acrescentados ainda . O sr. dr. Adolfo Konder "Um povo sem jornal vi - Otilia Frankowlack Les· reClO dos Jovens de se-
que sem que alcance- é candidato a Sendor nas

coso
ve as escuras, a mer- smann, residente nesta I rem convocado para o

mos este, quociente de proximas elições. ,Honra ao marii•. Realisou- cê dos mais espertó.s., cidade. \ exercito sovietico.,

A Noss�" Situação P O L I, T I C A
Precisamos de mais trabalho, econômia,

unidade e' patriotismo
Por J. DE CASTILHO PINTO

Continuo H, onda. de
HefuDiD�OS

I(
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Pr e f e it u r a m uni a i p a I d e '!J ���u�ec�o,� p�"��m�n,, �,�m!
8 coletivos, para trafegar dentro do munícípío., será obj�to Ide não servidos por outros conceSSIOnarIOS.contrato, rei?peitadas entre outras as seguintes clausu as

§ Unico _ A proposta f,?nnulada nos termos deste
w, , principais: bí t d artigo obrigará necessariamente,' a abertura; da concorreu-Dispõe sôbre o serviço de trânsito e re- I -'- Enumeração das linhas' municipais, o Je o e

cía pÓblica, de;te que 0\ preponente atenda! na proposta, os
gistro de veículos, transportes col�tlvos de_ eontrato: .

h
"

"f 'requisitos mencionados no Art. 19., desta leí.passageiros e Instalação de estações �o�o ,

li· - Especificação de tabelas de oran?s, I mera- .

'DAS LICENÇAS E VISTORIA"
.

dâ t Iden rios e lista de preços das passa.gens,
rt I t

viárias no município, e a ou ras prov -

m Discriminação dos veículos destmado� aos ser- ART. 220. _ Nenhum veículo, de transpo � c� e l-eias. '

viços, SUa capacidade, marc.a e numero dos
vo municipal poderá circular s�m q':leop eonoessionane obte-'O Snr ARTUR MüLL-eR, Prefeito Muniçipa'l de Jua-

respectivos ehassís e mot?;res, nha licença, respeítadas ;
as eXlgencias regulamentares, apli-guá do Sui no uso' das suas atribuições.

. . . IV _ Caução de dois nul cruzeIr?� .
(Cr$. 2.000,00), cáveis aos veículos, em geral.

_. 'Faço s�ber a todos os habitantes dêste m�mclpl�, que
para garantia e fiél nbservância �o contrato., P;- , ART. 230. _, A concessao de Iícença devera serCâmara Municipal votou e eu sanciono a. seguinte l.e�: caução poderá ser prestada em títulos da dIVI- precedida de vistoria do veículo.

"

•

a
ART. 1.0.) � Fica instituldo na PrefeI�ura �mcII?al, ? dapública; , _'

'

ART. 240. _ Além do docu�n�o {efden:;an�p����serviço de trânsito, no que se- �efere a orientação : i����- V Seguro cont�� acidentes do tráfego em relaçao cessão de licença para trafego,. no ve'ICU o e
.sação de transporte de passageiros e cargas ��

I erJl °Êo a responsabIlIdade CIVIl; ;
. coletivo municipal, deverá ser fíxado outro no qual sejammunicipal, subordinado ao D�partamento MUDlclpa e s-

VI Vistoria dos veículos, pelo Departamento MUnI- mencionados: "

af', I'
tradas de Rol;l.age-m (D.M.E.R.) '. � . ". cipal de Estradas de Rodagem (D.M..E.R.); a) o intinerario da linha em qUICd deve tr eg�r o dveI��í3�ART. 2.0 _ Compete ao "�ervI�o d� T!ansIto : .

VlI _ Prazo do contrato, que. nã� poderá exceder de b) o respectivo horário incluin o os momen os e.a) os serviços de sínalízação, físcalísaçãc, p�licI�menJo cinco (5) anos, prorrogavel aut�matIcamente 'e de chegada nos pontos terminais, com as localidadese segurança do trânsito municipal,. e d� �açao �
por igual periodo, salvo pr�n�nclamento con- mtermediárias;marcos e sinais rodoviários nas VIas públícas mum-
trário do Departamento MUnIcW!l1 de, Est_radas c) a lotação do veículo;

,.' _

. .

de Rodagem ou do eoneessionârío, .ate seis (6) .d) o_pr.eço .das passagens 'dlreta e por secçao.
.b) c�Pa;:�istro, licenciamento e e�placamento dos veíeu-

mêses antes do término do p�azo .v�gente; ,

. ART. 250. _ Cada veículo de transporte coletivolos; ,
.

ali
-

dos VIII _ Compromisso de cumprir os dISPOSitIVos de leís municipal deverá apresentar �a parte exte_rlQr so1?re o para-c) a cobrança das taxas de registros e fISC izaçao
e regulamentos sôbre o tráfego;

. '
brisa a indicação e seu destino em Ietreíros uniformes..,

I
IX �'Pagamento dos impostos e taxas devidas .. ao

• ,

ART. 26°. _j A emissão de .licenças . �ormals ficad) V:I��;!�,ição -de matriculas especiais e das �ue trata
M
.,.

condicionada a satisfação das exigencías instituídas nesta \

o Decreto-Lei Federal nr. 8004, de 271911945, umcipio. '

,

lei, facultado, porem, ao Departamento �UnIclpal de �s�ra-e) a apij.cação e �ecebimento das multas capituladas nas
DA INSTALAÇÃO DAS E�TAÇÕES ROD�VIA'RIAS , das de Rodagem a dispensa de übserva�cla dos J.'Ie:<l1!I�ItOSleis do trânsito;

_. ART. 14.0 _ Haverá na CIdade de Jaragua do Sul, s�- acessórios - nas licenças de carater especial ou �rans�torlOs.f) a exploração ou cQ!lcessao, do serviço �e tranu,sbPloI'crtaes \ mente uma estação rodoviaria, para embarque e desernbar- �
, ART. 27°. _ Os eonoessionanos deverao _observa�,coletivo de passageiros e cargas �a� VIas p.... ue de assageíros. . rigorosamente, as cláusulas do contrato de co?�ess�o,. admímunicipais, ou nos limites .t�rri!orIaIs do mUnICIPIdO, q

,§ lo � Aplicar-se-á. o determinado por êste artigo as tidas as modificações,nütadamente quanto aos Itm!lrarlOS, ou
g) realizar os eXll;Dles de habilItaç�� d� condutores �'sédes dos distritos do Municipio:.. ., . '. preços das passagens e horários, tão somente apos .expressaveículos' expedir cartas de habilitação,

. íneíusíve a
§ 20 --I Poderão ter estação rodovíáría as localidades autorização do poder competente .

. carteira �acional de habitação, u�a�ve� obt�daaaU�OrIZli" que nã� forem sédes distritais, dêsde que o movimento de
DA fISCAL ZA,çÃO E DIAS MULTASção do Conselho Nacional do Transito, ,e. con onn -,

assageiros .o compürtar. .' . ART. 280. '_ O Departamento Munic!pa� de �st�ad!lsdade com .o disposto no Art. 102, § Umcü do De- p
ART 15 o _ E' da competência' do Prefeito MUnICIpal li

de ROdag,em, cüm a cüoperação das Intndenclas J)I�trlt�Is,creto-Lei F.ederal- nr. 36!h, de' 25 de Setembro de
fixação do l�cal das es�ações r.odoviá�ias, ponto de auto-

providenciará nü sentidü� de. manter ,uma. �onstante flsc.allZa-1941; ,

I móveis ou quaisquer velCul.os de aluguel.
, . _ ção em tornü da abservancla düs dIS�OSItIVOS desta leI, e�-h) a determinaçãü dos esJaciOl:�amentos de veiCU os e' a

§ único _ Na cidade de Jaraguá dü .Sul, essa 'flXaça.o t�- pedalmente, quanto, a segurança dü tr�nsporte de p,a�agel-cobrança elo respectivo alvara;
, .

'

.

ôni- rá audiência da Diretü:ria de ,Obras públI�a.s da MUnlClpalI-
ros, sua comodidade e confôrto, reguiarIdad7 dos horarlüs ei) a' fixaçãü das taoolas para os servIços de taXiS,

dade; no interior do Departamento MUnICIpal de Êstradas
fiél cumprimento das tabelas de preços VIgorantes.

.

bus e semelhantes; ,

,..'
a d'e Rodagem (D.M ..E.R.).

§ Único � A fiscalizaçã�_de que t_ra�a este artIgo,j) fornecer aü Estado os, e:lementos ' neces�arlos para
ART. 16 . .0 _ As .l�n�as municip�is.' bem comü, as

'

que deve ser tambem extensivo as estaçoes rüdovlarlas. .

.

.organização do .prontuarlO g�ral dos velculos em. fO: transitarem pelo territOrIO do mumc�plo de Jar31gua do S�, ART. 290. _ Os veículos de, transpürte COI�.tlyO,do o Estadü de Santa CatarIna, na ·.forma qu� � el
ficam' .obrigadas a estacionar e partI! ,das estaçoes

.

rüdovIa- deverãü übrigatóriamente encostar nas estaçoe�. rüdovlarlasdeterminar., _., _ �. rias municipais, obedecidüs os hürarlos estabelecIdos nas
municipais quinze (15) minutos antes dü horarIO estabele-ART. 3.0 _ A orientaçao e flscallzaça!l �o trans�to e da

respectivas cünoessões e 'sujeitos aos pagamentos e taxas de-
cido para 'a partida.

_ circulação das vias públicas muDlclpals"
.

sera e�ecui vidas.
. '. I

'

ART. 300 .
.......: No perimetro urbano da cidade de Ja-tada em harmonia �üm as n�rma� do Có.chgo �aclOna § 'único -1 E'ssas linh�s farão entrega d'entr? �e quaren- ,raguá do Sul, bem cümo no da séde distrital, e povoadosdo Transito, compet�Ind.o ao Servlçü de TranSIto", ze-

ta e oito (48) horas, de dOIs. exemplares dos _bürarlos e
. .tape- i não serãü permitidas o emb?r<lue e desemb�r��e de passalar pela- sua .observancla.

_ " las de preços para serem afixados nas estaçoes. rüdOVIarIas., g,eiros fora do local determmada pelo mUnlClplO.
.

§ único _ Nos ca�üs omissos o� nao prevlstos �xpres-, ART. 1�.0 _ Os conce�sionãrios ' dos servlçüs de. trans- _ ART. 310. _ Qs concessionári?s. �e se�viços d7samente no Código NaCIOnal do Translto,.e enqu�n.to naol. for portes cületivos de passageIros a que se r.e�e�e o �rtIgo an-
transpürtes coletivos, quer sejam mumClpaiS .ou mter-mun!elaborado .o Regulamento Geral do Transito MUDlclpal. ap Icar-

terior ficam obrigados a pagarem ao MUDlClpIÜ lou conc.e�� cipais ficam obrigados na forma da legislação estadual Vlse-á, neste municipiü, o �egula�'entol Geral dü TranSIto ,P�� sionártos das estações rodoyiãrias autorizad�s pe'lo �UnIC�- gente: a servir-se das estações -rodoviárias municipais, parao Estadü de Santa CatarIna, b�ado com o De�retü
_

nr.. piü, pela prestação de servIços, uma taxa sobre o valor da,s ponto de partida" de parada 'e de chegada, bem como parade 25 de Agôsto de 19,:>3,.naquIlo q�e, .

se referir ao servIço passagens e despacho� de e?comend�s,� de .acordü com o ,CÇl- ,venda de passagens, despach?l:\ _de Ibagag!ns e 'encü�endas.de 'trânsito na cümpetencla do Ml.!DIClPI_? , . .

_ digo Tributário ou leI espe�Ial. �m VIgor. ,

_ . ; , ART. 320. � Os velcl\lüs deve�ao ser mantldü� emART. 4.0 _' As multas pelas mfraçües ao CüdigO Naclo
§ único _ Os conceSSlOnarIOS das estaçoes

, rodüvlár�as perfeito estado, süb .pena de ser determInadü pela autOrIdadenal de Trânsito' e a? Decretü Esta��a� nr. 4�2, .de 25 de A-
municipais, de�erão fürnecer, sem ônu� para' os conceSSlO- competente a sua retira�a do trafego, incorren�o o c0!lce�güsto de 1953, em vlgür neste M'UDlClpIO, serao Impostas de
narios dos serVIços de ,transportes coletivos, <'!e que trata es- sionário na" multa preVIsta para os casos de mobservanclaI!J.côrdü cp a .Lei em .vigôr. .' . _ . ta lei, as passagens d.os passageirot e o manifesto aos con- da cláusula do contratü de concess�o.. .

§ 1.0 _ As demaiS penalIdades por miraçoes. as �els do cessionários referente as passagens e despachos d,e encü- ART. 330. ---l Ocorrendü 'J.'Iemcldencia por parte dostransito neste Municipio; são as previstas nas leIS Vlg�ntes. mendas.
. _ concessionários de. transporte cületivo municipal, na manu-§ 2.0 - As multas deverãü ser pagas � Tesour�a da ART. 18.0 _ A concessãü de licença para mst.alaçao d,e' tenção do -tráfégü ' de "veículos inadequadüs, inconvenientesPJ.'Iefeitura Municipal, dentro do. prazo de, dez (10) .dlas, de- estações rodoviariàs, será objeto de co�t:t�to, respeItadas en,- ou em_.estado que ,possam. ocasionar 'prejuizos para o púbHco,pois de notificado o infrator, ou cübradas executIvamente tre outras as seguintes clausulas princIpaIS: '

o Departamento Municipal de Estradas de Rüdagem ·poderáapós 'o d.ecurso dêsse prazo.'
., . � ;1)' planta do prédio, préviamente apro�a�a _

pela propor ao Prefeito Municipal a cassação da licença promo-§ 3.0 - Quando o veículo não fOI reglstra�o nü mUDl- Diretoria de Obras PúblicllS da Mun�clpalIdade; vendo-se ulteriormente a récisãü do contratü de conseçãocipio, deverá a multa ser paga no ato .ou depOSItada em ca- li) Caução para garantia e fiél obse�ân�la do .con- pelo processo jUdicial adéquado.so de recurso.
'

. _, trato, sendo de Cr$, 2.000,00 (dOIS mIl cruzeIros) I§ 10. _ A cassação da licença se fará independente-ART. 5.0 - A taxa de registro e
�
fiscalIzäçao de. velCU- para estação rQdoviária da cid�de � Cr$. 1.000,�0 mente de indenização .ou restituiçãó das cauções feitas, in-10s será cobrada em arrecadada de acordo com o dISPOSto (um mil cruzeiros) para as do mterlOr. A cau�ao correndü o 'infrator ademais, nas multas previstas.no Código,.Tributário e leis subsidiári�s em vi�ôr.. _ ." püderá ser prestada em titulos da díyi,!l� públIca; § 20. - ,Cassadas as licenças, deverá ser abertaART. 6.0 -; O "Serviço de Trânsito" sera d!-1:Igido por m) Pontualidade dü pagamento ao MUDlC!PIO de

.

Ja- dentro de, sessenta (60) dias, no maximo, a concorrencia pu-um 'furlcionário cujo cargo fica criado e se cl�ssiflcarä no raguá do Sul, da quóta anual, a que ficar obrlga- blica para' a .outorga da mesma cüncessãü não podendo ul-Padrão "T" do Quadro do Funcionalismo Municipal.
.

, do; " trapassar de cento e vinte (120) dias o prazü para o· seu en-§ 1.0 � O cargo criado por ésta é isolado, de provrmen- IV) Comprümisso de manter aberta e em ordem a es· cerramento.to efetivo devendo a nomeação obedecer ao disposto no Es- tação rodoviária,. dêsde meia hora antes é!a .par-
'

ART. 340. - Além 'das multas impostas com fun-tatuto dos Funcionarios Publicos do Estad� de Santa Cata- tida do pri�eirü ônibus, até a chegada do ultImo; damento no Regulamento Geral do Trânsito, os concessioná-rina (adotadü no Municipio pela Lei. MUniCIpal nr. 2, de 1.0 V) pr�zo do cüntrato, que pão poderá. exceder de rios düs 'seryiços publicüs de que trata testa lei, ficarão sujei-de Março de 1951).
'

_ � CInCO (5) anos, prorrogavel' automatIcamnte.. p�r tos as segumtes:
.§ 2.0 - Palll .o provimento dêsse c�ßo, tera� p�fer�n- igual periodü, salvo. �ronunciamento cüntrariO I -4 de cincüenta cruzeiros (Cr$ 50,00) nos seguintescia os funcionários estaduais da' Repartlçao do tranSIto nes- dó Departamento MUnICIpal d.e Estradas de Ro- casos: .te municipio cas.o queiram arcar pelo serviço municipal de ,dagem, ou do concessionário, até seis (6) mêses a por viagem atrazada sem causa justificada;igual nature�a.

_ antes do termino do prazo vigente. b) pela suspenção de viagens regulares, sem causa jus-ART. 7.0 _ As despezas com a execução désta leI, '

I. tificada e sem previa autorização do Departamen�ocorrerão por conta de verbas própri�s, constit�ida� p�lo D� CONCOR�I�CIA, p� BLICA
.

\ -Municipal de Estradas de Rodagem;produto da arrecadação da taxa de registro e �IscalI�açao, ART. 19.0 _ A concorrenCIa publIca para. .os serylços c) deixar de manter abertas as estações rodoviárias mu-óra da competência municipal, e das multas por mfraçaü as de que trata esta lei, será feita através de edi�al publIcado nicipais, meia hora antes da partida do primeiroleis do trânsito.' nos jornais locais, do qual deverá constar o segumte: ônibus e até a chegada do último (Art. 18, incisoART. 8 • .0 _ Os serviços de policiamentos e fiscalizaçã? A) Em relaçãü aos serviçüs de, transporte coletivo de 40.).referente ao' serviço de trânsito de que trata a presente leI, passageiros: iI _ De cem cruzeirüs (€r$ 100,00) nüs seguintesficarão ,a cargo dos funcionários do Departamento Munici- I - relação completa do percurso da linha übjéto da casos:, '
, paI de E'stradas de Rodagem (D.M.E.R.). concorrência, com as respectivas distâncias qui- a) fazer traf,egar veículos áe trallspürte coletivo muni-lometrí·'�s e a indicação das localidades a serem cipal, sem licença dó Departamento Municipal de

DOS SERViÇOS EM GERAL
servidas;' Estradas de Rüdagem (Art. ,22);ART. 9.0 � As con<;_es.sões dos s�rviços de. transp'ürtes 1I- indicação do número mínimo de viagens pür se- b) tráfego 'de veículos de rtansporte coletivo municipalde passageirüs em auto-ODlbus, lütaçoes e demaIS

\ velculos mana;
,

J
sem o cumprimento das exigências contidas nos

dü mesmo gênerü em lin�as municip�s,. bem como. � .inst�- m- -; menção do número de carros consideradüs in- Arts. 24 e 25, desta lei;lação- de estações rodoviärjl;ls; no terrItórIO do muDlClpIO, fi- dispensaveis a execução düs serviços; �) deixarem os concessionários do serviço de transl'ürtecam sujeitas as disposições désta lei. IV - iixação do prazo em que serä admitida a apre- cületivo, quer sejam municipais ou inter-municipais,ART. 10 . .0 - Os serviços públicos mencion�dos no m:- sentação de propostas e daquele dentro do qual, depois de de encostarem nas estações rodoviárias municipaistigo anterior poderão ser executados pela Prefeitura MUDl- encerrada a cüncorrenci:a, fique o interessado obrigado a quinze minutos antes do horário de partida estabe-cipal óu, mediante cünces�ã�, por partic.ular�s _ou 'por',so- realização dos serviços süb pena de multa; lecido nas respectivas concess§Gs (Art. 29).ciedades legalmente constltUldas, sob a fiscalIzaçao da, a1,1to- V _ referencia expressa as axigencias estipuladas III � De duzentos cruzeiros (C:f$ 200,00) nüs seguin-ridade concedente. .

, no artigo 13., bem comü as disposições desta lei, aplicaveis tes casos:
'§ único - A conçessão a particulares ou a sociedade, Ie- a Ipromoção da concorrencia..

_ a) deixaJ.'lem de estaciünar e partir das estações rodoviá-galmente constituida, nos têrmos dêste artigo, será sempre B) Em relação a instalação de estações rodüviarias: rias j municipais, as linhas çue trafegarem pelo tar-procedida de cüncorrência pública'. , _ condições exigidas ,para o prédio destinãdo a ritório do municipio (Arts. 16 e 31);, ART. 11 . .0 - As conoessões, de que trata ésta lei, serão instalação da estação rodoviaria; 'b) embarcar .e desembarcar passageiros dentro \ do peri-,.outorgadas pelo Prefeito Municipal e processa:das no Depar- 11 --( zonas pennitidas para localização da estação rü- metro urbano de Jaraguä do Sul e das sed�s distri-tamento Municipal de Estradas de Rodagem, a quem cümpe- doviaria, .objeto de concorrencia; - tais, fora dü local determinado pelo Municipio (Art.tirá .opinar à respeito e exercer as atribuiçõés fiscalizadoras, m _ quota anual a ser paga ao Municipio; 30).menci.onadas nésta lei.
, IV, fixação do' prazo em que �rá admitida a apre- c) vend.a tle passagens, �despachüs de encomendas' e ba-

,

§ único _ No interior do Município, as funções fisca- sentaçãó de propostas e daquele dentrü do qual, depois de gagens fora das 'I{!'stações rodüviárias municipaislizadoras de competência' dü Departamento Municipal de Es- encerrada a concorrencia, fique o iriteressado obrigado a (Art. 31).tradas de ,Rodagem, serãü exercid.as com a cooperação das realização dü serviço sob pena de multa;
.

§ Unico _ As multas previstas neste artigo serãoIntendencias Distritais que poderãO; tambem, lavrar .os res- V -< referencia expressa as exigencias estipuladas no aplIcadas em dübro nos casos de reincidencia.pectivüs autos de infração. Art. 18, bem como as disposições desta lei, aplicaveis á prü- ART. 35°. __, O Departamento Municip,al de Estra-müção da concoroencia; , d�s. de Rüdag7m, _fará utilizar'�ara notificação dos concessio-
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO

ART. 20. '_ FiCa asseguradü, aos atuais concessioná- naflOS na aphcaçao das multas um livro, talão' em três vias
DE PASSAGEIROS

rios dos serviços dte que trata esta lei, o direito de conti- numeradas e :t_:Ubricadas, constando do mesmo documento.ART. 12.0 - Na outorga de concessãü dos serviços d'e nuar a explüração dos mesmos serviços, nas cündições vi- a)' valor da multa� I

transportes coletivos de passageiros, ter-se-á em vista prin- gentes, independente de concorrencia publica. " b) natureza da infraQão;cipalmente, as necessidades das populações que devem ser § únicü _. Dentro de noventa (90) dias, a contar ,da c) local, dia e hora da infração;atendidas, a-fim-de lhes garantir o indispensável transporte publicação desta lei, deverão ser celebrados cüntratos para d) nüme das testemunhas se existirem;rápido, seguro, confortável e n.os momentos adequados. Le- continuação düs serviços pür parte dos atuais concessiona- e) nome do concessionario autuado;var-se-á em conta, também, a influência que a nova irá exer- rios, vigerando a partir da data do contrato .o prazo estabele- f) nome e residência do profissional infrator;cer sôbre .os outros meios de transpürtes já existentes de cido nos Arts. 13. e 18. desta lei. ' g) assinatura do prüfissiünal infrator.maneira a evitar competição ruinosa a outr,as emprêsas. ART. 21 - Qualquer interessado na exploração dos § 1°. _ O Departamento Municipal de Estradas deART. 13.0 - A cüricessão dos serviços de transportes srviços de que trata ésta lei, poderá apresêntar. propostas Continue ne setime pegine
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JORREIO DO POVO DOMIN,GO DIA 4-4-1954 -

·E S,PO RTES
I

'

POR WALDIR O .. RUBINI I

Tem' Diretoria o Baepend;
Realísou-se no dia 27 Uma serie de discussões A Diretoria.

a eleição do Conselho levou a sessão até alem Dada posse ao Oonse-
Deliberativo e Diretoria da meia noite, quando lho, .este se reunío sob a

do Clube Atletico Bae- afinal foi proclamado o presidencia. do SJ:. Artur
pendi. resultado da eleição. Müller que convidou para
Cercade 100associados secretario osr. Raimundo

eompareceram a A�sem- O novo ponselno Emmendoeríer, afim de
_ bleía, Aberta a sessão, o

'

li ser eleita a diretoria.

Botafogo. presidente AHredo Krau- Foram eleitos para o Apurados os votos
se, disse dos fins dames- Conselho Deliberativo os

I
constatou-se terem sido

Confirmando seu favoritismo o Botafogo derrotou" domingo ul- ma .e solícítoua designa- snrs.Willi Mahnke, Ama- eleitos os seguintes so-

J ção de um consocio para deu Mahfúd, Artur, Mül- cios, por 13 votos "contratimo o conjunto do Agua Verde, pela contagem de 2 a 1. ogou dirigir os trabalhos, visto ler, Bríéo Blosfeldt, Rei. 4 e dois em branco: Parà
O Bot�fogo na segunda fase, sómente com déz elementos -, Mar- que estava impedido,pois mundo Bmmendoerrer presidente Dr. Murillo
caram para o alvi negro: André e Kaiser, enquanto Nestor go- a reunião tinha por fim Waldemiro Schmitz, Dor- Barreto de Azevedo; Pre
Ieou para os vencidos, Não agradou a atuação do Juiz. Presem- a discussão das contas- val Marcato, Franoísco sidente de Honra, Ernes-

te grande assistencia. Outras notas, da diretoria. Foi aclama- Fischer, Frederico Moel- to Ozerníewícs, vice
do para esse fim o sr. len, AdoHo Bruch, José presídente, Alfredo Krau-

Sem duvida alguma, Os goIs da partida fo- do Botafogo isto fez-se dr. Luiz de Souza. que Narlêeh, Arnaldo Schulz, se. Conselho Fiscal: Se-
teve desfecho empolgante ram todos os tres assí- notar claramente. logo assumiu a presiden-l.A:roldo Ristow, Alexandre me :Matar, Fidelis Wolf,
a ultíma rodada do retur- nalados no período inicial. ,

Coisas que é de se Ia- cia dando inicio aos tra- Haake, Henrique Gefert, Lotar Sonenhohl, Ari
no do campeonato da Na part.e complementar, mentar em partidas de balhos, tA. prestação de OtacilioRamos,Ney.Fran- Fruit e Julro Ramos.

,

L.J.D. na Segunda Di- não houve movimentação futebol. contas e parecer do Oon- co, Eugenio Schmoekel, Amanhã a noite deverá
visão, quando o quadro do do- placar tendo perma- Ai! equipes forDtaram selho Fiscal foram apro- AHredo Krause e Walter reunir-se o Conselho
Agua Verde recebeu "de necido mudo toda a se- da seguinte forma: vados, seguindo-se a Horch e para suplentes Deliberativo para dar
visita em seu campo, o gunda fase. Entretanto Botafogo: Mario, Olin- eleição do Conselho De- os snrs, Dr. Murilo Aze- posse a nova diretoria,
f6rte quadro do Botafogo deve-se resaItar o espirito do e Lombardi. Bubi, liderativo, que foi agita- vedo, Jorge Mielke, Her- sendo então designados
da Barra do Rió Oerro, de luta dOB' vinte dois Tarcisio e Walter. Olívio, da pois dois grupos se mann Schulze, Geraldo os demais componentes.
um. dos líderes. É que, elementos em campo, não André, Keiser, Girola e batiam pela maioria do Marquardt e Pedro Ben- A sessão foi até as tres

poderia esta partida dar havendo nada de anormal, Zico. Conselho. geL" horas da madrugada.
a decissão do eampeona- a não ser a expulsão um Agua, Verde � Fidelis,
to, caso o Agua Verde se tanto rlgorosa por parts Ccpola e Schinke. Agenor, I NOTICIASímpuse-se, ou mesmo em- do juiz, do "beck" Bota-,OHo

e Nivaldo. Santos. '

= ;

pata-se, com o Botafogo, foguense, após a marca- Nestor, Rudi, Amaurí e ESPORTIVAS cLíNiõÁ;T��R-A""'I"'O'X--,

pois nos dois casos fica- ção ,de um penalti centra Nunes.
ria alojado nalíderança o o Botafogo, que Nestor Na partida preliminar Teremos hoje a decisão ���'. Dr., Os n y CD ba s

.

8' A q D II no. ;tfquadro XV de Novembro, cobrou mandando para os quadros de Aspirantes do Titulo da Segunda Di- •

de Corupá, que assim

I
f6ra. do Botafogo e Agua visão da L. J. D. reíerente I Ilevantaria o Titulo. En- Agiram os vinte e dois Verde, empataram por

ao, campeonato de 1953.
:.

' CIRURGIÃO DENTISTA.
)tretanto cientes os jo'ga- elementos em campo do dois teutos. É que, Botafogo e' XV de C It6

-

1 d d P ,,�. M'-'dores Botafoguenses da modo mais esportivo pos- _

onsu no ao a o a reteítura unícípal
responsabilidade que lhes sivel, merecendo elogios .IMPUREZAS DO SANGUE? Novembro chegaram ao CLINICA - CIRUROIA BUCAL - PRÓTBSE

pesava sôbre os ombros, por parte de todos quan-
final do certame empata- I" Moder.1 lralamello de Cllaes sob cDolrale Radio,rißco �. J

entraram em campo dis- tos estiveram presente fLIXIR Df H06Ut:IBA dos com três pontos per- �19. H O R Ã 'R 10 ,

postos a luta, 'vendendo.em campo. Venceu o
L didos. A partida será rea-, M.lIH1 - das 8 à& 12 �',9

caro, se nescessário fosse Bctaíogo, porque soube AOX. �RAT. StFlLlS lizada no campo do C. A. TARDE - Atende com horas Marcadas J'

d Ót I Ih
. Beependí, lendo como lu- �I 10ITI 'I'erea e Quintas das 8 à 10 ��uma err a. centro ar-sé me or, agm- íz o snr. Octacilio Ramos.

-

y iii s.,
Do lado Aguav�rdeano, do sempre com mais CO'r'upal: JARA�UA DO SUL - SANTA CATARINA J

moita vontade tinha-se pontaria nos aremates I -.X-
, �$3�3Sê-��'Sê�iE::-::.S3�9:�:9:����3�numa Vitória. chegando fin-ais, e coordenando-se

\ . Preliando domingo uI-,� -� J;:i

mesmo certos torcedores mais em ,jogadas que re- nos Esportes timo em Iaragué, o con-
-------------------_-

mais ezaltados a contá.la dundaram nos dois gols MoV'imenta-se o D. Pe- junto do OperáriO de JoiJ;l-
antes do jôgo haver-se marcado!;! pelas avantes dro II pára o campeonato ville, integrante da primei. F-=:::::::::::::::::::::==:::::::::::::::;!':;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�
iniciado. O quadro do da camisa alvi negra. ,de 54 que se aproxima,

ra divisão da Liga Joinvil- ii , ii
Botafogo começou bem Quanto ao Agua Verde, preparando um prantel de �nspilad���:�!e� ::�p:�� 1.:1. AU TO JARAGUA S. A. !I':I:a partida, dando a im- Jutou o que pode, princi- novatos, com rigorosos 6 R á I'!I h I Deod !JS1

pressão de que iria ven- palmente depois que o ensaios sob a direção tee.
-x- li

U - arec a oro.
i!

I f'l t E fwo B f
. Rumando para Joinvlle, II Oli

.

M'" '1:.
ce- a aCI men e. nuo.e- ota ogo VIU-se' somente nica do Mocundú: O Ve- domingo ultimo o Acarai, !! ema eeaDiea e Posto Texaco ii
taot6 isso não aconteceu. com dez elementos, mas terano Zéca Az da Zaga enfrentou o floresta f., C. il:l; Serviço FORD Autorisado 1

..:1:.Muito equilibriô houve não souberam tirar pro· Dompedrina, ao que pa-
durante todfl) o transcor- veito nenhum os avantes vai comandar um quadro Campeão da Segunda Di. li C R t ii

visão da vizinha cidade, Ihl'
onsertos e 'e ormas a preços razoáveis li

rer dos noventa minutos, do Agua Verde, ,da falta· da segundoria para o cam não tendo sido muito fe- I executados por pessoal competente
v

ii •entre ,os dois quadros, de um jogador 40 Bota- peonato d_e x54. liz o q'uadro Jaraguaense, i.l.. II':ora o' Botafogo ,precio- fogo, e calados ao final
nando mais o arco com- do jogo tiveram que P h b' I pois saiu vencido pel'a -II S ld EI'

.
'!i

trário, óra o Agua Verde, aoeitar com paciencia 'a
un O O ,contagemde 1 a O. ii ö a etrlCa e á Oxigênio II

dando ,tudo pa�a poder- derrota de 2 a J. O Az do Punhobol Coru· Ch
,-x-. li "Oombustivel e Lu?riticantes I!

S8 colocar em vantagem A assistencia presente paense 'Gustavo vem sub-' egara. na. próxima se-
li

'. li
no- marcador. ao campo do 'Agua Verde t d

.

d
. mana a JOlDvllle o forte \_� , .. : _ _ _ _ _ _-;}

me en 0.0 qua ro a rI'
'

.

-..::: _ _ ·· _ n _ _ .. :;11'

O Botfogo teve um gol foi boa,
.

podendo-se cal- gorosos 'ensaios, visto quadr? do Madur�Ira A. C.
anulado pelo Juiz, alegan' Qular um récord em gra- ter assumido um compro- d� R!o de Janeiro.. �m ---.------,--------------
do o árbitro, impedimen- mados do Agua Verde, olisso com quadros Pun- }omv1lle o quadro ca�lOca'l Selec.lonado do Peru, u�a
to do marcador. Entre- em partidas de futebol. hobolistas do Vale do Ita- Joga�a co�Jtra o CaXias, e no Rl(\. e OUtf� em Sao

tanto errou 6 juiz cla- Atuou como juiz o sr. jay, para diversos encon- pos�lyelmente contra. o Paul?, ISt� apo� .ÀéJverem
ramente pois, nunca Arthur Zimmermann, que tros

-

no proximo mês.' Am.e!lca. Contra a equipe ter�madas as fe.rlas con

houve impedimento do teve falhas, prejudicando Movimenta-se tambem o
carIOca com bons elemen· cedl�a� aos Jogadores

ponteiro Botafoguense, g Botafogo. Cremos que Oiube Operario Ferrovia.
tos em seu .quadr�o, tendo BrasIleiros.

pois pude ver de perto a S. S. um tanto nervoso rio ao que parece vão � quadro felfo boas par- --x-

jogada tendo s'companha- corri os reclamos da torci· disputar a Segundona EI
tidas, no campeonato pas- Outra noficja proceden.

do de perto o lance. En' ,da mais aindacontraa tor- t' t
-

' ôado. te do Rio, é a que diz
com cer eZa ,?on ara0 com Será que um quadro Ja- respeito, due a Liga Pa.tretanto o Juiz é quem cída do Botafogo, preju- os craques do D Pedro.

_ raguaense, não' ,poderia raguaia de Desportos cor-manda, e o gol' foi' anu- dicou o quadro visitante, que por hora 6stao no também imitar o exemplo tou as relações de ami·lado. pois após o gol anulado ferro V'elho .

dos quadros de Joinville, zade que tão bem man-
trazendo a Jaraguá a equi- Unham com o Brasil.
pe do Madureira?.. Calcula-se que isto te-

, -x-'- nhtl acontecido, visto o
, O quadro de futeból, do revés sofrido "elo quadro
Brasil após ter-se c1assi- do Paraguai frente ao Bra
ficado para as finais na sil, por 4 a 1. Entretanto
Suiça, não tem deixado os dirigentes do futeból

COURO CßBELUDO. de manter-se em constan- Brasileiro, tudo estão fa�
'\
te atividade. Assim é que, zendo para que esta ami
jogará o quadro Brasilei- zade, venha a ser resta·

I

ro duas 'partidas contra o belacida novamente.

Divisão em f.óco
,

Triunfo do

Nova

Seaunda

Espetacular

As Industrias Reunidas, Jaraguá S. A.
á parlir de 29 de Março� COlDpralD qualquer quanlidade

de T A N G E'B I NAS

COIIRA CISPA,
QUEDA DOS CA-

BElOS E DEMAIS

AFfCÇOES DD

TÓ-NICO CA.plLAR

POli EXCELÊNCIA

As Tangerinas podem ser fornecidàsN. ·B. sem' aviso antecipado- -

_,IA !,iFIUI 8E Al'tlEaENTA 8011
au..ER.... PORMAI, lJUS CO'fQ:

I' REUMATISMO
ESCRÓFUt.A's

I ESPINHAS
frl.TULAS
Ú'"LCiiRAß
aOZltMA8
I"IAIDA8
DARTR08
MANCHAS

CONHEOIDO HA 71 ANOI,
�_ li.. -r6oA PAllfL

,
,

•EUJJi DE ROGUEIRA·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Matriz: Rua Babit9nga, 23 Filial: Praça General Osõ-
• Edif. préprío « Telefone, rio, 115 • Edifido éSaata
213 • Cx. P., 35 • End. Julia•• Apart. próprio, 32

Tel. eBranco» Telefone, 4773
S. Francisco do Sul • S.C. Curitiba •

.

Paraná OImportação - Exportação e Cabotagem -,- Ques'
Otões administrativas

bem como todos os serviços junto à Alfandega
de São Fralcisco do Sul, são executados com pon- )

·tualidade e presteza, dispondo para êste fim
de uma organização perfeita com escritórios '

e técnicos. ,

Dispõe de páte�s para depõsiro de madeira
• junto. ao quadro da estação e nos trapiches'
de embarque da Conta da Cruz, bem como

armazem pera depósito de -mercadorias em ge
ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

EIcarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras

c,re- 100.775,00
Mercadorias para o enerior do Brasil o

O'IP LocaIida4es Brasileiras .

e-s 52.291,00

O
Tradiçi�

.

ie mais de 20 aIOS, dê serviços colsta.Ife� O�Cr$' 88.547,00 . às maiores firmas do Estado e dos estados visllhes. .

'Ccr$$ '5.1715,00 _
""

, " ,"
,

<=>8
r 14.0 5,00 Cic::::>C>CC:-C=-::::>C=:--=-=-==-C:::-<::>C:-=::::::-8

Cr$ 33.505,00_---------------_
os 2.088,00
e-s 15.000,00
Cr$ 136.637,00
e-s 492.000,00
e-s 42.951,00

., Cr$ 10.510,00
er$ 99.3A94,00

Iaragué do Sul, 28 de Março de t 954.
Mario Tavares da Cunha Mello .. ••.. .. _

Presidente
..

Pe. Theog��:ro�' Beker Dr. Waldamiro ,MalUr'BChan
Sergio Thomsen - Contador reg. ÇRCSC:� 0301 __ .

Rua Mal. Floriano n. 152 JARAGUÃ
Clínica geral médico � cirurgia de adultos e- crianças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e ' Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

- Râios Infra-vermelhos e· azuis .

DOMINGO DIA 4.4-1954uORREIO DO POVO

e-s 198.430,00
Cr$ 97.t45,00
e-s 149.676;00
e-s 22.015,00
Cr$ 2õ.507,00

.

Cr$ 9.150,00
e-s 197.Qoo,OO
e-s 250.000,00
e-s. 25.075,00
Cr$ 21.496,00

, Cr$ 993.494,00
,

D B S P �'S A S
,

,

Calça�os M'ILHOES
•. PII88A8 te. U8AOOCU
_ IIISfttADO O JIIIIUUI

lJEIIIIUIIV8

i

i,

4

.

Clinica de mhos - Ouvidos - lariz e Gar.ánla do

••� ...alM ••11l
I

.

MODBRNA B PRIMORO&AMBNTB INSTALAQA
. A melhor aparelhàda em Sa'nta 'Catádna

Rua Abdon Batista (Defronte II "A NOTICIA"
- JOINV!LE =

"

I"
.

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JORREIO DO POVO -
. DOMINGO DI� ,4-4-1954 5

.Enital �e ..PrimeiM' Pra�a lE�ntan �e Prímeíra Praça la._ril i cal�l�os, fiR� . IFII,III Sl�
o Doutor Nélson Konrad, Juiz de Direito da O Dôutor Nel�on. Konrad, Juiz de direito da N'" AssembléIa -Geral Ordlná�

comarca de Iaragué, (lô. :Sul, Estado de Santa Cata- ,c�!I1arc� de,�J.�ra.g:ull do "Sul, Estado de �anta Cata - , Ed". I d C
-

rlna, Brasil, na forma da lei. nne, Brasil, na, forma da 'ei, .etc : ,

.

, I a
.

e .OlVOCaçao
I

.

Faz saber a todos ·os que o' presente edital d�' F ii Z S a b e r "aJ9d05"OS que o presente edl- Pelo presente ficam convidados os senborea
primeira praça. com o prazo de vinte dias virem tal de primeira praça, com 'o prazo de vinte dlas, aclonleras a comparecerem a aseembléla geral ordí
oUf d�le conhecimento ti�eram ou 'interessa� possa; virem, ou d�le conhecimento ti�erem ou int�ressar nária a realizar-se no dia 14 (catorze) de AbrH do
que flOdo. esse prazo, hao de ser arrematados por posee, que fl�do �sse prazo, hão d� ser arrematados cerreute ano. ás. nove, horas, na séde social, afim de
.quem mais der e maior lance oferecer. em frente ás por, quem mars der. � !'lalOr la,nce oferecer em fren- deliberarem sôbre ij segulme ordem do .dle: .

portas do Fdificio do Forum no dle 22 do mez de te as portas do Edíflcío do Forum, no dra 22 do' /' 10, - Discussão e aprovação do belanço.e mals
abril próximo vindouro, as to horas, os bens pe-

mês de abri,l,proximo vindouro. esí.t _hora�, os bens documentos referentes ao exercicio de 1963,
nhorados á COMERCIAL E INDUSTRIAL GARf- penhorados a JOÃO BANKHARDT, rra açao execu- 2·. - Eleição da Díretorta.
BALDI LIMITADA, na ação execurlve fiscal que lhe tiva fisc�1 c;rue Ih� mov� a fazenda Municipal, e abeí- 3°. - Bleíção do Conselho Fiscal.
move as Fazendas Estadual e' Munlclnal e abaixo xo, descrlmfnedoe. _

.

' 4°. - Assuntos de ínreresse social.
descrfmlnados:

' ,
. 1°.) De um terreno sito no lugar Ribeirão Hunga-

" 10.) Um terreno sito. neste municipio no lugar ros, n./ m.u_nicipio.lete nO 15. fazendo frente no m.es.- Iaraguédo Sul, 11 de Março de 1954'
Rb d H f d R b (Walter Gosch) Diretor - Comercial

Garibaldi, 'constante pelo lote 66,' com a area de D_!o I errao os ungaros, e un os com o I er- .

(Herta Gosch) Diretora _ .Técníce
'

243.000 m2 (reg. sob nO. 10634 no livro 3 E do re-
rao das Pedras. entre Iotes 17 e 13. contendo a area "-

gistro desta comarca, avaliado em cr$ 120.000;00 de 270.600 metros quadredos, a perte pertencente ao

o (cento e vinte mil cruzeíros) ,
exec.utado a area de 33.812 4/8. m�tros q.uadrados.

20.) Um predio de material' com Ux1750 rnetros avaliados em er • 3.000,00 [trelz mil cruzeíros):
com um anexo de alvenaria, de 18x6 m�rros. par� 2° De um t�rr.e�o sito no lugar Ribeirão Hun
Casa de morada avaliada em cr$ 75.000,00 (setenta garos, neste .mu.n�clplo, lote nO. 13. fazendo frente

e cinco mil cruzeiros)
,

' n? �e�mo RlbeJrao dos Hungaros.o e fundQs com o II-!------------I-------;.
30.) Quatro cosas para operarios avaliadas em

Rlbelrao da Prata, entre os lotes n. 15 e 11 conren- "

Icr$ 32.000.00 (trinta e dois mil cruzeiroos) do � erea de 276.000 ms.ã e.a p�rte do executado D.. Renato 'W'alte. -

4°.) Um rancho ue madeira e uma estribaria avaliado em cr� 3.0�O,00 (�relzmll cruzelros) Tot�1 .. r.,DI '".0' I
avaliados em cr$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil' cr$ 6.00�.00 (se�s mtl cruz�lros) lT.a D ..,

cruzeíros). �
.

'. '.

'

. �sslm. serao 05 referld�s bens arrem�tados,em _ CLiNICA -GERAL - C:RU�GIA - DOENÇAS 'I
5°.) Um predlo servindo de queijaria avaliado em pnmeira prece. por quem maIs d�r _e malO.r lance. DE SENHORAS - PARTOS .' -Icr$ 75,000.00 (setenta e cinco mil cruzeiros) oferecer, eClma do preço de avahaçao, no dIa, hora

60.) U� predio servindo �<> <'!çou'gue avaliado, e lugar, s�pra mencIonados,. podendo .os mesmos se.- ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efí- �.
em cr$ 45.000,00 (quarenta e cin.::o mil cruzeiros) rem examInados por .quem mteresse !IV�r, em o 10- ciente. pelas ,ondas ultra-sonoras, das Dores e I
Total cr$ 392.00000 (trezentos' e noventa e' dois mil cal onde .se acham slluados, neste dIstrito" a estrada Inflamações: ])ores reuníáticas. artrites, Ium-

-

cruzeiros)
-, ,

�ibeirão �os Hungaro�. E para que c�egue a noti- , bagó$.nevralgias, ciática. Abcessos. farúnculos.
Assim serão os referidos bens' arrematados em cla a pubhcc e conheCImento de quem mteressar, se inflamaçã.o dos �ios, dos' ovários, da pró$tata.

primeira pr�ça, por quem_ n:Ia!S dér e maiór lance passou o pre�ente edital que �erá afixado no lugar AfecQÕes da pele, fistulas, varizes e úlceras re-"

oferecer, �cimc1. do preço de avaliação, no dia, hora �e costume, as p�rtas do forum, e publicado pelo beldes. Asma, afecções ao estômago. etc ...
e lugar supra mencionados, ped�ndo os mesmos se- J,�roal local Corre!o do Povo. Da�o e pas�ad� nesta MASSAGENS EL]j:TRICAS' - Tratamento
rem examinados por quem interresse tiver em o lo· cldade"d_e Jaragua do Sul, aos vIDte e dOIS dillS do _das' Paralisias com reativação das funções
cal onde se acham situados neste distrito' a esJrilda mez de março do ano de mil novecentos e cineoenta musculares e nervosas. Atrofias, fraques�l' fun-
Oaribaldi. B para que ,chegue a noticia a' publico e e. qlJ�tro. Eu Ney Franco! escriv�o. o sub5�revi, (As- cionalcd9�. músoulos 8_m geral, da bexiga. or-

conhecimento de quem interessar. se passou o pre-
�nado ��!son Konrad-JUIZ de plre�to. Esta confor-, gãos digestivos. etc... "

_:
'

s�nte edital que será afixado as portàs do Forum, me o orl�lDal do que dou a fe. ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-:
no lugar de costume e publicado pelo jornal local Jaragua do Sul, 22 de �a�ço de 1954 CIRURGI.t\ - ßLETRO-COAGULAÇÄO

. Correio do Povo. Dado e passado nesta cidade de O escrlVao: NEY rrRANCO :a,ANHOS DE LUZ - Raios ultra-V'ioleta e

Jaraguá do Sul, aos, vinte e dois dias do mez de infra-vermelho...:.
. -

março do ano de mil novecentos e cin�oenta e qua-g'
*'" M li :::a:JJi!I F " 8'- CONSULTÓRIO - R u ,a dos BOlilbeirQEf

·tro. Eu, Ney �ranco, est'rivão, o subscrevi. ESlá
F (Jardim-Lauro Mueller}-esq. Raa-9-de Março'

conforme o orig-inal' do que dou fé.

'I
r: '0'&0 Piaze•• :::::J-

.1
';:-dàs' 9 ás 12 e das"3 ás 6 ,horás-' .,:- r:.

Jaraguá do sul, 22 de março de 1954 RESID1't:NCIA - Rua Ministro Calogetas,350
O escrivão: NEY FRANCO Rua Mal. Deodoro da Fonseca. 507 - Jaragui do. Sul Fone 305 - J O IN V I L L E, - S. C.

_---------' '___

�

'Defronte ao JiDisio Slo Luiz

r;:=;;s=j"O ... i;=iEi=;�ll FOI.gr.�:� =rc.�r:I, �m:'��� de vari..

0lAUN"JbDPnRIOSTUETEOI'OR"DE
SEl1S 'FILHOS É A

•

� BUA lIUBEOllAL DEQDOBO:'DA FONllll<ll. ,158 ·111 . T.� jr dlspóSiçãií aparelhos folográfic.os ai.. IP·. MIUMGOßl.
ii�' J,ARAGuÁ, ,DO SUI,.- - STA. OA',l'ARINA ii 1= mães �VOIGTLÄNDER»'" e outros de ótima Vermitugo' suave e de pronto

"

ii Secção de lavag_eín,' depósUo� de ,Iubrifjcanfes, ß' I; qualidade - co�; .t.tntes azuladas. efeitq Dispensa. purgante e dieta.! '

ii combusHvêl e 'acessórios:' .:: I' ,Veja a exposição 'sem compromisso. SERVE PARA QUALQUER 'IDADE, CONFOR-
O Lubrificação-caFg'i de JBaterias' etc., :: EI

- X - _

,

ME o n. '1, 2, 3' e 4
.'

It -
_ '" ... ',. -H 1- Dispondo do m�lhor equipamento. Proteja.a saúde de seus tilbos e a :.ua própria!

li CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÄO DB AUTO- !.l. _ '

" pode Jätender a todo e qualquer Evitará muitas doenças, e poupará' dinheiro em

II MÓVB� .B F�INHÄO. ii '1 chamado fora do gabinet�.
-

remédios

li II Compre hoje mesmo uma· 1.0.BRlGUEIRA

li SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO II �55iil!E!IIIi<. e ,$ r_e . :'==$. .!! •

.; IIIJA.COBA para ö seu tilhinho. '

!! .

.

',ii IUIUII iii:" -!"
- ..... '"- III _'"� - ... - '"- III - '" - • •- • E um produto dos Laboratórios' Minailcora

�;;;;;;;;=;�II Dr. FeniaatiD A� Sprla�
. - ]OINVILLE

.

� Com 20 curso.s de aperfeiQoamEmto ;
.

�
e especialização em Cirurgia Geral

_�e Enfermidade de Senhoras (câncer),

�.•
rio

RiO.
de

Janeiro,. Buenos-Aires, �••
{@

,Alemanha, Àustria e Suiça
{@

�;.:::::�:::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::�

� DR. F. HII�fER � .

Atende chamados de� dia e a noite

;" . � �-_ _ �_ _-_ .. , _.� � _-_

�

1�=��:;:�ri:i::��:;�=�1 rh-"-"�;Á-::s-�)I.;rll
co estabelecimento, bem, aparelha- .�!! - JARAGU DO SUL -

II
_ do, lindo panorama e exelente �li�a. _{@_ n Me4icam�ntolJ e . Perfumarias' !l

I Preço de consulta Cr$ 50,00. _

; H Simbolo de Honestidade ii
. ALTA _CIRURG!A; • • �! Confiança à Prestez'a II

. operaçoes para ulcera gastroduoßenal, ve- ii I! São convocado� os senhores socios desta so-

� sícula. biliar,. rim, bexiga. P!6s.tat_a, paP.o1 ��,!j. __ ..

A que melhor lhe atende. '�'!i ciedade' para a Assembléia Geral Ordinária, a reali-

(@ útero, cânoer do seio etc.;
"

� :� e pelos menores preços fi zar:-se nó dia" 24 de Abril de 19M, as 15 horas em

I
PEQUENA CIRURGIA' ApendI'cI'te

I'
.\":: __ N_ __ _.._H•••••••• .•••••__ ••••••••••_ ••.JJ Barra do nl'O .Ce'rro, afl'm 'de'dell'berarem 'sob.i....··a "'e-III

,

. ,\' _.__ __•__•••_.__ 4 •••••__� 11.�_ _ ••••••••••••••, K. .. I"tI: .,.

h',
.

t
' i

III ,

1
III

f d d d'
.

erma rompa, ovar 0, ,varIzes, u. ceras va- ,... .:_ ;;.._ _ _ __ _ _ N••� ._ _ _............

•

gUID e or em o Ia:

ricosas das pernas, hemorroides ínternas :::t'�
__ N••••••

:
__ _ N._ - _ __

\�::: 1°. - Aprovação do Balanço e contas dó exer-'

I
e externas, eto., I. I

li

-O
. -1 -d D t' II cicio de 1953. ' ,

Dr.."Kie�er 9pera po� prOc,,ªs9f3 �o- • ii'. r' Ílrqulme es an as i,! 11°. - Eleição do novo Conselho Fisca).
dernos, preCIsos e aperfeIçoados, com lDS- ii ,.' :i 111°. - ):ssuIitos 'de interesse da sociedade:' ,

� trumental que recentemente trouxe 4a � ii
'

A D.v O GADO, II NOTl\ A h d"
_ ". .

@) Alemanha.. ,
. @j ii '. li,

.

'1":
- c am-se a Isposlça� dos Sors. aCIODlS-

';. Resideneia e Consullas sob eOllrole .e Laboralóril própriO III;
Rua Marechal Deodoro· da Fonseca, 4�: 'II �:c��0���u;�ni��7� 3:e26ed!e��!e�b��i�� 19;40.do

Das 2 8S 6 da, ta.rde \ em RIO NEGRO ii .Jaragná do Sul
,

-' . - Saata Catarlaa ii' Barra, do RIO Cerro (Jaragua do Sul. em 16 de

@)�"CI!@)��'t@.i.®"·®f@),'�

�@!@)g !!.!<.. .

r' 11 Março de 1954. . ".,
...

• ....., ","�'" JOt. 1It. 'Y" 'II- ......
WO

.

• , • • • • •• ••••••••__ _ - _•••_ _ ..: _ '1 tFOAN'G WEEGE" - Presidente
-. �") '.: ;". � Mt ! .... J, .. ��"

'

� "l�'!',,·��r·;:;·;�::;····-:;.····:;;-;,·········...
·- ..:";'�I"

,

•••

:.�.� "'�.:.;
••

:.:•••.••
_ ••••••__..._._::

,

.

A _

�

Achem-se a disposição dos senhoree aclonlstas
00 escritorio desta sociedade, -os documentos a que
se refere o ilrtigo 99. do decréto-lel nO. 2.627, de 26
de Setembro de 1940.

Consultório e Residência: Rua"Pres. Epi
t'ácio Pessôa n. 206 \ex�re8idencia do dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das, 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

Fornfado pela Faculdade de Ciencias Mé- .

dicas da Universidade do Distrito Federal
.

Cliaica Médica � Cirurgia Geral -:- Partes Dr. MurUla' Harrlta da Azevado
,

�
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Avenida

, "

no prédio (Dante Schiochet)
GetuÚo Vargas N. 26

/aràguA. do Sul

......u &; III !!!!lIa. e!!S.n _III_lU LiiIIi 11111&1111 _III!!!"II"&! III IS I , E�ritório

IND. E COM. W. WEEGE S/A�
�

.

Assembléia Geral Ordinária
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Deutsche Beilage des "Correio do· Povo"
,

"

POL'ITIKLOKA
Schullreistellen. Diese Wo.

Ie näher wir dem Da- haben. Diese Woche emp- che unterzeichnete der
turn der Wahlen kommen, fin� diese Part�i die soll- Herr !)räfekt ein wichtiges
beginnen sich die Voran- dartsehe Verpfllohtung des Dekret, indem er 78 �chul.
zeigen über die zu wäh- Herrn Kammerrates. A!fre- freistellen an beduerftigelenden Kandidaten zu erhlt- �o Langer, der bls Jetzt Schueler gewaehrte, die lur NachahlRúng empfohlen:
zen, Im PTB war. In Nereu so 'verteilt sind' Regionale Ein amerikanischer Hän-
Zum Senator bestehen Ramos traten zur Partei Normalschule '9 Maed- dler mit gebrauchten ÀUA

zwei Freistellen, die der die Herren Baslllo- ôchío- chengymnasium i4,' Kna- tos hat für seine Kunden
Senatoren' Francisco Gal- chet, 1. Ersatzm,ann �es bengymnasium 31, Semi- folgende Methode zur EI:

. lottt und Ivo de Aquino. Kammerrates Jose Floria- narísren 15 Maschinen. leichterung der Abzahluni
Es ist geplant, das jede no, und. João José Bertoli, schrift 1 Ha'ndelsschule,4 erfunden: Ein Drittel des

P'a'neí (UDN und PSD) b íd PSD üb I' , Preises muss be r bezahlt' el e vom , u er. n Konservatorium fuer
-

Mu- "

je einen Kandidaten prä- Garibaldi der angesehene sik 1 Rechtsfakultaet 1 werden, der Rest in den
sentiert, wodurch die Freis- pessídieusehe Chef Fran- Molk�reichule 1 und Me� darauffolgenden zwei Iah
teilen den Herren Adolfo cisco Erschlng und in Rio chanik t. r�n. Am Wagen wird nun

Konder und Nereu Ramos Cerro Herr Wilhelm Ra- Wir ersehen daraus,' �ID Aut.omat angebracht,
vorgesehen sind. duenz.

. " <Jas die" Munizipalverwal- m den Jeden Tag soúnd-
Der PTB wird den au-r Somlt wird die UDN tung, 'während die Frõs- soviel Cents eingeworfen

genblicklichen Bundesde- von Tag Zu Tag ��S6Iu- ehe quaken, der lugend werden müssen. Tut es

puríerten Herrn Saulo .Ra· ,'er Herr der polltischen Unterricht gibt, die, ohne der neue
'

Besitzer 'nichr,
mos aufstellen, während Suppe. , 'diese Freistellen niemals dann faengf der Apparat
die meisten Parteien kel- In Blumenau erklärte diese Schulen 'besuchen an, warnend zu brummen,
nen Kandidaten für, diesen der Kammerrat des PSD könnten. womit er .sagen will:', Du ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::,:::::::::::::::::::::Posten haben., Wladísleu. Constenskl, Di- hast die heutige Rate ver-

Die Herren Ivo de Aqul- striktschreiber in Rio do Wieder tin Gebäude. Bei gessen. Nach einer bes-
no und f'rancíaco Gallotti Testo, dass er dlé Partei.' seinem kürzlichen Besuch rímmren Anzahl von Kilo
werden auf der Liste für durch die er gewählt wur- im Munizip war Herr Dr. metem folgen ' staerkere
die Deputierten stehen. de, zu unterstützen auf- Luiz de Souza, geschätz- ßrummtõne, Das bedeutet: Rua MaV Deodoro da Fonseca N. 319
Der PSD wird vier' Na- gehört 'hätte. ter ôekrerär der öffentli- Zahle gleich, sonst bleibe Jaraguä do Sul Santa Catarina

men für die Bundesdepu- chen Sicnerheit, Lleber- ich nach acht Kilometern
ríerten aufstellen, von de- bringer des Bauplanes für stehen! Am Ende der zwei Rechtsmässige Eintragung von Firmen, Statuten,
nen zwei schon im Amt W"'hl tOt I' b

"

, das Gebäude der Polizei- Jahre ist genau so viel Akten, Kontrakten, Aufhebungen, Gesuchen.
sind, CeI. Pedro Lopes a er I e �sorgen. delegacie uad des öffen- Geld. im Kasreu, wie die Steuerliche Buchführung für Handel und' Cesell-
Vi�ir� und Dr. W?In�y de l Wir, weisen nochmals tlíchen �e�ängnisses. �n- Restzehluug betraegt. schaftsvereine, Bilanzen, Gewinn - 'und Verlust-
Ol�.v�lfa, eugenbllckllcher darauf' hin, dass, jeder n�rhalb eimger T��e Wird

-

konto und Erklärungen.
Präsident der Gesetzge- rechtzitig für seinen Wäh- die K�nkurrenz ..

fur den • Einkommensteuer für physische und juristische.benden Versammlung. Iertlrel zu sorgen hat. Wer Bau dl.eses Gehaudes aus- . \. Personen.
Der PR.� s!ellt Jor�e keinen besitzt, soll ihn geschrIe�en werden. frloeil'rl·CIi 1II1·llielm Allgemeine Handelsobliegenheiten

\

mit Iachmän-
J-:acerda .fur die udenís- sich baldigsr 'besorgen. Sieuersenkung! Einem Ge- U II W II • nischem Beistand.
tlsch� LI�te au! und .es Wer seluer Wahlpflicht I

rücht zufolge soll, der �onnenliohls�helDt, dass .dle Chrls- ntcht nachkommt, muss Präsident - der Republik U
,

II Sergio Thomsen, Kontador, reg. C.R.C. 0301
tlI.ch-Dem�kralJsche Par- mit Bestrafung rechnen. ein Gesetz am ,1. April :::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

te,. !Partldo D�mo�rata Der Deputierte, 'Antonio unterzeichnet haben, wel-
Im Alter von 71 Jah- . ,

Crlst�o) "auch .. mit .emem Peixoto hat einen -Geser- ches die allgemeinen �en �tarb am 31.. M�rz, Nivea-Creme, Isonne. Eucerit dringtals,K�ndld�ten fur
.

dieselbe zesvorschlag €ingereicht, Steuern um 300;0 senkt UI. dieser Stadt FurledrlCh die wissenschaUliche Hllulnllhruna hautverwandter Koerper
LIste ,ml�laufen �Ird.) wonach die Gültigkeit der und die Abschaffung der

Wilhelm Sonnenhohl. Als Schtz gegen Sonnen-, vollkommem und tief' in
:-x- . . Wählerlitel bis zum 31. überflüssigen Beamten Der. Verstorbene kam brand an der Praia gibt die Haut ein und meht síe

Wenn die Ueberemstr�- Dezember 1955 verlängert vorsteht.während die Pen-
noch Jung. aus .Deuts�h- es nichts Besseres als zaci uud sammtweich.

mung zum Senator ZWIS- werden soll. .Wenn der slonen für die im Ruhes- !and: Er hess .s�eh gleich Nivea-Creme. Das in ihr Nivea-Creme ist unue
chen �er UpN un.d de� Antrag nicht durchg�hi, tand sich befindenden �n dIesem �!lmzlp meder, enthahene europaeische bertroffen als Tage-und
PSD uberwI�gt, WIrd dl.e ist zu befürchten, dass es Beamten nach de�selben

m dem er uber 42;Jahre Produàt Eucerit ist die Nachtcreme, als Unter�
letztere ParteI den Ka�d!- bei den kommenden Wah- Tarif der Pensionskassen lebte.. ' Frucht'langjaehriger wis- lalJe fuer Pud'er und Rou
daren der UDN als Prasl- len nicht einmal 1 Miliion für Handel und Industrie E� arbeItete als

..�us- senschaftlicher Forchun- ge oder als Reinigungs-
Vent der Gesetzgeb�nden Wahlberechtigte' geben gerechterweise ausgezahlt gezelehnete� ElektrIker gen.Eceritverhindert das Ureme.

ders�mm.lung unterstutzen, wird.. \. werden sollen, also" 2/3
und war bel de� B�vwl- uebermaessige Verbren-

der m d.esern Falle He�r des, zuletzt_ bezogenen kerung sehr behebt, wes- nen de\" Haut erhaelt die
C�lso Ramos Branco sem Gehaltes (Höchstgrense

halb sei!! Tod allgemeine Haut weich, u'nd gesch�
WIrd \

I h C Q 2000O)
Trauer m der Stadt ,her· meidigundvermiedet den. ,

-x- ASTHMA
monat ic r�." O. vorrief. starken Wasserverlust

Die Kandidaten fu"r die D�s Gese!z .trltt ab 1. À- Herr Sonnenhohl war nute" der to' hWir werden darauf auf· pnl 1 �5D 10 I5-raft und sol- verheiratet mU Dona'Eli_"
r pISC en

��:�ts��::f�Ir!luna�f. tt�: merksam gemacht dass len dIe zUy'lel gezahlten s'e Lessmann und hinter.
Paulo Bornhausen wird

die Tab I e t t e n Steua-� �!lru�kgezahh 0- liess folgende Kinder:

aIS' Kandidat durch die "E U F I N" der bel kunftlgen Steuer- Marga, verheiratet mit
UDN von Guaramirim zahlu��en �b�ezogen wer- Axel Boss, und die ledi-

aufgestellt. Die Herren
der C. F. BOEHRIN- �en...ur. dIe entlassenen, gen Sffihne Lothar und

Willi Urban und Lauro
GER & SOEHNE, Man- uberflusslgen Beamten WiPy'

'

Loiola von Joinville. Von nheiin, das bekannte und �<?lIe� iO] de� Haupt��aat De� Verstorbene wurde

Jaraguá Dr. Luiz. de Souza.
altbewaehrte Asthma-Mit- 10 �. anelro zu

..

I rer auf dem Munizipalfrie-t'GI, wieder überall erhäl- Unterbrmgung Hauser- dhof unter grosser Betei-:-
meh, sind. b!ocks gebaut �erden, wo· ligung beerdigt.

Der Familie spricht der
"Correio do Povo" sein
tief empfundenes Beileid
aus.'

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN.
.

Die UDN erstarkt jedes- Das Symbol der Rechtschaffenheit, des Aerztemaagel
.
mal mehr im Munizip und '

erhielt die freiwillige, Mi- Vertrauens uód der Dienstbarkeit, die Sie' Noch immer gjbt es in
tarbeit von abgefallenen am besten zu den geringsten Preisen bedient. Brasilien 627 Munjzipien,
Personen, die bislaog in die keinen Arzt zu 'ihrer
anderen Parteien gestritten 11================;;;;;;;;;;;===11 Betreunng haben.

-

,
,

� .

. As Industrias Reunidas Jar(lguá S. A. fi
II HObOnI5TEn! Ab 29. maerz kaufen mir jedes II
� Quantum Don··TAnGERInEn II
L,==��=-������=����=�,��������!:.�����==�����=����::===J

L ,E-S
"

durch daselbst ein neuer
Stadtteil entstehen wird.

Henrique Mentiroso,
. ,alias Flunkerhein

�

--x-

Der PSD von Jaraguá
wird einen unter den drei
Namen aufzustellen errei
chen: Waldemar Grubba,
Arquimedes Dantas 'oder
Mario Tavares da Cu,nha
Melo.

'.Apotheke "Sebulz"

':"'x- ,

JABi\.GUÁ DO SUL
I

)

DANSAGUN'Gt . \

Tief erschüttert teilen wir al
len Verwandten, Freunden und Be

kannten mit, dass mein lieber Mann, unser

guter Vater und Schwiegervater
, Heinrich August Lessmaaa

am 26. März im Alter von 61, �1/2 Jahren
starb.
'.

Wir danken hiermit allen, die uns ,in unse
rem Leide so hilfreich zur Seite standen, dem
Iíeben Entschlafenen das 'letzte Gel�it gaben
und Sarg und Grab mit Blumen schmückten.

Wir danken auch Herrn Pastor Waidner
fuer seine trostreichen Worte im Hause und
am Grabe.

'

Im' Namen der trauernden
Hinterbliebenen

W.we. Beate Lessmann
,

geb. Frankowíack

Sachverständiges Buchführungs-Kontor
IIIITHGM SEN"

Nivea-I�reme fuer den
Herrn.: Vor dem Einseifen
in die trockene Haut ein
massiert, _ wird das Ra
si'eren zum- Vergnuegen.

TOSSES I BRONQUITES I

ilIBO nUSOT ADO �LIXIR Df H06UfIHA
(SILVEIRA)

.RANDE TON'_' Áux. TRAT. SiFILIS

FraDcisco Antonio Piccione
::M�DICO

,
,

Cirurgia Geral de adultos e crianças Cli-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de 'Senhoras e Homens.

.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPiTAL,
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs..

,I'

CÓRUP
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LEI NR. 3
Autorisa receber por doação gratuita de
-Ricardo Hackbart e sua mulher, uma área
'de terras destinada a construção de escola Recebemos do Partido de Representação Popular, O Doutor Nelson Konrad, Juiz de . direito darural ns localidade Cam.nho do 'Morro no dêste Estado, o seguinte comunicado: :::::;-
distrito de Corupá. O Diretório Regional do Partido de Representação

comarca de Jar,agua do Sul, Estado de Santa Cera-
ARTUR MüLLER, Prefeito Municipal de Jaraguá Popular, Secção de Santa Catarina, solicita a fineza da di- ina, Brasil, na forma di! lei, etc.

do Sul, no uso das suas atribuições. vulgação da seguinte recomendação do, Presidente do Dire-
Faço .saber a todos os habitantes dêste municipio, tório Nacional, transmitida por telegrama, ao lider do Paro: Faz Saber a todoe os que o Presente edital de

que a Câmara Munici,pal vot-ou e eu promulgo a seguinte tido na Assembléia�gislativa dêste Estado: primeira praça, com o prazo- de vinte díes, virem,
Lei:

ART. 10. _ Fica o Prefeito Municipal autorísàdo a ,- "Conformidade orientação geral traçada nosso Parti- ou dele conhecimento tiverem ou Interesser possa,
.

d
.

d H kb do nos Estados onde fazemos parte do Govêrno, nossos que fiodo esse prazo, hão de ser arremarados porreceber por doação gratuita e Rícar o ac art e sua mu-
Deputados deverão agir sempre sentido não crear difi-

lher, uma área de terras na Estrada,'Caminho do Morro no culdades .ao
.

Govêrno do qual participamos. Nessas quem mais der e maior lance, oferecer,' em frente
distrito de Corupá, e que se destina a construção de uma condições recomendo maior empenho prezado amigo e ás portas do Edificio do Fortim, no dia 22 de abril
escola municipal, com os caracteristicos seguintes: fazen-

seu distinto eonmpanheíro de bancada darem ao Gover- proxímo vindouro, as 10,DO horas)' os bens penhora-do frente com 40' metros na Estrada: Caminho do Morro,
travessão dos fundos com igual metragem em terras de nador dêsse Estado o necessário apôío em todos os as- dos á LOURENÇO BANKHAROT, na ação execuríva
Otto Hackbart, e....remando de um' lado com 25 metros em

suntos em trânsito na Assembléia. Cordial abraço. fiscal municipal, e abaixo descriminado:AL (ass.) PLINIO SALGADO.
terras do mesmo Otto Hackbart e do outro lado com 10 1°) De um terreno sito no lugar' Ribeirão dos
metros em terras dos doadores, com a área total de 700 me- Instruções no mesmo sentido foram trazidas a San- H /.

..

I
,.

I'" f d f
tros quadrados. ta Catarina pelo Dr. Alfredo Críspim, representante do Pre- ungaros, n rnurnerpro ore n=.' .u, azen o reute

ART. 2.0 - Esta Lei entrará em vigôr na data de sua sidente do Diretório Nacional, por ocasião da Convenção ,J10 mesmo Ribeirão dos Hungaros, e fundös com o

publícação, revogadasias disposições em contrário. Regional do Partido, em 8 de dezembro de 1953. Ribeirão desPedras, entre lores nvs. 17 e 13, con-
Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, em 26 de mar- � .convenção aludida, _em conseouêncía, aprovou, lendo a area de. 270,500 metros quadrados, a parte

ço de1954.' por Una!}lmldad�, a seguinte moçao: ,

_ pertencente ao executado a area de 33.812 4/8 ms2
ARTUR MüLLER --j Prefeito MlUnicipal - Os abaixe assinados, que tomam parte na Convenção . ....,

, OCTACILIO P. RAMOS - Diretor do D:ÉEAS Regional do Partido de Representação Popular (pRP) em avaliado em cr$ 3.000,00 (trez mil cruzeiros
ADEMAR M. DA SILVA - Escriturário "U" Santa Catarina, delegados dos múnicipios e mem'bros 2°.) De um terreno, 'sito no lugar Ribeirão dos

nato� dessa reuniã,? conforme disposítivos dos Estatutos I Hungaros nesre municipio, lote n=. t 3, fszendo fren
partídaríos, e demals co.mp�heIr�� q�e .este su�s�revem, te ao mesmo Ribeirão dos Húngaros e fundos comveem manííestar o seu Inteiro apoio

à

Iinha política que n' .-

o nosso Partido vem adotando em Santa Catarina e que
O Mlbeuao da Prara, entre os lotes 15 e 11, conten-

é de cooperação com o Govêrno do Estado e a de efetiva do a erea de 275.000, d parte avaliada em cr$� • .

participação no mesmo". 3.000,00 (rrez mil cruzelros. TOTAL CR$ 6.000,00
.

Em �le�r�ma datado de 8 de' março corrente, o Pre- (seis mil cruzeíros)sídente do. Díretõrío Nacional, endereçado ao Presidente do .

. _ .

Diretório Regional de Santa Catarina confirmou as instru-i ASSIm, serao os referidos bens arrematados em

ções anteriores, ratificando, assim, a �rientação do PRP -nês-
: prlmelra praça, por quem mais dér e maior lance oíere-

te Estado.
. , . cer, acima do preço de avaliação, no dia, hora e lugarFloríanôpolís, 21 de março de 1954. supra mencionados, podendo oe mesmos serem exa-
(ass.�) Carlos G�s ,B�ssa . minados por quem interesse o tiver em o local on-
Presidente do Díretórío Regional do d h

.

d 'd"
'

d n·
P. R. P em Santa Catarina e se ac am etrua os,

.

neste tstrtto, a estra a MI-
,

.

beirão dos Hungaros. E pare que chegue a noticia
-��--.----.......----------- a publico e conhecimento de quem interessar, se pas-

Carnara Munl·cl·pal
sou o presente ditai que será afixado as portas do
Forum, no lugar de costume e publicado pelo jornal
local Correio do Povo. Dado e passado nesta cida
de de- Iaregué do sul, aos vinte e dois, dias do mez

mg.rço do ano de mil novecenros e cíncoenta e qua
tro. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. Está
conforme o original do que dou fé.

Iaregué do Sul, 22 de março de 1954
O escrivão: NEY FRANCO

Comunicado do PRP fdilnl . de PrimeirH PrHCH

LEI Nr. 4
Autorisa a receber por doação gratuita uma

área de terras para construção de prédio es-

colar. '.
ARTUR MüLLER, Prefeito MUnicipal de Jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste municipio que

a Câmara. Municipal votou e eu sanciono a seguinte Lei:
doação gratuita, uma área de terras· pertencentes ao Snr.

ART. 1.0 - Fica o Executivo' autorisado a receber por
Walter J. P. Gosch e sua mulher, com os caraetérístícos se

guintes:

Ata da, Reunião Ordinária de 23 de fevereiro de 1954.

"Um terreno sito à estrada Rio Manso, no

1.0 Distrito dêste Municipio, fazendo fren
te na referida estrada COlD! 50 metros tra
vessão dos fundos com igual metragem em
,erras dos doadores, extremando de um Ia
do colll) 75 metros em terras de Oscar Gol
If;z e de outro lado com igual metragem
com terras dos doadores, com a área de
3.750 m2."

ART. 2.0 - o. referido terreno destina-se a construção
de um prédio escolar municipal.

ART .. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário,
entrando esta leí. em vígôr na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaraguâ � do Sul, em 26 de mar-

ço de 1954.
ARTUR MüLLER - Prefeito .Municipal
OCTACILIO P. RAMOS. - Diretor do DÉEAS
ADEMAR M. DA SILVA......, Escriturário "u"

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de mil
novecentos e cincoenta e quatro, pelas sete horas na sala
do Forum, no edificio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do .S�l, Reunidos os srs.: Kurt Herbert Hilbrecht, Mario Ni
eolíní, Alfredo Langer" Adolfo Antonio Emlm.endoerfer Fre
derico Curt Alberto Vasel, Otaviano Tissi, Walter Jark e o-:,rhard
Reeder, O, sr. Kurt H, Hilbrecht, presidente em exercício,
ao c�nstatar a presença de número legal declarou aberta a -----------------------
reumao e ordenou ao sr. 1°. secretário que procdesse a lei- WIIIIIIIIIIII':\-/.IIIIIIlIIIlW":\-/.....''':\-/.UIIIIIIIIIIIJj�IIIIIIIIIIIIJ'':\-/.tura .da ata: da sessão anterior. Após lida e discutida, foi a ;.r-"'\.tIIIIIIIIIIIIt.í'-xnn.nn.í'-x' ftIIIIIIIIIIII;.r-"'\.llIIIIIIIIIIIIt.í'-xmnnnmJlt
referida ata aprovada sem emenda pelo que passou a ser I . . A

'

assinada pela. �sa� A. seguir o sr. 2°. secretário leu o Ex- Serrcdheírc e Lànternelloedlente: OfiCIO expedido nr., 2/54; Telegramas expedidos . ,

aos �rs.: Govex;nador do Estado, Ministro Viação e Obras' P R O C U R.APúbhcilll e ao DIretor da R.V.P.S.C.; Telegrama: recebido do
Gov:e'�ador 1I1n.eu B�'nhausen; Of. circular nr. 1154 de
Cuntl.banos; Oflclo-.convlte da Câmara Municipal de Floria
nópo.h� .para p�t�cip.ação do I Congresso Catarinense de
�umclplos; Oflclo-CIrcular nr. 1 de Urussanga; Oficio
Cll'!!'!-lar nr. !154 de Florianopolis; Oficio-circular 3154 de
C:t:IclUma. Nmguem' fez uso da palavra e o projeto-lei ins
cnto na .Ordem do dia, está aguardando parecer. E, como
na�a. malS h�uvesse a tratar, o sr. Presidente marcou para b '1 K •

p�oxlma s�ssao o dia 4 de março com a &eguinte Ordem do el en an arrosserlen
Di�: 1a. dISCUS��O do projeto-lei nr. ,3. Findo o que foi en
ce�rada a r�uOlao a qual faltaram os srs.: Ney Franco, AlvinSeIdel' � Willy Germano Gessner.

,.

. (ass.) NEY FRANCO
MARIO NICOLINI
ALFREDO'LANGER

LEI Nr. 5
Isenta de emolumentos as plantas e licen
ça para construção da Igreja Lutherana,

--Três :Rios do Norte.
ARTUR MüLLER, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições. '

Faço saber a todos os habitantes dêste mUDlclpIO que a

Câmara Municipal votou e eu promulgo a seguinte Lei:
ART. 1.0 - Fica isento' <1.0 pagamento de em{)lumentos

as plantas e licenças para C(lnstrução da Igreja LlltheraJia
de Tres Rios do Norte, de acordo com o requeridQ\ pelo
Revdo. Pastor Hermann Waidner. . ..

ART. 2.0 - Revogam-se as disposições .em. 'contrario, en
trando a presente lei em vigôr na data dé sua publicação.

Prefeitura Mup.icipal de Jaraguá do ..sul, em _26__.de .mar·

ço de 1954.
ARTUR MüLLER .:..... Pflefeito Municipal. _

'

OCTACILIO P. RAMOS -I Diret-or do DÉSAS
ADEMAR M. DA SILVA _, Escriturário "u"

LEI Nr.6

Fósforo, Cálcio, Arseniato
a Vanadato da ,s ó d i o

Max Wilhelm
Schlosser gesuchl, welcher auch 8lechar

ausführen kan.

�����JI����'

dos convalaseentes
dos desnutridos

Declaramos para os' de.
vidos fins, que as aClJsa
ções contra a firma Ir
mãos Wolf de Garibaldi,
não são verdadeiras, vis
to' que a balança da refe
rida firma pesa certo.
Por meio deste jornal

Frutiferas e fLUXO SEDATINA queremos retirar as acu-

§ 10. _ Pr()vada a alegação de força maior será re- ,.
.

. fiações que fizemos c�n-

levada a multa, desde que a imprevidencia do conoossionario Orname'ltais (OU "'EGULADOR VIEIRA)
tr:a a mesma.

ou do seu preposto 'responsável pelo serviço, não haja cop.- i1l Por
.

ser verdade e á
corrido para agravar o evento fortuito.

A MULHER EYITARA OORta bem desla, fizemos esta§ 2°. - De acôrdo com' a procedência das alegações LaranJ'eiras, Pe. �
d I

- .

da defesa apresentada, o Prefeito Municipal poderá reduzir ec araçao que assmamos.
a multa ou relevá-la. cegueiros, Ka- ALIVIA AS CQUCAS' OTfRI••S =�Garibaldi, 29-3-1954·

§ 3°. -; Antes da apreciação do recurso do conces- kiseir08, Maci, Artur Lenz Os Pálidos, Depauperados,sionário ou do autuado, o Prefeito Municipal determinará eiras, Jabotica-, .mDrqa.... com .f1Qtapm DMa Tereza Lenz Esgotados, .Magros, Mãesseja ouvido o Departamento Municipal de Estradas de Ro· beiras, etc.' Ro- �ombllt., .. Irrqul.ridades das
dagem.' f&U"fOea per6dlCas du s.nh-Q.re. que Crian\, Crianças, ra-

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS B FINAIS C��:iia�,áh��: É Çalmante t leCulado, <Iesus ���� q��tica�, receblerdã9 a t9-
ART. 370. - Pelas infrações aos dispositivos desta �õ.. JJ:�

m Icaçao gera o orga-
,

lei, são responsáveis, tanto os concessionários como os seus niferas, Palmei- (.ure seus males e poupe seu nismo com o
prepostos. • ras, etc., etc. FlUXQ·SEDATINAlo FboAmRdMin,bAeirCOIAcgmprNanO"oVA�a I" §aIDl"gllltc.1lJlOlART. 38° .

..:_ O Departamento Municipal de Estrada::; ,

-\
_de Rod�gem. deve�á organizar um fichário especial dos cO,n- teoncesslOnanos eXIstentes e outro para o rgistro de infrações. ::>eçam Calálo- pela ."e comprov5.d'a efk:ácsa' '

ART. 39°. � Cada passageiro, poderá levar grafui- go Ilustrado
I

multo ..�Itad•. O.v. aer U!'&IM de ROBERTO M. BORST ----------
tamente um volume de vinte (20), quilos de peso, no máxi- com conflQnça

ii que dispõe de maior sortimen-mo.

ART 40
. Leopoldo Seidel FLUXO SEDATINA to na praça'e oferece seus arti·

. .

"
- Os funCionarios do Departamento Mu- '

mClpal de E;stradas_de Rodagem e. guarda� de trânsito, quari�
., gos a preços vantajesol

do em serVIço, terao transporte gratuito. .
Corupä

, DCONTRA..SB •• TODA P.lR'PE Rua Mal. Deodoro 3 ,- Jaraguã
ART. 41°. --lOsescolares terão redução de cincoen-

ta por cento (50%) nas passagens para as aulas. '

_.......---...;;;;;;1. �����
ART. 42°. - As emprêsaS que foorem, uso das es-

.

tações rodoviárias ficam! obrigadas ao registro de passagens ����Iii\Uã\�a-����Ae fretes de cargas ou bagagens que fizerem e franquearem «2>.
. • • • • �.���:�;��;��:�\B1;\SIIeI;�-®�

êsses registros a polícja e fisco municiplil. >

•

I ,Tosse, A,5ma, 8rouquile, Rouqu,idäo, e ReSfriados;@J§ único - Aos infratores dêste' artigo, será aplicada
a multa prevista no inciso 3, do Art. 34.

ßPßftflHO RfiIRßI�ftIOART. 43°. ___, O Poder, Executivo Municipal, se en-
_

'1',00.&8 AS MOLÉSTIAS DO
.••

l:":!:���"!'=�"tender necessario, baixará regulamento para execução desta

� I
-

lei. /

'

!3:ncontram alivio imediato d RILUMAT!811tO
ART. 440. - A presente lei entrará em vigôr na

• • com o uso o ·.1 E8C"ÓI"ULAa
data de sua publicação, aplicando-se de imediato, a todos os

'�
I n C O m p • - .' V e I --'

.

,'.. FE SI lo'" TI NU HL � _.se.rviç'os existentes, e revogadas as disposições em contrário. ,&-

� "

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 26 de
• •

@ 'Iß Ú"i. c It R Ao C

"''<' de ,-

�=�=1 � Pl!ilnfül dI! nogien Pl!lnll!ml! ;'.
�

li,� gE;HOCTACILIO P. RAMOS � .

Di���� ��. D������ do Expediente @) 0. PEITORALMAIS�ONIIE�IDO NO ·.BRASIL�, "ELlXIR!JE NOGUEIRA·
Escriturár,io Padrão' "Z" Ci'�t&\!�!�ta\!t;:\\Ii.i\Ua\Ii.i\�Ii.i\!ta\ta!Iã\t;i\!�Ii.i\!�!ta\1i.i\Uâ\� 't�II������������ "

•

Cantinuoçãó do 20. pagina
Rodag.em. deverá notüicar os concessionários dentro de três .!!!!!!!�---"""-, •
(3) dias da imposiç�o da multa.

•

§ 2°. - A primeira via será destacada e entregue
ao infrator, a segunda será enviada ao Prefeito Municipal e a
terceira ficará em poder da autoridade que houver imposto
.a multa. J

ART. 36°. --i Da imjposição da multa caberá recurso
no prazo de quinze (15) dias ao Prefeito Municipal, a contar
da data da notificação e independentemente de depósito
prévio.

CONTÉM'MUDAS AVÓt MÃE! flLHAt
EXCELENTES

TODAS DEVEM USAR
ELEMENTOS TONICOS

TODICO
Tonico

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Agradecimento
2 -

Com profundo pesar a' lamilia de

Heinrich August Lessmann
comunica o falecimento deste, ocorrido nö
dia 26, de março último. ", '

,

Agradece aos drs. Knudsen, Mazurechem
e Springmann.

'

,

Especialmente ao Pastor Waidner. �

Indústria e Comércio Demonstração da conta de !
� I Agradece tambem aos amigos, parentes

RELATÓIÜO DA DIRETORIA "LUCROS E PERDAS" ,�a!er::!�eP3:i�:s��:a:::.iliaram e conforta-

Srs. Acionistas: em 31 de Dezembro de '1953 ....
-

•
Dando cumprimento ao que determinam OB ' /' C R É D I .T O

estatutos desta sociedade, vimos submeter á apre- Mercadorias '

eíação e exame dos srs. acionistas o' balanço reta- Juros e Descontos
'reute ao sétimo exercício, acompanhado da de-
monstraçãe da conta de Lucros e Perdas e do
Parecer do Conselho Fiscal· D É

Os �ocumen�os que -:m anexo. vos apresenta- Despesas Gerais
mos, derivam de Informações preotsas do noss� Juros e Descoutosbalanço; entretanto, para quatsquer outros eselare- '

'cimentos que forem solicitados, estamos ao inteiro Lucros e Perdas
dispõr á Rua Mal. Deodoro, nesta cidade de Fundo de Depreciações
Jàraguá do Stil.

,

' Fundo de Reserva Legal 12.385,20
,

E'ra o que tínhamos a relatar.
.

Fundo de Reserva Especial 41.461,50
Jaraguä do Sul, 10 de Março de 1954 Dividendos a Pagar 120000,00 173.846/70
FRIEDRICH BARG - Diretor Presidente

-

Or$ 2.219.523,10
,

B A L A N ç O G E R A L, Jaraguä do Sul, 2;3 de Janeiro de 19,54
encerrado em 31 de Devembro de 1953 WALTER GOSCH - Diretor Comercial

A T I V O
HERTA GOSCH - Diretorj.� Técnica
EUGENIO "VITOR SOHMOOKEL

497.395,40 O_o�n-ta-d-o-r-r-e-g-._C•._R_._C_.s_.C_._ß_._16_.O_0_1_

,ANO XXXIV - JARAOUÁ DO SU'" - DOMINGO, 4 DE ABRIL DE! 19M SANTA CATARINA '- N. 1786

Auto Jaraguá s. A. lodustria de Calcados fiosc� IrlJos S.
,
n.

��i3€w)83t:@:3€:�_8OOt_��_=3S::83t-'193-:::_

2:171.688,00 J
,

47.835,10
. Cr$ 2.219.523,10

BIT O -

1.856.700,06 ,

111.5Si.60

ALUGA-SE
o armazem sito á rua Elisa Stein nt, 250 �

Tratar na gerência do Banco INOO �
. ,�-�-�-�-��-�-�-�����l:...�:::'Iio'! _ _ ._ _ _ H_H_'

1.968.261,60 ,

(()) sabäo (Marca Registrada)

·Virgem Especialidade
{f��

..:�. da OLA\. WEIlEt lINllll1[J§IllUAt _. Joínvãle
•.

•

....�� recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum. I�====�--�.I--�----------._----------�-----,

'i'

3.558,00
'73.856,80

Imobilizado:
-Imöveís

Estável: '

Móveis e Uiensílios
Ml\quinas
Ferramentas
Titulos ao Portador

..

Bolos
mais crescidos

26.391,50
68.019,20

103.1;)58,30
279.000,00 476.969,00

AGRADECIMENTO
Alfredo Langer e familia agradecem sensí

bilisados, a todos os bons vizinhos e pessôas amí
gas que' ajudaram, e que prestaram seus présti
mos pôr ocasião do íncendío ocorrido na sua fá-

25.164:,50 brica, na madrugada de, 24.de março do corrente
ano, em' Oorupá. Os nossos agradecimentos são
especíalmente dirigidas aos srs. Roberto Lawin,
Adolfo Steíngraeber e Affonso Mandke, os quaís
foram os primei�s,qué acudiram o sinistro, evi
tando désta maneira que os prejuisos não fossem
de maiores proporções. ,

Nosses agradecímentos e eterna gratidão
Oorupá, 29 de Março d� 1954

.

Disponivel:
Caixa

\ Realizável a Ourto e Longo Prazo:
Oombustiveí 65.461,00
Aces&_ó-rios 68.422,80
Coutas Oorrentes 3.357,00
Contas Oorrentes Mensais 20.345,90
Contas á Receber 46.931.00
Cápitalizàção' 13.720,00
Adicional Lei 1.474 1,129,80

Bolos

maisfôfos

219.367,50
,

Contas de Compensação:
Valore_s em Caução . 1 (l.OOO,OO 1Í':: x.�.·.."'.·..·..·."'..·..·..4.:r.�•••••••••W••4 wn-••••••••�•••• � " ::�

1.228.896.40 II� APRENDIS'ES . f,
'

PASSIVO
•

Não, Exigivel:
. Capital 1.000�000,OO
Fundo de Reserva Legal 15.833.70

Fundode_Rese.rva EspeciaI65.869,20 l Procura-se �g.Fundo de Depreciação 46.805,50 � Compaohia lIaqui.0as Fa�ae
'

V" '

•

1.128.508,40II" ':.
---------

�::··.. ·,.··..,·\·····.··.t····.····_::.:·.··.·'!..·�c.=l···,'r·ft··.··.··..··.:·.·····,.··.···�r·.. •......=:#1 ATENVA.� !

para
MECANlco e TORNEIRO

B%s
. mais macios

Exigivel a Curto e Longe Prazo:
Contas Correntes 3).000,00
Contas á Pagar, ' 13.968,00
Dividendos 45.420,00

Oontas de Compensação
" Caução da Diretoria

Combustivel
Acessórios
MJo_ de Obra

..

I '

Prolrama de construcão
, 00 ßmerica latioa
Nova York (UBIS)

- Segundos estudos
feitos.pela companhia
editora"McGraw-Hill",
é grande o programa
de

. ccnstruçoes na

Ameriea Latins para
este ano. As 20 repu
blicas latino-ameri
canas e Porto Rico
gastarão maís de 7
bilhões de dolares
em usinas eletricas
estradas , da rodagem
pertos,

- edíficíos eo

merciais e industriais
exploração petrolífera
estradas de ferre,
habitação e irriga
ção;,'

II FRACOS E ANê:MICOS I

Tom_.
"

I VDUIO CRE()S()1'ADO
.c. S I L V E I R A ••

......_ ..._
TOIIeI
�jn'

��I Bronquita
'

E.érofulo••
.,,_.......

� Conv.IMce"çH
VINHO CRKOSOTADO

I

1 casa de moradia de
material situada na rua

Epitacio Pessõa nésta ci
dade. Demais informa
ções 'na Empresul,

Sft.ßÁ��'RCfAt
I • •

EspE(IAl IDADE
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