
Prestigiado 'O' President
Rio, ,26 (D. T.) - A reumao realizada no Palácio do Catete, entre o presidente da ep os Chefes Militares, em-

bora o caráter sigiloso das conversações, seve por fim reafirmar o propósito dos responsáveis pelos �estinos do Brasil no se�
tido de manter intransigente defesa da Constituição e assegurar ao país, a sua continuidade democrática dentro das normas rr

gidas da honradês pública. Podemos adiantar que dessa reunião saiu ainda mais pi'e.sti.giado o presidente Café Filho, cuja orien-
" 'tação á testa do govêrno, o recomenda á administração e ao apoio de todos os brasileiros,
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ílQumeiio �pinião da Igrej.a· Católica
.

produciio sobre . B:coacoT���=tos no

60 quilos, da variedade FARINHA DE MAN
branca; Cr$ 187,00 (cen- DIOCA - "Cr$. 83,00
to e oitenta e sete cru- (oitenta e três cruzeiros)
zeiros) das variedades por saca de cinquenta
de cores ou raiados; Cr$ (50) quilos do tipo 1, da No dia dezesseis do com ele a Florianópolis,
170,00 (cento e setenta classificação baixada pe- corrente fiz um sermão, frequenrarem centros es

cruzeiros) das variedades lo decreto n. 7.785, de 3 na igreja de Nossa ôe- piritas. Os meios que use

pretas; do tipo 3, das de setembro de .1941. nhora da Glória, no bair- o menlno nas ditas ben-
especificações baixadas ro do Garcia, sobre oe çãos são os passee espí-
pelo decreto n, 7.260, de FECULA DE MAN- embusteiros, alertando o rifas. Nossa Senhora e o

28 de maio de 1941. pIO'CA - Cr$ 2,60 (dois povo sobre a posslblllda- terço foram as armas do
MILHO - Cr$ 125,00 oruzeiros e -sessenta cen- de de fraude .no caso do engodo. É sabido que

[Icentc e vinte e cinco tavos) por quilo
. �o t�po dito "Menino Santo". nos centros esptnree há

ARROZ - beneficia- cruzeiros) por saca de 1,. das' específicações Afirmei ainda que não elreres e santos, tudo
do, polido, do tipo 2, sessenta (60) quilos do baixadas pelo decre�o n. chegertemos ao fim do "emprestado" da igreja
por saca de 60 quilos, grupo «duro> e Cr$ 12.278, de 22 de abril de mês e NÖSSd Senhora católica pare cativar os

para 'a classe de grãos 105,00 (cento e cinco 1943. trária uma solução. sobre menos avisados. A falta
longos - Cr$ 385,00 cruzeiros) dos grupos TAPIOCA - Cr$ 2,80 I

o caso tão sensacional de atenção pare com mui
(trezentos e oitenta e «mole> e «misto», «ama- (dois cruzeiros e oitenta para o qual se conver tos doentes, da parle do
cinco cruzeiros); para a relo» ou mesclado», do centavos) por quilo do giam as atenções e em "Menino Santo", as brin
de grãos médios - Cr$ tipo 3, das especificações tipo 1, da classificação torno do qual , tanto se. cadeiras durante o terço
360,00 (trezentos e ses- baixadas pelo decreto D.· baixada pelo decreto. n. discutia, pois 1 havíe os fizeram com que, muitas
senta cruz..-eiraSL.A {lIRa �'Z.4.36"1dß ,_25.:.d.a ·j.ulha" . .d" l,,2�.�.de.�2.c�df!.:.Abril�liW . .qu� tudp .fng.pJiAm�Clga""'�4:!s',�peßL .;.
a de grãos curtos - Cr$ 1941. 1943.

.

mente e mâàtfestavam sua por em dúvida o poder
280,00 (duzenios e oiten- íntima satisfação pela "sobrenatural" e "rniracu- ,

ta cruzeiros); em casca, gloria de a Garcia ter 1050" do menino inocente .UON, O novo
-dos tipos 1 e 2, pol' saca Veneravel Padre Oehon sído agraciado por um feito vilima da trapaça.
de 60 quilos, para a "Menino Milagroso". Eu Responderão por êle, os prefeito de
classe dos grãos longos (Continuação Ja ultima pagina) confiei nas orações que responsáveis que nilo ri- I
- _9r$ 255,00 �duzentos Af ica etc venerá-lo nos altares,

se. ,dirigiam éI �ossa ôe- verem escrú�ulos de usá- BILImenau
e cinquenta e cinco cru' � a 't ad� todos nhora, no sentido de ela 10 como meio de tarne- .

zeiros]; para a de ,g,
rãos

I f I
r .n e

P nPohr aguardando a" palavra trazer clareza e resolver nha 'burla.
médios -' Cr$ 240,00, a eceu . e on em autorizada da IgN�ja, que a questão. Por incrivel BLUMENAU, - A Câ-
(duzentos e quarenta Bruxelas,_a J,2 de Agos- o vai canonizar. O pro- que pareça desta vez o De um lado lemos de mara de Vereadores des- .

cruzeíros); e para ,a de to de,} 92é>. Morreu AU� cesso para a declaração demônio foi expulso por azradecer a �eus de nos ta cidade, reuniu-se pa
grãos curtos - Ct$ sautot era a voz unan.1 dêle ser santo já está belsebu, pois foi da boca ter ��do mars uma vez ra eleger o seu novo

178,00 (cento e setenta e
me .do povo, que hoje em andamento. A prí- de éspiritas e pessoas que ocesiao de aprender a prefeito, devido a renun

oito cruzeiros) todos - c0D:tInua a conslderá.lo meira instância, isto é, frequentaram os centros sermos cautelosos em tais cia do sr. Hercilio De
classes e tipos - ds assim, e espera poder a episcopal 'foi vencida espiritas que foi possivell circunstâncias e de os eke, recentemente eleito
acordo com as especifi- e os autos toram: reme- classificar o sensacional católicos darem ouvido à por grande maioria, pa-
cações. baixadas pelo de- tidos fi Roma onde se fato como fraude espirita. palavra da Igreja que ra a Camara Federal.
ereto n. 28 098, de 10 de AVISO AO realiza o processo de Quando o menino teve proíbe terminantemente
maio de 1950. Arroz das

PUBLICO'
Beatificação. os ataques ntstero-eplép- consultar espi�H?s e até Apesar da intensa cam·

melhores qualidades co· Podemos e devemos ficos, lá estiveram os de buscar remedlos. panha do PSD, que por
mumente produzidas no glorificar os heróis! A espiritas e só depois pe- Veremos agora qual o todo os meios pretendeu
No!·te e Nordeste do A EMPREZA DE ELE- Igreja já declarou o Pe. diram a benção ao padre ���u de catolicid�de dos eleger para cargo, um

País, por saca de 60 TRICIDADE H ANS A Dehon Venerável, isto é católico. Quando foram fieiS. Todos que Ia foram, correligionario seu, foi
quilos, ,beneficiado, poli- torna público que é ex-

Servo de' Deus. �le é ou foramA por, curiosiçlade escolhido por seus pares
do, Cr$ 200,00 (duzentos ressameote roibida a digno d� nossa estima e ou em boa fe. Enquan�o para exercer o mandate'-
cruzeIros) e nas mesmas ,P Pt d veneraçao! Vamos re- de folhetos, orações e nada de mal se podia do prefeito Municipal dê

. - caça e a en ra a nos b' f'
". . . -

BIcondIçoes por saca da t d
. correr em nossas neces- logra las, e comumquem constata,r, a IgreJa nao umenau, por nove vo-

60 quilos, em casca, Cr$ derdren�st e suaS PltroPAr.le- sidades espirituais e as graças alcançados, ao usou de proibição. Agora tos a zero,.o sr. Gerardt
O (

. a e SI os em a o no

It'
.

a d
.

P. FraßC"ISCD Jose' KUßI·lz S.C.'J. t dI' d d d N f t Ih I·
.

1?5, o cent.o e) trInta
e Bom, bem assim a pesca

ma erlall!ló tOlgradD eCaml- ,!ude u o es a �sven adO eu er , va o corre IglO-
Cinco cruzel�os. Todos

nas a uas da re reza g�, e ap s o o o ora- Promotor da causa do e e esper.ar �eJa acata a nario udenista.
de bom rendImento. d

� rP Iça0· de Jesus, o Servo p, Dehon -

i Convento S. a voz da IgreJa. mas, te- Diversos vereadores:do
FEIJÃO - Cr$ 195,00 a, �SI�:, E�� e

lCença

I
de Deus, Pe. Leão João Coração de Jesus - C.P. 47 mo que, como antes, um PSD não compareceram

(cento e noventa S' cinco prev r za., Dehon.
.

TAUBATÉ -: Est. de São médico disse que o padre a sessão do legislativo
cruzeiros) por saca de VOSS & CIA. N.B.: Façam o pedido Paulo. da Rua da Glória era um municipal.

Prl!COl minimol piJril
I! finílneiílml!nlo díl
RIO - Por proposta

do ministro Eugenio
Gudín, foi assinado pelo
presidente da Republica
e decreto de garantia
de preços mínimos, para
aquisição e financiamen
tos pelo governo, de
acordo com os estudos
da Comissão de Finan
ciamento da' Produção,
nas seguintes bases:

"Menino inocente feito vitima da trapaça
fraude espírita"

"Fina e, grotesca

cretino porque fazia pro
paganda pelo menino,
agora dirão muito mais,
porque lanço êsre mani
festo de esclarecimento
d�xando desvendado o

mistério.
Nossa Senhora, usada

pare tal fim,. certamente
espera um desagravo e

nada mais lhe agradará
tanto do que rezar o terço
em familia.
Frei RAUL BUNN O.F.M.

Transcrito do JOl'nal
"A NAÇÃO" de Blumenau

Irineu feria assi ado omanifes,fo dos civis
RIO, 26 - «Diário de

I
Esta id�ia parece de-I efeito, num plano a que I Ceará; José Américo, da I ranças oe que também I o· documento, pois êle

Noticias» publica o se- finitivamente afastada, não ,ohegaria nenhum Paraíba; Etelvino Lins e assinem o docum.ento está expressamente vin
guinte:' ante ponderações se- partidO ,isoladamente, também o general '001'- ou lhe dêem próxima- culado ao seu espírito
O manifesto dos par- gundo as quais os ora- pois constitui uma espé. deiro de Farias, de Per- mente apoio irrestrito desde que se declarou

tidos· pró-união nacional dores, quaisquer que eie de declaração de n.ambuco; Arnon de os srs. Francisco Aguiar, favorável à união na
- «m�nifesto dos civis», fôssem, vinc}U]ariam o principios ou programa M'elo, de Alagoas; Lean- do Espirito Santo; e cional. Um emissário do
como está sendo chama- documento ao partido de a910 politica e moral dro Maciel, de Sergipe; Silvio Pedrosa, do Rio governador eleito de
do _:.. deverá ser lao- ou partidos a que per- comum a tôdas as fôrças Antônio Balbino, da Grande do Norte. São Paulo esteve sábado-
çado ainda nesta sema- tencessem, retirando-lhe representativas da Na- Bahia; Fernando Correia com o sr. Afonso Arinos
na, lá para quinta ou talvez o caráter de ção. da Oosta, de Mato Gros- O sr. Plinio Coelho, e levou uma cópia, ga-
sexta.feira, para alcan- pronunciamento acima so; Munhoz da Rocha, do Amazonas, único go- rantindo que o sr. Jânio
çar o Congresso aberto. dos partidos, apesar de Segundo informação do Paraná; Irineu Born- vernador eleito pelo Quadr.os a assinaria. Não
Não é provável, en- feito dentro dêles. O do sr. R.ui Santos, dez hausen, de Santa Cata- P. T. R, ainda não se veio resposta. Se o sr.

tretanto, que o lança- manifesto, já em reda� governadores já o assi- rina; e Ildo Meneghetti, manifestou. Jânio Quadros assinar
mento se faça através ção definitiva, ocupa naram ou com êle con· do .Rio Grande do Sul. Quanto ao sr. Jânio também assinará o sr:
de discursos no Senado três fôlhas dactilografa- cordaram' expressamen. Quadros, tudo leva

-

a Lucas Garcez, segundo
e na Câmara. das e situa-se, com te � Paulo Sarazate do Há promessas e espe- crer que também assine disse recentemente.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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5a. R. :I;�;���? ��. g�:'���a� D. R. Bernardo Grubba Sa 1.lnd. e Comercio Edital de . Primeira
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR '

.'
de Jaraguä do Sul

'

Noticias Militares
Alistamento a Revelia

Cidadãos da Classe de 1936

.

o Doutor Paulo Pelegrlno Ferreira, Juiz de di
retro da comarca de jaraguá do Sul Estado de San
ta Catarina, Brasil, na forma da lei,' etc.

Convidamos aos Senhores Acionistas désta So- FAZ SABER a todos quantos o presente
ciedade, para se reunirem em Assembleia Geral 01'- edital virem ou dele conhecimento tiverem ou ínte

dinaria, na nossa Séde Social, à rua Presídenre Epi. ressar possa, com o prazo de trinta dias (30) que
tácio Pessõa, 1,207, ás 14 horas do dia 26 de feve- findo esse prazo hão de ser arrematados por 'quem
reiro p. vindouro, pera dellberarem sobre a seguinte mais dér e maior lance oferecer em frent� as portas

do Edificio do Forum, no dia 26 'de fevereiro pro-

De acôrdo com o § 1°. do Art. 22 do L. S. M. ..8111 .8 81. xírno vindouro, as 10 horas, os bens penhorados a

Dee-Leí n=. 9.500 de 23jVIIj1946, são alistados a I - Exame, discussão e aprovação das FRANZ JOSEF HOCH, na ação executiva fiscal

revelia nesta data, os cidadãos abaixos relalíona- • Contas da Diretoria, do Balanço Geral, que lhe move o Instituto de Aposentadorias e Pen-

dos que poderão receber seus Certificadas de A conta de Lucros e Perdas e Parecer do sões dos Indusrrtaríos, e abaixo deecrtmtnados:

listamento, mediante o comparecinto nesta Junta Concelho Fiscal. Uma serra fita completa, bem nova, de marca

de Alistamento Militar: II - Eleição dos Membros do Conselho OMI.L e tamanho regaler e os respectivos aperrechos;
Adalberto Hansen, Osmar Silveira, Albrecht Fiscal Suplentes. avaliados, em Cr$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos

Itner, Norberto Hürch, Walfried Lessmann Erico III - Assuntos de interesse da Sociedade. I cruzelros).
.

A. Albrech, Elvino Santoro, Carlos F. Neves, Adal- "Achem-se à disposição dos Senhores' Acionis-I Assim, serão os referidos bens arrematados em

berto J. Bugmann, Onelso Godry, Anibal Schio- ras, os documentos a que ee refére o Art. 99 do De- primeira praça, por quem mais dér e maior lance

chet, Launelíno Jamowsky, Roland Persch Veral- crédo-leí nv, 2.627 de 26 de setembro de 1940." oferecer, acima do preço da avaliação, no dia, hora
dino Lemos, Hilario Stephani, Adolar Vie�heller, jaraguá do Sul, de 15 janeiro de 1955. e lugar supra mencionados, podendo os mesmos se-

Braz de Souza, Maury Fontoni, Ingoberto Theíla- WALDEMAR QRUBBA - -Dlr. Comercial rern examinados, por quem Interesse tiver, na oflcl-

cker! Alfredo L.ange, Darcy C. de Araujo, Modes- BERNARDO GRUBBA jR. - Dir. Gerente' na do executado, situada no disrrito de Corupá, on-
to Zíemann, GUIdo �ger, Oswaldo Klug, Mario E HARRY GRUBBA _ Diretor Gerente de se acha depositada. E para que chegue a noticia.

Sehramosky, Eugemo Gereut, Nilton P. da Silva
a publico e conhecimento de quem interessar possa,

Edgar, Bruner, Aldo A. Verbinenn, João Pereira' se passou o presente edital que será afixado no lu-

Eno Bansen. Manoel R. da Silva Antonio A. Vito� gar de costume, as portas do Forum, e publicado
rino, Hirioto B. Dutra, Nersí Bo�chard Alvaro D

Precisa-se falar com pela imprensa local - Correio do Povo. Dado e pes-

Batalha,
..

Geraldo G. Winter, Urban R�ngel, Adol- Leopoldo Haohmanu
sado nesta cidade de Ieragué do Sul, aos cinco dias

to W. Dürkop, Oswaldo Rau, Pedro Antonowicz
do mês de janeiro do ano de mil' novecentos e ein-

Alvino, Klein, Erwim Fitz, Adalberto S. Rothert: coenta e cinco. Eu, Ney Franco, escrivão o subscre-

Alfredo Paul, Harry Fritsche, Alberto R. Rosá Au-
Caso alguem saiba do seu paradeiro, vi. Assinado Paulo Pelegrino Ferreira. juiz de direi-

gusto Behlíng, Líndomar J. Travasso, Wilson Qua- informar à firmáHermes Macedo S.A. to «está conforme o original do que dou fé».

dros, Waldemar Reinhold, Eduardo Dams Pedro jaraguá do Sul, 5 de janeiro de 1955

Pereí a J é G b k' L
.

I FOI'
.' Rua 15 de Novembro n. 1256

r, os ra ows I, orrva . IVeira Ger- I O escrivão -- Ney franco
hard Töwe, Ingeborg Voig, RoIf Kamke, Hen'rique - B L UM E NAU -

Titz, Antonio Cetutti, Aldo G.. Fiedler, Delfino
Gumz, Norberto S. da Cunha, Francisco Watzko
Wilson Ludowig, Ireneu Rumpf, Doralino da Sil� 1;-"-------------------va, Francisco Toni, Aquino W. da Silva, Adolfo

°LAONMJOO'PnRloGTUETEOIRRADE SMEUISNFAILNHcOoSnÉAA IOrthey, Leandro Vogel, Marcelino Ribeiro Horst
G. Müller, Agostinho Batista, Sebastião d; Silva,
Anesio da Cunha, Artur A. Rosa, Alvino Bisoni
Alfredo dos Santos, Norberto Cardoso Dorival l Vermitugo suave e de pronto tda Silva, Dorival M. André, Horst, Hö�mann Wal- efeito Dispensa purgante e dieta!
dy Berri, Autanío L. dos Santos, Heinz J. SOboll, SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
Reynaldo L. Cordova, Luiz F. dos Reis, Idínor ME 1

.

o n. ,2, 3 e 4
Teixeira, Adolfo Emmerich, Valerio Píãotquevícz, Pr?teJa a s.aúde de seus tilhos e a sua própria!
Herbert Bolduan, Edmundo Keiser, Silvio R. A EVItará muitas doenças e poupará dinheiro em

Pinheiro, Bgon N. Lischka, Adelino Gonçalves, remédios
Francisco X. Carmo. Alcides Olíveíra, Nicanor Compre boje mesmo uma LOMBBIGUEIBA
Camila, João Socatellí, Mario Damasio, Lorival

.
MIlfARCOBA para o seu tilhinho.

Maia, Waldir Damasio. E um produto dos Laboratórios Minancora
Jaraguá do Sul, �5 de janeiro "de 1955 - J OI N V I L L E -

Praça
Assernbleia' Geral Ordinaria

UONVO(jli.�..i.O

O escrivão - Ney Franco

Edital de Citação
O Doutor Paulo Pelegrlno Ferreira, Juiz de di

reito da comarca de Iaragué do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital de
citação com o prazo de trinta dias virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por parte da Fazenda Pu
blica Esteduel foi proposta nesre juizo, uma ação
executiva fiscal pare cobrança de impostos em erra
zo ne importancia de Cr$ 888,00 e havendo o ofi
ciai

.

de justiça cartificado que o executado OSNY
CHAVES 'DE MELLO se encontra em lugar incerto
e não sabido; pelo presente edital cito o menciona
do devedor para, dentro do prazo de trinta dias com
parecer em juizo, afim de resgatar dito debito. E pa
ra que chegue ao conhecimento de todos, mandou
expedir o presente edital que será afixado no lugar
de costume e publicado pela imprensa local. Dado
e passado nesta cidade de jaraguá do ôul, aos de
zenove dias do mês de Janeiro do ano de mil no

vecenros e clncoenra e cinco. Eu, Ney franco, es

crivão o subscrevi. Assinado Paulo Pel.egrino Fer
reira. juiz de direito. «Está conforme o original, do
que dou fé».

jaraguá do Sul, 19 de Janeiro de 1955

De ordem do snr. Prefeito Municipal, torno
público, . que os interessados em obtenção de
BOLSAS ESCOLARES, para o. exercicio de 1955,
deverão requerer ao snr. Prefeito, instruindo os

pedidos com os documentos seguintes:
Certidão de Nascimento;
Atestado de habilitação.

Os requerimentos deverão dar entrada até o

dia 31 de Jan.eiro do ano em curso, devendo ser

declarado o curso a que se destina a citada Bolsa.
De acôrdo com a Lei ar. 1, de 1·3-1951, te-

rão preferência para a obtenção na ordem de - Jaraguá do Sul -

colocação:
a) o orfão de pai e mãe;
b) os filhos de pais reconhecidamente 11"- .1.

pobres; ��������������������
c) os����c�p��:. operári9s e funcionários Illi. Francisco Antonio Piccione

Não serão concedidas bolsas escolares em I
.

- - -

::M:�.D][CI(])
cursos de estabelecimentos particulares,· quanto Cirurgia Geral de adultos e crianpas CU--
exiRtam os de ensino gratuito, na residência ou

Y

domicilio do aluno.
nica Geral - Partos - Operações -

Diretoria do Déeas da Prefeitura Municipal
Moléstias de Senhoras e Homens.

de Jaraguá do Sul, em 8 de Janeiro de .1955. Especialis'a em doenças de crianças
OCTAOILIO P. RAMOS Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

Diretor do Departamento do Expediente (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

�c:::::=oc:::::ac:::::oc:::::=oc:::=::oc:::::><:::>�c::::;::::.c:::=::oc:::::::=@)

0õoe;. Celso -Branco' �ÕOO Despachante Aduaneiro .0
O Matriz: Rua Babit"lnga, 23 Füial: Praça General Osó-

�- Edif. próprio - Telefone, rio, 115 - Edificio «Santa

O 213 • Cx. P., 35 • End. Julia� - Apart. próprio, 32
Tel. eBranco» Telefone, 4773

O S. Francisco do Sul - S.C. Curitiba Paraná O
O

Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-
Otões administrativas

O bem como todos os serviços junto à Alfândega

�de São Francisco do Sul, são executados com pon-

�
tualidade e presteza, dispondo para êste fim' .

de umd organização perfeita com escritórios
e técnicos. O

1'·'MÕ:'�J;;é'···�76;�"d;'·S:'''T;;g:'·····] Ii;;;;;;;;;CC__O=H.=1[J=P__� -iiõiiiõiSiiõiA__N__�iiõiA;;;;;;;;o.;;;iiõiCiiõiA__�iiõiA__H.=][iiõiN__A--'I �. �;'��E��:��:O�:�;!·i����::�;��1;� �
�(:::: PromotorPúblico:)

�
armazein para depósito de mercadorias em ge-

�Clinica de Olhos ..,.... Ouvidos _ Har,'z e Garganla do ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.
Escritório de Advocacia

q.
- BIt..· ••••11•••11 Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras

l Aceita causas: Civeis-Comerciais - Co-
I

�
Mercadorias para o exterior do Brasil e

l� branças - Contratos - Consultas.
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA Localidalles Brasileiras

i=
ATENDE: - no Gabinete da PROMOTORIA, A melhor aparelhada em Santa Catarina

�: sito no "FORUM", diáriamente das 10 ás 12 e 1 Rua bdon Batista (Defronte It "A NOTICIA" O
Tradição üe mais de 20 anos, de serviços constantes

• das !4 ás 16 horas. J
- JOINV!LE -

às maiores firmas do E,tado e dos estados visinhos. O
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João Mathias Verbinenn
Secretário da Jam.

Artur Müller -' Presidente da Jam. Calçados
Prefeitura Municipal de Jataguá do Sull n [» Ir OBolsas Escolares 11\\ \LIC

,

E D I TIA L são os melhores e

- mais baratos -

,ti

Produtos da:

1 Indústria de Calçados
I·

Gosch Irmãos S.A.

Caixa Postal, '11

Santa Catarina
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•
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RU,a Cei. Emilio C. Jourdan, H. 62 - Jaraguá do Sul -: S. C. �

Drogas nacionais e estrangei:as, encontra-se, l
t,
a dispOSição do distinto público, apresentando �

� serviço criterioso e Preços Módicos S
I!!!!!!! II iIJINIIf�l' IR IDI"I!E 11!!!!!!!I11i!5 ",esa: Idl '&!S 111_111_111 &ia' II1I1ii' lO. esl'

Magresa.
Cançaço
PalHdez
fraqueza

É indgpensa".
o u�o do
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goleou

Outros resultados
do Campeonato
Oatarinense

ESCREVER PARA «R O B E L»
CAIXA POS,TAL 1021 EM C U R I T I B A

EDITAL

Virgilio Chiodini
Deodoro Lopes

E S P O R T E S
-------------. Centro de Saúde de

_

-

_

'
- t Agradecimento :':�:::ábO�:S�:ri.

I
Profundamenté consternados comuni-

do nesta cidade sobre a

1- POR lNALD.lB O .. RUBINI camos a todos os nossos parentes, amigos e
negligencia da Policia Ba-

_ .

conhecidos o falecimento de nossa querida nitäria, levo conhecimen-
mãe, sógra, avó e bisavó

to ao publico: Todas as

Em Joinville o Caxias F.' C.' Vva. Elisabelh Nardi Tissi �����m���o c�:::a ��p��=
\

B d
ocorrido no día 9 de janeiro p. p., com a tição, que há generos ali-

O C A aepen 1- idade de 82 anos. menticios estragados ou
• • As familias enlutadas vem externar seus prejudiciais a Saúde fo-

J"U B sincéros agradecimentos as pessôas amigas ram e serão tomadas nes-
Na segunda partida realizada, desta vez em omvu e o aepe�- e visinhas por seu valioso auxilio e os con- cessartas providencias
di' sofreu tremenda goleada pelo placard de 10 a O. Marcou sers fortaram durante o transe que passaram, as- por parte desta reparti-
tentos o center Juarez. Cinco «goals» em cada fase. Quadros - sim como agradecem a todos que enviaram cão. Graças á colabora-

Juiz - Renda - Outras Notas fIôres e acompanharam a falecida até a sua ção e oompreenção geral-
última morada. mente dos atingidos, ter-

Seguiu domingo passa- se são batidos de fórma DADOS TÉCNICOS Agradecem especialmente ao Rev. Padre na-se facil evitar a ven-
do a delegação do C. A. irremediável, pois tam- DO ENCONTRO Archangelo Moretti, pelas consoladoras pa- da deates generos ali-
Baependi para Joinville, bém em 1962 o então Local - Joinville. lavras proferidas no lar � no cemitério. menticios, assim são ab-
afim de enfrentar em se- Campeão da Liga Jara- Campo do São Luiz. Retorcida, 25/1/65 solutamente infudados os
gunda partida pelo Oam- guaense, S. E. D. Pedro Rendã Cr$ 14.265,00. A enlutada Familia Tissi boatos espalhados por
peonato Catarinense de II, era batido pelo Amé- Juiz - Wilson Silva. I er I mais línguas sobre a ne-
Futeból o Oaxías F. C. rica por 8 a 1. 1 ('. tempo: Caxias I) Bae- ii gligencia da Policia Ba-
No primeiro prélío rea- Dai tira-se a concluo pendi O. Final: Caxias 10 nitária no sentido de fa-

lizado em nossa cidade são, qbe o futeból pratí- Baependi O. cilitar ou permitir a ven-
venceu o Caxias por 4 cado no Municipio de Marcaram: Juarez (6) da de Generos Alimenti-
a 2, numa partida em Jaraguá, é ainda muito Cleuson (2) e Vi (2). 11»11» tn\trlTY11» � �IE R f P R f S f n I H C O" f S cios prejudicias a Saúde.
que o Baependi esteve novo, e muito inexperi- Quadros - Caxias: Pue- lf l1\\. \UJ'lJ lU l1\\.�=�'

Ass. Manoel Albino Duartecomandando até os vín- ente para bater-sé com cini, Hélio e Ivo. Joél, Guarda Sanitário Cl. H.
te minutos finais as ações times maís eategoríza- Gunga-Dín, e Hoppe. Di- PARA CURITIBA E TODO Enc. Ser. Policia Sanitária
com o mascador a favor dos e em campos ônde di, Periquito, J u a r e z, O ESTADO DO PARANÁ
de 2 a 1. Entretanto cai- as. dimensões são regu- Cleuson e Vi.
ram após Oll azurras pe- lamentares. Baependi: Rolli, Oeta-
lo escorre de quatro ten- Enquanto isso, nós fi- cílio e Jorge. Piazera,
tos a dois.

'

camos jogando em nos- Boloquinho e Zépi. Bra- IMas nesta segunda par-, sos «campinhos» porque moskí, Walter, Chadéco, !.!;;;;;__iiioõiiõ .............. ===�

tida, o C. A. Baependi aqui pode se esperar Turibio e Americano.
não foi feliz, pois sofreu uma vitória, mas [ogan- Anormalidades - O [o- Delegacia Auxiliar de Pro.-b.-ça-Ouma espetäcular derro- do fóra o. que se espera é gador Xadéco, contun- Polícia
ta pelo dilatado número «goleada»! díndo-se na primeira fa
de déz a zéro. Foi desclassificado o se, retirou, se do grama-
Extranharam os Jara- C. A Baependi do Cer- do para não mais voltar,

guaenses as dimensões tame Estadual, e nossas passando o Baependi a

do campo, e não tiveram esperanças fundam-se no jogar no tempo comple
resistência suficiente pa- próximo, ou melhor no mentar com déz elemen-
ra conterem o maiór vo- de 1965. tos.
lume de jôgo do Caxias. Dirigiu a partida de

�ste, por seu turno, domingo passado, o apí
jogando uma grande par- tador do prélio anterior
tida, e acertando os seus Wilson Silva, que esteve
defensores, não teve o regular.
maiór serviço senão go- A assistência esteve Em Brusque: Carlos
lear de fórma sensacío- fraca, dada creio a mu- Ranax 10 Tiradente 1.
nal o time Gampeão de dança em ultíma hóra (de Itajai) Em Tubarão:
Jaraguä. do local do prélio pois Ferroviário 4 Operário 2
Como se-vê, os qua- como estava programado (de Cresciúma) Em Joa

dros da L. J. D. que dís- o «metehs deveria ser çaba: Cruzeiro 2. Guaí
putam o Estadual, em realizado' no campo do curus O (de Concórdia)
confrontos- com os clu- Caxias; entretanto foi HOJE EM JOINVILLE
bes de Joinville lá na mudado para o campo Oaxías F. C. x C. A.
«Manchester» êatarínen- do São Luiz. Carlos Renax.

ß COMfRCIßl lIOH. - AJjV�C:DC�A_ -SE�:S�BILI-
R. Mal. Deodoro, 130 � Cx. 19 - Tel. 34 - Jaraguá do Sul

..�:==:::::::==::::::::::::::::::::::::==:::::::.::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::.::i:::::::::::==::::::::::::.:::::�
ii
E S 1 B -I

-

d EI t -d d S A
ii Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com-

I! mpr. u raSI eIra e e reeI a e.. li pleta assistência técnica contábil, jurídica e
ii M:ArRIZ:: JOINVIL-LJIE ' ii fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi;.
ii ii ços comerciais em geral.
ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: II Corretores da C. Nac. eguros «Ipiranga:. operan.
:: Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa II do em fogo, Acidentes db Trabalho, Acidell�
11 rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI� II tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res-
ii CÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS H ponsabilidade, Civil e Fidelidade.
H PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO-, ii Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
ii OS de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de !! _ A COMERCIAL LTDA. _

fi luz' e força de qualquer capacidade. li

I
uma organização as suas ord�ns!ii A nOSisa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de ii � n

Q:::�:::::�:��::;;:::::�:::::::::::::�:��::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::p �:==:::'::::=:::::�f!) 1:-_�_at_ltll_g_lUl_e_IDl_((})II

---------------------------------------,-------------------------

[ilrlill &:' [oßlullill Lure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

Proibimos terminante
mente a entrada de pes
soas em nossas proprie
dades, afim de pescar e

estragar as plantações.
Não nos responsabili

zamos pelo que possa
acontecer aos ínfratores
da presente proibição.
Jaraguä Eaquerdo.Jü-t-õê

Chamo a atenção dos
proprietarios e condu
tores de yeicul08 a mo

tor e para transporte de
carga, que é expressa
mente proibido o trans
porte de passageiros em

carros desta natureza,
sem a devida licença
especíal;'
Os infratores serão ---------------------

punidos com a multa de V d sen e- eCr$. 600,00 (quinhentos
cruzeiros),

.

de ac.ôrdo Um terreno com casa
com o �odigO Nacíonal] nova, dentro da cidade.
de 'I'ransíto. Uma camionete Ford,
Ja�aguá do Sul, 26 de em prefeito estado.

Janeiro de 1955. Uma oficina de bícíele-JOSÉ IZlDORO COPI tas com secção de' pe-Delegado ças, E um: bom aparelho
de rádio.

FRACOS E AN�MICOS I Tudo por preço de
Tomem: ocasião. Tratar na Ofici-

VINHO CREOSOTADO
na de consertos de bící-

"SILVEIRA"
cletas com o sr. 'I'heo

I.pregadl - bitI au: doro J. Wolf.
Rua Mal. Deodoro da

Fonseca.

EDITAL
A direção do Grupo

Escolar "Abdon Batista"
avisa aos Srs. pais e

alunos que a matricula
obedecerá a seguinte
ordem:
Dia 9

•
de Fevereiro:

Curso Complementar e

4. ano; dia 10: 3. ano;
dia 11: 2. ano; dia. 12:
I. ano repetente e dia
14 1. ano - alunes novos.
No ato da matricula

serão exigidos a certi
dão de nascimento e o

atestado de vacina.
Luciano Demarcki

Vende-se
Caminhão Cheyrolel - 2 Ion.
Informações no Escrí
torio Fischer.
Rua Mal. Deodoro, 204,
Jaraguá do Sul.

t ,.''''� ()(\E"'Ç"

OR"VI"""",'MUITO "F.AIGOSA ...... A "a ..

MíUJ\ f P".'lÂ A .AÇA. CO-..o ..

! .... N, SOM .... UXll •• R NO '''ATA

��l.rTO otsSE ORANOE (JL.AOELO I
, 'l..' SE. O

.!:.c'r,1'�. ., j

��i!�di'1;íiI,<íi1'i, �i!� ',�'4".:qLt'I�ß �t�\ I I 1!1i
"

,. SiFILU5 St. APReSENl. soa j
�UUE."A6 FOIU"a.S. ,,.,15 00"<1,'- REUMATISMO I

E�CAÓF'ULAI! !
f.S"INH". I"IaTU ... " .. ,

Ú-L C E. R " •
eCZEMAS
FI!AIOAA
OA"'TAOS
MAIIICHAS

I

-ELIXIR \JE NOGUEIRA "I
OONHI!OIOO HÃ " ....o. i
....... UI ,6oa "11''''. I

Sr. Redalor do Correio do Povo: Atendendo ao que FARMACIA NOVA
lôra publicado na secção «Cartes & Consultas»,
de 16/1/66, nO. 1.824, cumpre-no! comunicar a V. S.
que recebemos do sr. Delegado Seccional do Im.
posto de Renda o seguint€':

no. 48 de 19/1/55 - Referente consulta essa

firma protocolada 332/65 vg informo firmas socie.
Jades de qualquer espécie que não tenham recei- �����

ta bruta superior a Cr$ 160000,00 anuais vg es- _.

�

tão insentas apresenta. declaração pt.

i
IMPU--EZ" 00 S'NGUE 'I

Sendo. que s� nos cumpria comunicar, firm.a-
I

ft::_ �'I'vín O� H06!1(;IRft I
mo-nos mUI atenCIosamente.

I
i I..,U Ö il L ULI It

A COMERCIAL LIMITA.DA
Rua Mal. Deodoro, 130 _ Jaraguá. AUX. TRAT. SíFILIS

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

ea.a 81Ia'8.
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral médico - cirurgia de adul�os e crianças
- Partof' Dia�hermi3 Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Intra.vermelhos e aLuis.
-----_...

PARA,FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPI NHAS, ETC.

Tos•••
Resfriado.
Bronquites
E.crofulo••
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

TOSSES' IRONQUlm,

IlIBO [BUIGT IDO
(1ILVIl.A)

.RANDE TON...,

COf'ITÉM·
EXCELERTRS

ELEMENTOS TONICOS

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

\

TOBlco dos convalesc:entes
Tonico dos desnutrido� r
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificaç-ã,o geral do orga-
lllsmo com o

Dr. Waldemiro MaZU[8Chen

I
I
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CORREIO no POVO DOMINGO DIA 30-1-1955 4

rrefeitura Munici�al'de Jara�uá UO �ullndustrias Reunidas Jaraguá S. l. B�lanc::ete' �� Festa de
.

.

. Assembléia Geral Ordinária .
Sao Sebcstíâo de 1955

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS _ Listas diversas Cri 17.900,00
Virgilio Picolli - Requer licença para oons

C O N V O C A ç A O Festeiros 10.000,00
truir um muro de alvenaria. Angelo Piazera - Re- São convocados os Senhores Acionistas da Noveneiros 5.055,00
quer licença para construir casa de alvenaria com Industrias Reunidas Jaraguâ S. A. para a Assem- Vendas a rematação 10.995,00
dois pavimentos ä rua Mal. Deodoro da Fonseca. bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 5 de Restaurante e Café 18.480,00
Procópio Pereira Lima Júnior - Requer alvará de Março de 1955, as 9 horas da manhã, na sede Bebidas 26.584,00
"Vistoria e Habite-se". Victor Bernardes Emmen- social à Rua Quintino Boeaínva, 715/901, a fim Churrasco, 4.830,00
doerfer - Idem. Frederico Bartel > Requer licença de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: Jogos e divertimentos 17.390,00
para construir um mausoléo na sepultura de Kar- I _ Aprovação do Balanço e contas dó Tômbola 20.250,00

. men Gaedke, inhumada no Cemitério Municipal. exercício de 1954; Total renda bruta Or' 131.-484,00
José Panstein - Requer licença para efetuar pe- II - Eleição do novo Conselho Fiscal; Despezas Cr$ 29.042,00
quena modificação no prédio de sua propriedade III - Assuntos de Interesse da sociedade; Pe. Pregador 1.000,00
óra em cons�rução. Arnoldo U,tech - Req�uer licença NOTA: _ Acham-se à disposição dos Senho- Total despezas Cr$ 30,042,00
para con�tr!lIr casa. de madeirá e� Tres RIOS do res Acionistas os documentos a que se refere o Total renda bruta Cr$ 131.484,00
Norte. Silvino Pedrote - Requer licença para de'l artigo n. 99 do Decreto-lei n. 2.627 de 26 de Total despezas 30.042,00
molir uma casa de madeira existente á Estr. Rio Setembro d� 1940.

'

Total renda líquida Cr$ 101.442,00Molha, e, reconstrui-l� na Estrada Villa �o\1a. Lino Jaraguá. do Sul, em 25 de Janeiro de 1955. O Vigário e os festeiros agradecem pelasJacomrm - Requer Iíoença para construir um mau- Dietrich H. W. Hufenuessler " Diretor Gerente colunas deste jornal a cooperação do povo desoléo na sepultura de Henriqueta Jacomini, inhu-
.

Jaraguá para esta festa cuja renda será deposí-mada no Cemitério Municipal. Lothar Carlos Er- tada para a construção da nova Matriz.
nesto Sonnenhohl - Requer licença para construir A Comissão: Rudolfo Hufenuessler, Albano
u� galpão de madeira á Rua Exp. Gumercindo O M "II B t· d A .I Kanzler, Paulo Wunderlich, Pedro Winter, Joãoda Silva. Rodolfo Pinheiro - Requer licença para ri un o arre o e zeveuo Franzner, Victor Zimmermann, Walter Bartei,construíe um mausoléo na sepultura de Alexandre DPinheiro da Costa, inhumado no Cemitério Muni- I I

Domingos Ohiodini, Martim Rengel e omingos
ADVOOADO Hílleshein.

�;�r;' c��adO�!O af:��s:�a- e!eqc����cá.nç;. P���d��r:O . Jara.guâ do sU�is��: dhd:ea'h:��r:eBe��:r5·S. C. J.Moeller - Requer licença para construir ceroa em

tela de arame. Willy Mahnke - Requer licença
para modificar a fachada da casa comercial óra
em construção na Rua Mal. Deodoro da Fonseca.
Herbert Erdmann - Requer licença para construir
um mausoléo na sepultura de .Heinrich A. Les
smann, inhumado no Oemitério Municipal. Siegfried
Braatz - Requer licença para construir um mau

soléo na sepultura de seu filho Paulo Roberto
Braatz, inhumado no Cemitério Municipal. Ewaldo
A. E. Hornburg - Requer licença para construir
casa de alvenaria. Kunibert Enke - Requer licença
para estabelecer-se com casa de Generos Alimen
ticios, Bebidas e Fumos. Ewaldo Benthien r Requer
licença para estabelecer-se com comércio á varejo
e açougue não diário em Barra do Rio Oerro.
Eugênio Schewinsky - Requer licença para esta
belecer-se com alfaiataria em Garibaldi. Manoel G,
dos Santos - Requer licença para construir um

mausolêo na sepultura de Walmor G. dos Santos,
inhumado no Cemitério Municipal. Artur Enke -

Requer licença para construir. casa de madeira
na Este. Itapocú. Carlos Reiohert - Requer licença
p/ construir casa de alvenaria na Estr. Itapooü. Eva
Heise - Requer licença para construir um manso
léo na sepultura de Max Heise, inhumado no Ce
mitério Municipal. Bortolo Scarpin - Requer alvará
de "Vistoria e Habita-se". José Scheuer - Requer
licença para demolir uma casa de madeira e re
construi-la no mesmo local em alvenaria ..

Despacho - "Deferido"
Augusto H. Sehmidt ' Requer lhe seja forne

cido alinhamento e nivelamento do terreno de sua

propriedade sito á Rua Dr. Abdon Batista.
Despacho - Deferido nos termos da informação.

.

S/A. Pernambuco Powder Factory - Requer
certidão si é ou não devedor a Fazenda Municipal.

Despacho - "Defiro o Pedido"
Sergio Thomsen - Requer baixa do imposto

si automóvel particular. Zsno Foroni - Idem. Al-
fonso Mathias - Idem. Amo Konell - Idem. Poti- cancha de bochas. Oswaldo O. Reimer - Requer
guara Leal " Idem. Eurico Gerphardt - Requer licença pare construir casa de madeira a Esrr. Nova. Frutiferas e

baixa dos impostos a que estava sujeito n/ Re- Martha W. Horst - Reqner Ilcencä' pera efetuar Ornamentais
partição. Emilio Benthien Requer baixa dos pequenos reparos em SUd casa residencial, inclusive
impostos s/ atividades comerciais, digo açollgue. pintura externa e retelhamenro. Aleixo Bertolli -

Ind. e Com. W. Weege SIA, - Requer baixa dos Requer licença pare construir casa de madeira a

impostos si secção de banha, carnes e derivadOS., Esrr. Itapocú. .
Gert Breithéupt - Requei cance

Guilherme Moeller - Requer cancelamento dos lamente do imposto si uma cemtonere. Affonso
impostos sôbre Queijaria. Wiegando Reeder - Re- Benkendorf - Requer cancelamento do. imposto
quer cancelamento -do imposto si caminhão de 51 eutomovel particuler.
transporte. Lino Pradi ' Requer baixa dos impos- Despacho - "Como Requer"
tos sôbre Ferraria. Rodolfo Klug - Requer baixa Waldemiro Schmitz - Requer certidão si é
dos impostos si atividades comerciais. Wilmar Re- ou não devedor a Fazenda Muni·cipal. Horminio
bello - Requer baixa dos impostos s/ atividades Luciano - Requer certidão si o requerente ou sua

comerciais. Udo Bauer - Re·quer baixa dos impos- falecida espsoa possuem bens Itlnçados nésta Prefei
tos s/ atividades industriais, bem assim dispensa tura Mnnicipal.
do pagamento da 4"a, quota dos impostos de 1954,

.

Despacho "Certifique-se o que Constar"
tendo em vista o incendio ocorrido em seu esta- Franz Von Knoblauch -- Requer revalidação
belecimento em Outubro de 1954. Manoel F. àa de seu registro como construtor de obras. Alfredo
Oosta SIA. Com. e Ind. - Requer cancelamento C. Hanemann - Idem Idem Idem Idem.
do imposto' si camionete. Domingos Ohiodini, Dur- Despacho - "Averbe-se"
val ,e Loreno Marcatto . Requerem cancelamento Alfredo Meir - Requer baixd dos impostos
do Imposto de corretores de imóveis. Balduino s/ generos alimenticios. .'
Schmidt - Requer cancelamento do imposto sobre

.

Despacho - Cancele-se
açougue e fábrica de banha. Luiz Andregtoni - José M. da Cunha' - Requer transferencia
Requer baixa do imposto, si generos aliÍnenticios para seu nome dos impostos si estabelecimento co"

e -Botequim. Ricardo .Butzke - Requer cancAlaJ;llento mercial adquirido de Pascoal Abelino.
do imposto s/ Serraria movida a água. Frederico Despacho - "Transfira-se"
Moeller - Requer cancelamento do imposto Isobre Alberto Murara - Requer certidão si é ou não
Mercador de Cêra. Imp. Latino Americana - Re' devedor a Fazenda Municipal.
quer cancelamento do imposto ·sobre atividade� Despacho - "Certifique-&e"
c6merciais, Henrique Fuck - Requer licença para cons-

Despacho .. "Cancele se" truir duas casas de madeira a Avenida Getulio Var-
Hermann G. L. Schnitze - Requãr transfe- gas na vila de Corupa:

rência para seu nome dos impostos e demais obri- Despacho � "Como Requer, Paga a Taxa Devida".
gaçóes a que estava sujeito seu progenitor, inclusi- Diretoria' do Déeas da Prefeitura Municipalve o de concessionário do lote nr. 12, do Patrimô- de Jaraguá do Sul,' em 12 de .Janeiro de 1955.nio Municipal. Walter Bartel - Requer licença
para constru'Ír casa de madeira a Estr. Itapocú Conra
do Pinter - Requer licença para· construir uma

Rua: Marechal Deoderode Fonseca N°, 122

Escritório no prédio (Á Comercial LIda) •

laraguá do Sul
Associação Rural de

Jaraguá Sul
'=.SQ!iOtàS i®PJtc" ;f?t.::#alttJ°

\
I

é!!!=!:�ii=::=�;=::=ii=::=!;=;;=;!=!:=n=lii!
I� Dr. Renato W'altep III
1-1'1" II'i Com o presente, nos termos do Art. 300• dos

, M]É D :I C O I estatutos, o sr. Presidente da. Associação Rural da

lílíll.CLlNlCA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS li-',i Jaraguá do Sul, convoca todos os sócios desta As

DE SENHORAS - PARTOS sociação, para tomarem parte na Assembleia Ge-
ral Ordinária à realizar-se dia 13 (treze) do mês de

:I. ULTRA-SOM - Tratamento moderno 'e efí- :.. Fevereiro próximo, às 9 (nove] horas, em sua sé

III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III de social nesta cidade de Jaraguá do Sul, para

1"_'1" Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- Im deliberarem sobre a seguinte:
bagos, nevralgías, ciática. Abcessos, furúnculos, II O R DEM DO D I A

1""1" inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. 1"1"".: Afecções da pele. fístulas, varizes e úlceras re- :,"

III beldes. Asma, afecções do estômago, etc... IIlO: MASSAGENS ELETRIOAS __;:. Tratament- ::

III das Paralisias com 'reativação das funçõeo III
1:1'1" musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs I"Rcional dos músculos em geral, da bexiga, or- II

I"" gãos digestivos, etc... . flll:ONDAS CURTAS - DIATERJ\'lIA - ELETRO- II

I� CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO I
"1'1 .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e iii
mfra-vermelho... 1'1

UI' CONSULTÓRIO -' R u a dos Bomheiros :-,iiU" (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março "g

I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas "1'1"1
,,"

RESIDÊNOIA - RuaMinistro Calogeras, 350 :.:

111- Fone 305 - .1 OINVILL E " S. o. III
i=:I!!!!!!!I!:�'=:-==:=lii!!IEIi-::=:�:!-':=iE!l tE

do
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

OONVOOAÇÃO

a) Tomar conhecimento do Relatório da
Diretoria.

b) Discutir e votar o Parecer do Conselho
Fiscal sõbre o .Balanço, contas e atos
do" exercício anterior.

c) Discutir e resolver quaisquer assuntos de
Interesse da Classe ou da Associação.

d) Eleição da nova Diretoria e Conselho
Fiscal.
Jaraguä do Sul. 10 de Janeiro de 1955.

ARTUR MÜLLER - Presidente

MUDAS AVÓ! MÃE! FILHA!

Laranjeiras, Pe"
cegueiros, Ka
kíeeíros, Mací-
eiras, labotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélia�, Co
niferas, PÇllmei
ras, etc" etc. .

!)eçam Catálo
go Ilnstrado

LeD�::úp�eldel I
-.

TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEOATINA.
(OU REGULADOR VIE'IRA).

A MULHER EVITARA DORES

ALlYII AS CÓUCAS UTfRINAS
Emo,.ga-a. com "nnta�m PS7.
tombAt., II. IrregUlaridades das

fur.ç�"G peri6dlcas du 8f1nhoras

É Calm51l'it. , 16gul.ador dassas
'IJn�õ8. ,

FlUXO-SEDATINA
-

pela IUU' e'ompro'lflf&da eficácta'
milito r.cltl�da. Deve eer u�ue

com confi&nça

FlUXO",SEDATINA

r="='======='="='==�====:='="='===lliII AUTO JARAGUA $. A. :.

ii Oficina :;e:�:::: D�Od;:S::l texaco ii
II Serviço FO} D Autorisado ii
i'l' Consertos e Reformas a preços razoáveis :':1executados por pessoal competente

II ---� II
ii' Solda Elétrica· e á Oxigênio ii

II Combustivel e Lubrificantes II
II li
li ::

�:::�::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::-.ii
OCTA,CILIO p. RAMOS

Diretor de Depart .. do Expediente

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO - 5

Fixa- novas escalas padrões de ven

cimentos a funcionários municipais
e da outras orovidencias

O Snr. Artur Müller,· Prefeito Municipal de
Jaraguä do Sul, no uso das suas atribuições. I

Faço saber a todos os habitantes deste muni-
Portaria Nr. 10 cipio; que a Oamara Municipal votou e eu saneío-

_.. Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do' no a seguinte lei.
.. .

Sul, no uso das suas atribuições, e tendo em vísra ART. t-, - Fl�am criados as �eg.!lIpt8s es��.
o que precelnia o Artigo 2., da Lei Municipal nr. 5, Ias. padrões de vencimentos a funcionârios mUDlCI-

de 15 de janeiro de 1955, resolve: I pais:
I

_

Promover ao Padrão «O», por merecimento, os P A D R A O VENOIMENTO ANllli
Professores Padrão «M». Olinda Pradí Chiodini, z. 1 25.200,00
Inês Pedri Bersan, Maura Dirce Mascerenhas, Este- z. 2 26'.400,00
fânia Maria Picolli, Miriam Floriani, Use Mengarda, x. 3 27.600,00
Adélia Pradl Floriani, Paulina do Nascimento Laz- z. 4

.

28.800,00_
zaris, Nestor Pedri, Nllza Azevedo, Elli L. ôchulz, z. 5 30.000,00
Waldémar ôchulrz, Edmundo. Braulio Lauro Packer,' ART. 2°� - Fica ainda o Prefeito MunicipalPortaria Nr. 3 Darci Gonçalves. Emi Marta Voltolini e Gertrudes autorisado a promover por merecimento, o funcio-

Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do Baümle, á contar da data da respectiva lei. närío que se destacar no serviço pela assiduidade
Sul, no uso das suas atribuições, e tendo em víste Registre-se e Cumpra-se e defeza dos interêsses de adminístração publica.
o que preceltúa o Artigo 2., da Lei Municipal nr.: 5, Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 15 ART ..30• - Si houver promoção ficará o po-de 15 de Janeiro de 1955, resolve: de Janeiro de 1955. der Executivo autorisado a abrir no exercício de

Promover ao Padrão «Z. 1 ». por merecimento, Artur Müller - Prefeito Munlcipel 1�55, o crédito necessário para seu fiel oumprimen-
o Fiscal Padrão «Y», Verdi Francisco Lenzt, a

con-I to.
tar da data da respectiva lei.· Portaria Nr. 11 ART. 4°. - Esta lei entrará em vigôr na da-

".Registre-s� .e Cum�ra-se , Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do ta de sua publicação, revogadas as disposições em
\

Pr�feltura MUnicipal de rarague do Sul, em 15
Sul, no uso das suas atribuições, e tendo em vista contrario.

de Janeiro de 1955.
.. loque preceilúa o Artigo 2., da Lei Municipal nr. 3, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

Artur Muller - Prefeito Municipal de 13 de janeiro de 1955, resolve: 13 de Janeiro de 1955.
Promover ao Padrão «M», por merecimento, os Artur Müller � Prefeito Municipal

Portaria Nr. 4 Profeesôres Padrão «K», Nilo de Souza, Renato Oeteoilio P. Ramos - Dir. do Depert. do Exp.
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do Pradl, Otavio Danna, Alice Pedrl, Isaura Koehler, Mergarethe Huber - Extrenumerería "XIX"

Sul, no uso das suas atribuições, e tendo em vista Edi Rahn Milnitz, Cecilia ôrenger, Sofia P. Lenz],
o que preceítúa o Artigo 2., da Lei Municipal nr. 3, Juliana C. da Veiga Coutinho e Helmuth Guilherme
de 13 de Ianeíro de 1955, resolve: Duwe, á contar da data da respectiva lei.

Promover ao Padrão «X», em seus respectivos Regtstre-se e Cumpra se

cargos, por merecimento, os funcionértos Antônio. Prefeitura Munícípel de jaraguá do Sul, em 15
Quadros, Arthur Günther, Paula Eleonora Platstwich, de Janeiro de 1955.
Mauricio de Goes filho e Alexandre Koehler, Q Artur Müller - Prefeito Municipal
contar da dera. da respectiva lei.

.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de jaragtiá do Sul, em 15

de Janeiro de t 955.
.

Artur Müller - Prefeitura Municipal

lPrefentll1lra OOlUl1l1l11CUIPati
�e Jatr21glUl� d� §1lll�

.Portaria Nr. 1
Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições, e tendo em vista
o que preceltúa o Art. 2., da Lei Munlcipal nr. 5,
de 15 de Ianelro de 1955, resolve:

Promover ao Padrão Z. 5, por merecimento, o

Escriturário Padrão «Z» Octacilio P. Ramos, a con

tar da data da referida lei.
Registre-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 15
de janeiro de 1955.

Artur Müller - Prefeito Municipal

•

Portaria Nr. 2
Artur Müller, Prefeitó Municipal de jaraguá do

Sul, no uso das SUiJS atribuições, e tendo em vlsta
o que preceilúa o Artigo 2., da Lei Municipal nr. 3,
de 13 de Janeiro de 1955, resolve:

Promover ao Padrão «Z», em seus respectivos
cargos, . por merecimento, os funcionários Egidio
Volrolíuí, Gabriel Maurissens, Lourenço. Gresinger,
Henrique Pedri, Henrique Iacóbl, Henrique Ferrazza,
Guilherme Hering e Emílio da Silva, a contar da
data da respectiva lei.

Registre-se e Cumpra se

Prefeitura Municipal de Iereguä do Sul, em 1;)
de Janeiro de 1955.

Artur Müller - Prefeito Municipal

/

Portaria Nr. 5
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, np us» das suas atribuições, e tendo eil. vista
o que preceitúa o Artigo 2., da Lei Municipal nr. 5,
de 13 de Janeiro de 1955, resolve;

Promover ao Padrão' «Y», em seus respectivos
cargos, por mere�imento, os funcionários Ademar
Meneguine da Silva e Hermano C. Leonard SchuH
ze, a contar da data da respectiva lei.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal ·de jaraguá do Sul, em 15

de janeiro de 1955.
AFiur Müller � Prefeito Municipal

Portaria Nr. 6
Artur Müller, Prefeiro Municipal de jaraguá do

Sul, no us'Q das suas atribuições, e tendo em vista
o que preceitúa o Artigo 2., da Lei Municipal nr. 5,
de 15 de Janeiro de 1955, resolve:

Promover' ao Padrão «V>:, por merecimento•. o
Escriturário Padrão «T», Waldir O. Rubini, a contar
da data da respectiva lei.

Registre se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de jaraguá ,do Sul, em 15

de Janeiro de 1955.
.

Artur Müller - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 7
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuiçõeô, e tendo em vista
o que preceitúa o Artigo 2., da Lei Municipal nr. 3,
de 13 de janeiro de 1955, resolve:

Promover ào Padrão «U», em seus respectivos
cargos, por merecimento, os funcionários Theodoro
Crescencio da Silva, Waldemar Serapião de Moraes
e Vicente jesuino de Souza, a contar da data da
respectiva lei.

. Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 15

de janeiro de 1955.
Artur Müller • Prefeito Municipal

.

Portaria Nr. 8
Artur Müller, Prefeito Municipal de laraguá do

Sul, no· uso das suàs atribuições, e tendo, em vista

o que preceítúe o Artigo 2., da Lei Municipal nr, 3, em um (1) ano da data de expedição do eompe
de 13 de ·Ianeiro· de 1955, resolve: -. tente alvará, sendo daí por diante os respectivos

Promover ao Padrão «Z. 2», por merecimento, terrenos lançados novamente com não edificados.
o Intendente-Exator Padrão «Z», Francisco 'Mees, a ART 3°. Ficam tambem alterado 'para �r$.
contar da data da respectiva lei. •

' 1,00 (hum cruzeiro) por saco de 45 quilos, o Im-

Registre·se e Cumpra.se· posto correspondente ao ART. 181, do Código Tri-
Prefe.itura Municipal de jaraguá do Sul, em 15 butârio (Lei nr. 79, de 22 da Dezembro de 1950),

de Janeiro de 1955. na parte a que se refere ao arroz.
'

Artur Müller - Prefeito Municipal ART. 4°. Este decreto entrará em vígor na da-
ta de sua publicacão, revogadas as disposições em

contrário.
.

/
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em

31 de Dezembro de 1954.
Artur Müller - Prefeito Municipal

Octacilio P, Ramos - Dir. do Depart. do Exp.
Margarethe Huber - Extranumerário "XIX"

Portaria Nr. 14
Artur Müller, Prefeito MuniCipal de Jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Nomear Turibio Antônio Elisio, para exercer

o cargo de Escriturário Padrão «V», do Quadro ..J�:::::::::::::::::::::::::::'":::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�."
Único do Municipio, percebendo os vencimentos ii ln\TI» IEm>lltrlH[ W A\l(JTC!1KViT A\ "N�1 'ii
consignados em lei. !! lU'�o 1ß \l" lli\ß\ .Ir:llVllßU�!� 'I!

Registre-se e Cumpra-se. II·
:MÉDIUO UIRUBGJÄO ,

ii

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 15 H ii
de Janeiro de 1955. ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii

Artur Müller - 'Prefeito Mnnicipal II· sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
D .E C R É TON R. 3 1 i

..:i:':.
CIRUROIA -

s����;�A ��i�L- CRIANÇAS B

••
:!;
..
::altera o valôr \YenaÍ dos terrenos da cidade,

e dá outras providencias. a Longa pratiea em Hospitais EOfopenso. , II

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Ja- ·.:rj! '.:1':1.FE Consultório e residência:raguá, no uso das suas atribuições, e "AD RE -

a II

RENDUM", da Câmara Municipal, d e c r e ta: .1111. Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 .1::.::ART. 1°. Ficam fixados os seguin'tes valores
O LT S

nos terrenós da zona urbana e suburbana da ci- li C NSU A: !!

dade' !i Pela manhã: das 10 ás 12 horas II, . n ::Ruas de la. classe, Cr$. 10,00 á Cr$. 50,00 o M2. ii Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas iiRuas de 2a• classe, Cr$. 2,00 á Cr$. 30,00 o M2. ii '

. ii
RuasA�T .3io .1�s��'en��:·deO���S��:ã'� p;2�cr�v�! I !:1):::::::!�::�:::!::::!:::::�::an�::::�::::�:�::::::::::i?\!

DOMINGO DIA 30-1-191>5

Portaria rNr. 9
Artur Müller, Prefeito Municipal de laregué do

Sul, no uso das suas atribuições, e tendo em vlsta
o que preceitúa o Artigo 2., da Lei Municipal nr. 5,
de 15 de janeiro de 1965, resolve:

Promover ao Padrão «Z. 2», por merecimento,
em seus respectivos cargos, os funcionários inativos
Antonio Pedri e França Vosgerau, a contar da data
da respectiva lei.

Registre-se e Cumpra-se IPrefeitura Municipa! de Ieragué do Sul, em 15
de Janeiro de 1955.

Artur Müller - Prefeito Municipal

Portaria Nr. 12
Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições, e tendo em vista
o que preceitúa o' Artigo 2., da Lei Munlcipal nr. 3,
de 15 de Janeiro de 1955, resolve:

Promover a Referência «XXI», por merecimento,
o Extranumerário Referência «XIX», Margarethe Hu
ber, á contar da data da respectiva lei. "

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de jar'aguá do Sul, em 15

de janeiro de 1955.
.

Artur Müller - Prefeito Municip!!1

Portaria Nr. 13
Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuiçõ�s, resolve:
Exonerar Turibio Antônio Elísio, do cargo de

ExtranUmerário Referência «XXIII», do Quadro Unico
do Municipio, em virtude de sua nomeação para
outro cargo.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 15

d� janeiro der 1955.
Artur.Mülle: - Prefeito Municipal

L E I NR. 3

L E I N R. 2
Altera o.valor venal dos terrenos
nas ruas da cidade e dá outras

, providencias.
O ônr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ia

raguá do Sul, no uso das suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste muní

clplo, que a Camara Municipal votou e eu sancio
no a seguinte leí:

ART. 1°. - Ficam fixades os seguintes valores
nos terrenos da zona urbana e suburbana da cida
de, ratificado assim, o Decreto nr=. 31, de 51 de De
zembro de 1954, baixando " ad referendum" pelo
Executivo.
Ruas de 1 a. Classe, Cr·$. 10,00 á Cr$. 50,00 o M2.
Ruas de· 2a. Classe, Cr$. 2,00 á Cr$. 30,00 o M2.
Ruas de 5a. Classe, Cr$. 0,50 á Cr$. 5,00 o M2.

ART. 2°. - As licenças de construção prescre
vem em um (1) ano da data de expedição do' res
pectivo alvará sendo dai por diante lançados como
não edificados do respectivos terrenos.

ART. 3°. - Ficam tambem alterados para Cr$.
1,00 (humcruzeiro) por saco de 45 quilos, o imposto
correspondente do Art. 181, da lei nr. 79, de 22 de
Dezembro de 1950 (Código Tributário), na parte a

que se refere ao arroz.

ART. 4° . .,- Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicaç'ão, revogadas as disposições em
contrario.

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 13
de janeiro de 1955. .

.

Artur Müller - Prefeito Municipal
Octacilio P. Ramos - Dir. do Depart. do Exp.

Margarelhe Huber - Extranumerário "XIX"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
POLITIK QUEMOYL o K AL

bombardiert '.

'

Die Herren Desembar-I Die staatliche Politik Der amerikanisch _ chl- MU�lZIpalkamer. Unter dem

gador Nelson Guimarães, ist gespannt auf die ver- . h' V
.. Vorsitz des Herrn Curt

L ISS A BON _ Zum Der 41 jährige Graf von Doktoren Olimpio de Oll- mutliehen Kandidaten zur
nesrsc e .Verteídígung- Hilbrecht fand die Absch-

I
.

d D
' spakt wurde vom korn- Iussltzung d M

..

I
ersrenrne seit der Ausruf- Barcelona dankte den veire un ,e p u t i e r t e-r Regierung des Staates. munlstlschen China mit

er
.

umzipa -

ung der spanischen Re- spanischen Monarchisten Paulo Bornhausen und .
'

A ·11
.

b hí
kammer stetr, bel der u.a.

blík 193 k f Herr Artur Müller wurden F·· h
einer rtl_ erre esc ies- toleende Anlräge verab-

pu I 1 em es zu ür die Treue zu ihrem unf sind sc on vorge- sung der Inse.l Qu.emoy schol·edet wurden.· eine
einer grossen Demonstre- Herrscherhau. "Vereinigen zur Bildung des Zentral- sehen: Heriberro Hülse; b t t t D t I
tion der spanischen Mo- wir uns in einem heiligen direktoriums der Partei augenblíckllcher Finanz- h�n �or e . ie n� tona -

Lobesausprechung, vor-

narchísten als t Eíd
'

d· K h lt ausgewählt, um die rnunl _ sekrerär, Deputierter Her-
c .lDeslschen Batterien er- geschlegen durch den

, IS gesrern I um re rone, a en I wl��rten '�a� Feuer. Der Kamme�rat Marío N· I··abend der s p a n i s c h e wir sie hoch über persön- zipalen Diretorien im Nor- cilio Deeke und Dr. João Mtnlsrerprãsldenr d e r ...

ICO IDI,

Thronprätendent Don Juan, liehen Interessen und den- den des Staates neuzu- Baier Filho durch die Volks publlk Chi Ch
zur nu!.zllchen Verwaltung,

Graf von Barcelona, in ken wir' nur an die Ga- gründen. UDN, Deputierter Jorge E
.re I

..

ma, u ausgeführt durch den

seinem BxiI in Estorill renne, die sie für die Als Beginn wurden fast Lacerda durch den PRP
n-lai, soll er�lart haben, Herrn Präfekten Artur

(Portugal) einen grossen Fortdauer der' Grcesse alle Direktorien von São und Senator Saulo Ramos
dass der zWls�hen �en ·Müller im Laufe des Iah-

'

E F,
USA und Narlonelchlne

res 1964· .

Belleid
mpfang gab, Anlass: der Spaniens darstellt." rancfsco bis Porto União durch den PTB. abgeschlossene Pakt auf ,-eIße ei et s-

18. Geburtstag seiner Kürzlich soll sich Don organisiert. In der nächs- iI Der PSD gab ebenfalls jeden Fall ein Kriegs-und laussprechung, vorgesch
Tochter, der Infantin Maria Juan mit Franco über die ren Numer werden wir schon die Namen bekannt: Angriffspakt sei Wenn agen durch den Herrn

del Pilar. Frage der Erziehung sei- die Nammen der in die die Deputierten Aderbel die USA nicht· ihre ge-
Kammerrat Alfredo Lange,

4000 spanische Adelige, nes ältesten Sohnes Don schon gewählten Direkte- RHmos da Silva, Leoberto samten beweffneten Streit-
zum

. �bleben des Herrn

darunter 160 Granden, Carlos geeinigt haben. rien bekenntgeben. Leal oder Senator Ivo de kräfte aus Formosa den Tosstnl: lerzre Lesung des

waren, zum grössten Teil Franco soll beébstchtígen, - x- Aquino, P h I I d' d Gesetzesentreges, der den

heimlich, über die Grenze den 16 jährigen Don Cer-
eng u- nse n u.n er Kaufswert der ôtadtländ-

nach Portugal gekommen. los einmal auf den spa-

--------------------- �eerenge von
..

Xíuan z�- ereien erhöht und andere

Eigenartig war, dass ôpa- nischen Thron zu setzen. B un t ,e �W e It ru�kzregen, mussten sie Vorsichtsmassregeln trifft;
niens Staatschef , Franco Höhepunkt der Feierlich-

. !Dlt den ernsten Folgen Festsetzung der Gehälter

für die Illegalen Grenz- ketten zum Geburtstag der Monlgermany musste síe erkennen, dass
ihrer ,Haltung rech�en. der õffentlichen Auges-

grenger nachträglich über Infantin wird heute abend Der brttleche Feldmar- sie festgeklemmt war.
Rotchlßa wer�e es !J1�ht teilten; Genehmigung der

die spanische Botschaft ein grosser Ball sein, zu schall Montgomery, der Nachdem man die schöne d�lden, von emer euslän- Dezemberbilanz der Muni-

in Líseebon Vtsa eusstel- dem der Graf von ßarce- d
.,

h h d A dlsch�n Macht an der zlpalprêfekrur.emnac sr auc íe ue- neue Wanne aufgebrochen Befreiung Formosas ge-
Ien lless. Vertreter der lona 1200 Einladungen bildung der neuen : deut- hatte, wurde Mrs. Rompey hindert zu werden.
spanischen Regierung wa- verschickt hat. Preis der sehen Trupgen überwachen nach zwei Stunden aus
ren auf dem Empfang Eíntrttrskarten: 260 Escu- wird, wird in England schon der unbequemen Zwangs-
nicht vertreten. dos (etwa 35 DM), epasseshelber "Montger- lage befreit.

many" genannt. Er hat
die Absicht, jede der vor. Askelischer Premier

I{ h h d TT h d h P Zwischen dem enthalt

urzgesc ic tenun .D..urzweit·1 gese. �n,en eUls� en an-
samen chinesischen Mi_• zerdívtsíonen mit doppelt 1"1

Jo Hanns Roesler: sowíel Panzern euszurüs- nlsterpreesldenten Tschu

ten, wie sie die deustschen En-Lei und dem lebens

Panzerdivisionen 'im zwei- lustigen, biertrinkenden

W I k
.

h Armeeeberbefehlshaberren e t neg , arten.
T h T h II

Y ri 'I S Id I
sc u- e so en ernste

e e� er o, 8 Meinungsverschiedén h e i-
Bruno Bauer hat eine er "kan.n: .

Prmz Victor Ema�.�el ten bestehen, verlaufet aus
Taschenuhr. Bruno Bauers MelDe

t
Uhr habe, I.ch v.on Savoyen, der 17 J�h London. Ihre Auseinander

Taschenuhr ist ein wahres vergessen. Verges�en. Lle- nge Sohn des �xkremgs setzungen verdunkeln auch
Wundér der Praezision. gen gelassen! M�lße gol- Umberto von Ita,hen; ,wur- die Bezienungen zwischen
Bruno Bauers Taschenuhr dene Uhr!. J:?ahel!!l! Auf de zusam"?en mit s�lß�m den übrigen Führern des
zeigt nicht nur, die Stun- dem S�hrelbtlsch! J�hrgang Jetzt �ur Ita IIe- Regimes, Staatschef Mao
den und Sekunden, sie ß�dhch hat es Ambros mschen Armee �lOberufen. Tse Tung versuêh� zu
zeigt auch den Mond, begriffen. I

Er kann der EIßberufung I vermitteln
die Sonne, die Sterne und "Ach so? Vergessen? jedoch nicht Folge leisten,

.

das Weltall. Die vollen Die Uhr? Auf dem Sch- da die italienische V�rfas- lichl in Deulschland?
Stunden laeutet sie und reibtisch?" ,sung den Angehörigen Nach Informationen aus

am Morgen weckt sie. So
"

'·Ja." des früheren Königshauses London soll das Haupf-
eine feine Uhr ist Bruno "Ich hoer� ein wenig diS Betreten italienischen quartier der neuen deut-
Bauers Taschenuhr. Aus- schlecht." Bodens verbietet. Folglich schen Wehrmacht nicht in
serdem ist sie aus purem "Ich weiss." wird Victor Emanuel wohl der Bundesrepublik, son-

schwerem Golde. Die Leute in d�r Stras- kaum Soldat werden. dem irgendwo in, Nord-
Eines Mc.rgens sitzt senbahn hoeren es mit "oeher fliegen- frankreich einw-erichtet

Bruno Bauer in der Stras- Ve�gnuegen. D i e amerikanischen werden, Deutsche Stabsof
senbahn. Da steigt Am- Am Abend kommt Bru- Jagdflieger im Raum. Kai- fiere sollen zur Aubildnng
bros ein.

'I
no Bauer heim. In die serslautern (Pfalz) haben den NATO·Stäben in Oslo,

Ambros ist schwerhoe- Urbanstrasse 10. Bruno sich bereit erklrert, auf di� Fontainebleau und Neapel
rig, aber sonst ist Am- Bauers Frau wartet schon Einwohnerschaft bei künf- zugeteilt werden.

'

bros ne-Ho in der Tuer, tigen Starts durch ent-

"Tag, Bruno! Lange "Du hast wohl heute sprechende "leisere" Start· Amiszopf
nicht gesehen! Wie gehts, deinen' komischen Tag, �ichtung und höheres Zwei Neubauten im

wie stehts?" Bruno?" f Überfliegen der Wohnge- West·Berliner Be z i r k

"Gut, Ambros! Wir sind "Ich? Wieso?" biete Rücksicht zu neh- Charlotteburg, die dieser

umgezogen!" "Warum hast du heute men. Bei einem Massen. Tage fertig wurden, müs-

"Wie?" sechs Leute nach deiner start von US.Düsenjägern sen, womöglich wieder

"Umgezogen sind' wir'" Uhr geschickt?"
'

am 3. Oktober hauer. die abgerissen werden. Dás

ruft Bruno laut. Bruno Bauer trifft bald Piloten die Stadt Kaisers- Charlottenburger Grund-

"Umgezogen? Wohin der Schlag. lautern im Tiefflug über- buch teilte der Baugesell-
denn?" "Ich? Geschickt?" flogen, was deutsche Pro- schaft. mit, nach einer

"Urbanstrasse 10, II. Die Frau nickr: teste auslöste, allerhrechsten Kabinetts-

Stock!" "Ja, Sechs Maenner ka- Feslgeklemml or,lIre aus dem Jahre 1797

"Wohin?" men kurz hintereinander Mrs, Ursula Rompey sei eine Bebauung der

"Urbanstrasse!" Bruno und sagten, ich solle ih- hatte keine Freude, als betreffenden Grundstücke

sagt es, so laut er kann. nen die Uhr geben, die sie' voller Stolz die Bade- nicht zulässig, weil es

"Oartenstrasse?" du am Schreibtisch liegen wanne ihres, neugebauten sich bei dem Gebiet um 11=====================11

St:�k�anstrasse 10 - II. !i�a�::Ch��k:: ��hhae��e:� mSl)s eii�wei���w��:ft� ;�:t��grü�g�igSei����d��h ,.J!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�•••

Die Leute in der Stras- s,ie natuerlich nur dem Als sie sich wieder aus 'WD.i1h�Blms 111.'1'1 hhafntdehlte. Iri' JD)lo IEllltrIBI l[ A TrYflK\M ANN ··:!:I
senbahn hoeren es mit ersten mitgeben koennen." der Wanne erheben wollt., Ie augese sc a at \U � lU !VJl.B\

::?r!f::�i���b:.�n,.�:�
Protest eingelegt.

.:...:1..:11: Formado�'!���:d,��:':::''!°univer_.:I...::...:1"Wie spaet ist es?" N I V E A '- C R E M E STARKER TROST sidades de ColÔnia (Alemanha) e Pôrto Alegre
fragt Ambros. Dänemarks bekanntes-
"Ich weiss' nicht!" brüllt die wissenschaftliche Hautnahrung ler Atomforscher Prof.!l CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E ::

Br,u'wnoa'rum wel'sst du es

Nils Bohr fragte kürzliéh I! CLINICA GERAL II
Als ,Schutz gegen Sonnen- wandter Koerper vollkommen ein Mitarbeiter, ob Chur- ..

L ti B·t· E '1

brand an der Praia gibt es und tief in die Haut ein und h II h
li onga pra ca em OSpl ais oropeos i:

nicht?" nichts Besseres als Nivea-Cre- macht sie zart und sammt- c i s Be auptung zuträfe, ii ii

"Ich habe dahel'm mel'ne d e·
., W il....:·:I•••:

Consultório e residência: :i••••:.!••••••:.me. Das in ihr enthaltene eu- weich. Nivea-Creme ist unue- ass IDe elßzlge asser-

Uhr auf dem Schreibtisch ropaeische Produkt Eucerit ist bertroffenalsTages-undNacht- toffbombe die ganze Erd- Rua Preso Epitácio Pessôa, 139

vergessen!"
'

die Frucht langjaehriger wis- treme, als' Unterlage fuer kuO'''1 zertru··mmern ko··nne.. : ::

"Wa"? Wie?"
senschaftlicher - Forschungen. Puder und Rouge oder als Rei- Bob; tröstete ihn.. "Das:1 CONSULTAS: ii

'" Eucerit verbindert das ueber� nigungs-Creme. ::
..

"Ich habe daheim meine maessige Verbrennen der ,

ist schon möglich, Aber ii Pela manhã: das 10 ás 12 horas ii
Uhr auf dem Schreibtisch Haut, erhaelt die Haut weich Nivea-Creme fuer den Herrn wir können uns damit ii

Pld d/' 17 1/2 h
!!

vergessen." und geschmeidig und vermei- Vor dem Einseifen in die tro- trresten, dass unsere Erde .i!JI..
e a tar e: as 14 1.2 as aras

...:!.I.".•:,"WI.e?"
det den starken Wasservei ckene Haut einmassiert, wird hl· I· h

.

d Atende chamoados durante a No'l"te
I

lust unter der tropischen Son-I das Rasieren zum Vergnue- sc less IC ,nur eIDer er
.',,"\", " ,;...

Bruno Bauer brue It was neo Eucerit dringt als hautver- gen. kleineren Planeten ist." ::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::i!

"Heiliger Eid für dieKrone"
Don Juan von Spanien versammelte

400 Monarchisten in Estoril

DI[ Dfift

t
c

,;::: :::::::::::: :::::::::õõ: :-.:::::::::: :::::::::::: ::::.-::::::: :::::::::::: ::::::::: ::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::._

il!i, Dr. Erich Kaufmann I.iArzt und Chirurg

;i,
...
:,·j:
...
:

-proUmoviert an der medizinischen Fakultät der .:l.:·.;�.,.:,níversttären von Köln (Deutschland) und
Porto Alegre

CHIRURG - FRAUENARZT - GEBURTSHELFER -

KINDER - UND ALLGEMEINB PRAXIS

LANGE PRAXIS IN EUROPABISCHBN KRANKf!.NHAEU-
SERN

Konsultoriun und Wohnung:
Rua Preso Epitácio Pessõa, 139

Sprechstunden :

Morgens von 10 bis 12 Uhr
Nachmittags von 14,30,bis 17,30 Uhr

Man steht auch Nachts zur Verfügung

\
, -/1. \4�

Haemorrhoideo
Juckreiz Ekzp.me, Fissuren. Wir werden darauf euf-

Haedensa (Pomade) be-
merksam gemacht dass
die Tabletten

ruhigt, schützt, heilt. So- " Eull'o ,,'
fortige Wirkung, beque-
me Applikation. Formel der C. F. BOEHRINGER
der Haedensa - Gesells- & SÖHNE, Mannhein, das
chaft, Berlin. Zugelassen bekannle und alrbewaehr
bei den deutschen Kran· te ASlhma-Mittel, wieder
kenkassen. ' überall erhaeltlich sind.

Asthma

Apotheke "Sebulz"
JABAGUA DO SUL I

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Recbtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, d,ie Sie

am besten zu den geringsten "Preisen bedient.

o

,'\
r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CORREIO 'DO POVO DOMINGO DIA 30-1-1956 7

Camara Municipal Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul r A lU 1 (fi) W A (li N IE I S, Ao
Ata da Reunião Ordinária de 11-1-55 Balanço Geral do Ativo e Passivo do Mu- Lavoura, Comércio eJndústria
Aos onze dlas do mês de janeiro de mil nove- nicipio de Jaraguá do Sul, em 31 de A bl

.

I di
.

.

Dezembro de 19.54
. ssem ela gera or marra

centos e cincoenta e cinco, pelas sete horas ria sala
do F!>rum no edifi�io da Prefeilura Municipa� de ja� ATIVO
rag�a d� S�I,. reunidos os snrs.: K�rt H. t:-I11?recht, . Valores Pertencentes ao MuníclpíoMano Nlcolíní, Alfredo Langer, Orevíano TISSI, Ger- Saldo désta conta
hard Roeder Frederico C. A_. Vasel, AIvi� Seidel. Bens Imóveis
Constêltad� a presença. de número leg�I,. fOI pelo sr, Saldo désta conta
Kurt H. Hllbr,:cht, Presidenre em exerCICIO, d�c_Iarada Bens Móveis
aberta a sessao! ordenando ao sr. 20._secretarJ(� que Saldo désta conta

procedesse a leltu,:_a da �ta 9a� sessoes anteríores. Divida Activa
Postas em voreçao e díscussão, foram apr�vadas Saldo désta conta
sem e�endas, pelo que pa�sc:ram!l. ser essínedes Fundos Bisponívelspela �esa. A �egUlr o sr. 1 e

•. secretarI,? leu a Ordem Saldo désta conta'
ao Ola, por nao haver Expedlenre. FOI aprovado em C a i x a
primeira discuss�o o parecer da Comissão de r!- Saldo désta conta
nanças, Economie, Orçamento e Contas do Munící-
pio, referente ao Projeto de Lei n. 28. Em 3°. e ul-

.

_

tima discussão foi aprovado o Projeto de Lei n. 29.
Foi dada livre a palavra, pediu e a obteve o verea

dor sr. Otavíeno Tissi, que requereu fosse4:lispensa
da a ida do Projeto de lei, aprovado em ultima dls
cuesão, à Comissão de Redação. Em votação foi o

requerimento aprovado unanimamente. Nada mais ha
vendo a tratar o sr. Presidente em exercício convo

cou nova reunião pera o dia 18 do corrente; com a

Ordem do Dia seguinte: 2°. discussão do Projeto de
Lei n. 28. Não estiveram presentes os snrs.: Adolfo
A. Emmendoerfer, Willy G. Gessner, Ney Franco,
Walter jark.

1.063.243,00

(ass.) Kurt Herbert Hilbrecht
Mario Nlcolíní
Alfredo Langer

Ata da Reunião Ordinária de 18-1-55

São convidados os senhores acionistas desta
sociedade a se reunirem em assembleia geral ordi
naria, a realizar-se no dia 19 de Fevereiro do cor-

15.000,00 rente ano, às 16 horas, nos escritorios da socieda
de, em Iacú Assú, Municipio de Guaramirim, a fim

1.164.553,60 de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do dia

10. - Aprovação do relatorlo, balanço e contas
da diretoria e do respectivo parecer do con

selho fiscal, referentes ao exercicio de 1964.
2°. - Eleição dos membros efetivos e suplen-7.314,90 tes do conselho fiscal pera o exercício de 1955.
Nota. Achem-se a disposição dos senheres acio

.�_��6�8o!."l.:..,3�0. nlstes, nos escrltorlos da sociedade, os documentos,
Cr$. 3.797.950,10 aos quais aludem o art. n. 99, do decreto-lei n.2627

de 26 de Setembro de 1940.
Iecú Assú, 19 de janeiro de 1965.
Affonso Wagner - Diretor Comercial

1.547:157,30

PASSIVO
Divida Passiva Flutuante
Saldo désta conta

Restos á Pagar
Saldo désta conta

Patrimônio
Saldo désta conta

450.000,00

, ,

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço
Geral, somando o total de três milhões, setecentos
e noventa e séte mil, novecentos e cincoenta cru
zeiros e déz cenravos (Cr$ 3.797.960,10).

Contadoria da Prefeitura Municipal de jaraguá
do Sul, em 31 de Dezembro' de 1954.

201.633,80 [jiniÍlio ilio Luiz·l!J:;:;3.146.316,30
e-s. 3.797.960.10 A Direção do Ginásio São Luiz avisa aos srs.

alunos: 1) Os Exames de 2a. época serão realiza
dos DOS dias 25 e 26 de fevereiro. 2) Os Exames
de Admissão nos dias 23, 24, e 25 de fevereiro .

Serão exigidos: a) Registro de nascimente. b) A
testado Médico. c) Atestado de vacina antívariülíoa.
d) Atestado de conclusão do Curso Primário. e) 5
fotografias 3x4. NOTA: Todos os documentos de-

ARTUR MÜLLER _ Prefeito Municipal vem ter firma reconhecida. 3) Início do ano letivo:
Aos dezoito dias do mês de janeiro de mil no- OCTACILIO P: RAMOS _ Contador Curso Primário: 23 de fevereiro. Curso ginasial: 3

vecenros e cíncoenra e cinco, pelas sete horas na de março ou em data marcada pelo Ministério da
sala do Fórum no edificio da Prefeitura Municipal Educação. 4) Matrícula: Todos os alunos do Curso
de jaraguá do Sul, reunidos os snrs.: Kurt H. Hil- ginasial devem matricular-se (obrigatoriedade) em

brecht, Mario Nicolini, Alfredo Langer, Frederico C. OO....� _ H _ H _:... H UHU _ :-::-:-�........_._. fevereiro. Caderneta escolar e requerimento. 5)
A. Vasel, Walter Iark, .Gerha!4 Ro�der, Alvi.m Seidel. � �CLíNíêÃÍ)Ê�RAiówX--- .Ma�rículas Grat�itas.: As matriculas gratuitas oon-

Constatada a presença de numero legal, fOI pelo sr. � O O C b O'A·
cedI�as pelo Giuâsío deve!D ser re�ova�a� ef!l

Kurt H. Hilbrecht, presidente em exercício declarada r sn y u as qUI n o �
Janeiro. Os reprovados nao tem mais direito a

dberta a sessão, ordenando ao sr. 20. secretário que I matrícula. Terão direito à matrícula gratuita, dois
procedesse a leitura da. ata da sessão anterior. Após I I

alunos melhor classificados nos Exames ao Ginásio.
lida discutida foi posta em votação, sendo a mesma

CIRURGIÃO DBNTISTA 6 No ato da matrícula Iar-se-ã o pagamento da

aprovada sem emenda pelo que foi assinada pela Consultório ao lado da Prefeitura Municipal 1:'1' prestação. 7). �ão se aceita�á m.ais �lunos da
'Mêse. Proseguindo os trabalhos o sr. le• secretário CLINICA . CIRUROIA BUCAL _ PRÓTBSB CIda�� como l!Ie.mI-I!lte.rnos. �) Expe�iIente. Duran�e
leu o Expediente, que constou: oficio n. 12/56, rece- MOdernD' Tralamento de canaes sob controle Radioaràlico

as férias n�s �Ias üteís, sera
A da.s 9 as 11 da maI!ha.

bido do sr. Octacilio Pedro Ramos, Diretor do De-
H O R Á R I O 9). Tr�nsferenCIa: A trans!erenCla d� alunos deste

partamento do Expedíente. Oficio n. 61 do sr. Irineu .IIAND! _ das 8 à& 12
Ginâsio .para outro, .devera ser pedida nos meses

Bornhausen, oficio n. 14/66 do sr, Artur Müller, Pre- TARDE At d h M d
de Janeiro e Fevereiro.

feit M
..

I d b I d n
- en e com oras arca as

elo umcipai, rrezen o anexo o a ancete a He- NOITE - Terças e Quintas das 8 -às 10

I.OII=='M==O=e=IL=I=A=R=IAO==S=.A=L=.É=T=J::==IO'ceita Orçamentária, referente ao mês de Dezembro,
e o projeto de Lei n. 30, que, Altera o valor venal JARAGUÁ DO SUL

dos terrenos e dá outras providências. Foi dada Ii-
'vre a palavra, pediu e a obteve o sr. Mario Nicoli- II de VITOR ZIMMERMANN

-

II
ni req�erendo a discussão do projeto· de Lei n. 30 m II - BSCRITÓRIO AV. GBTULIO VARGAS, 26 - li
com urgência. Em discussão foi o requerimento a- Fernando A S II JaraaDA do Sul Sla. Calarina II
p. ovado unanimamente, Pediu a palavra também o I • pringmann II "sr. Alfredo Langer requerendo que fosse inscrito em II Vende-se Terrenos '"ata, um voro de profundo pesar, pelo falecimento do Formado pela Faculdade de Ciencias Mé- 'Isr. João Tosini, e que fosse cientificada a enlutada dicas da Universidade'do Distrito Federal PRAIA DE PIQARAS: OS melhorás ter- II
familia. Posto em votação foi o requerimento do sr. "'1 renos em prestações mensais de Cr$ 300,00.

.

"
Lan�er aprovado unanimamente. Fêz uso da palavra COOies Médiea - Cirurgia Geral - Partos CASCAVEL: A cidadl3 de maiór futuro II
o sr. Mario Nicolini, requerendo um voio de louvor Consultório e Residência: Rua Preso Epi- ,0,

no Oeste do Paraná, vendas de lótes, chaca- "ao Prefeito Municipal, pelo desempenho de suas fun- á' P ras e colonias em prestações.
-

d 19"'4 A'
t CIO essôa n. 206 (ex'residencia de dr.

" CURITIBA: Vendas de dI'versos lotes a'
....
'çoes no transcorrer e. u • seguir o sr. 1°. se- AlvaroBatalha).. ....

cretáriCl leu a Ordem do Dia, foi aprovado em 2°. e Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs. I II
prestações com valorização garantida. "última discusão o parecer da Comissão de FinaD- "

P. BARRA VELHA: Lótes a prestações
ças, Economia, Orçamento e Cõnras do Municipio, '._'''''''�''''''''_''''''''''''''_''''''U_','_'''_'''_11

II'
na magnifica praia de Barra Velha. com suas 'I"�referente ao projeto de Lei n. 28. Foi aprovado em

- Atende chamados de dia e a noite - I belezas naturais. '

10. e ultima discussão o parecer da Comissão de Fi- ,1== =::.._ •• _", ... "._",_", ......... ",_",_, '_"'_11111 II JARAGUÁ DO SUL:' Vende-se diversos II

��(if.�i�:��I�;b1�����e����€5:�:�i������ ri�;'";e==;;-=:;=;;�;�=�::lll �::���i;ç;�;�:�i�;;����·��;��e:·:: II
o sr. Presidente em exercício, convocou nova reuni- ii _ JARAGUÁ DO SUL _ ii II I M O V E I'S II
ão para as déz horas deste mesmo dia. Com a Or- ii II II
dem do Dia seguinte: 2°. discussão do projeto de !! Medicamentos e Perfumarias 0=========.==========0
Lei n. 30. Não estiveram presentes os snrs.: Ney ii Simbolo de Honestidade :::0==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.....

Franco, Otaviano Tissi, Adolfo A. Emmendoerfer, ii Confiança e Presteza ii "ii
Willy Germano Gessner. li II

DA· d D t
II

(ass.) �'::ioH���lin7i1brecht . ii � ��;o�e!c;:o��: �����: ii r. rqulme es an as. li
Alfredo Langer �::::::::::::::.-:::::::::::=::::".::::=::::::::::::::::".::::=:::::::::::::::::::::===�::::::::::::::".ti I! A D V O GA D O li

ii ::

-

I d C W· W ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 • ii

r:.!!!!l�:EE:EEJ!iii!I!E'dBli!!!!!!i!!l!!iã�c:a::l
n • e om. • eege S/A. ii

J
ii

ii araguá do Sul Santa Catarina ii

B r::
Foto Piazep.:::J A�sE�B�e: vOgR�� ���ÁR'A �==,==-��=========�===-�===J

.1
11111 _aI. D":::D� ::"::;,:0:••-L�aragU d. SUl

II ���d.:�'�f:������E,i':�����O:�������::�� r�=;;SI«b=iEfiE;:;l
I FI'lmes de

Barra do Rio Cerro, afim de deliberarem sôbre a
I. II

Fotografias em geral varias

I
seguinte ordem do dia: II RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 I!

_

marcas� x

tamdnhos
_ I - Aprovação do Balanço e contas do li JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA !!

I T a, dl'Sposl'ça-o aparelhos f togra'f' I
exercicio qe '19M. III! Secça-o de lavagem, depo'sl'to de lubrl'fl'c"ntns, :.1::.'em

.
o ICOS a e-

_ II _ Eleição do novo Conselho Fiscal. U �

mães <NOIGTLÄNDER» e outros de ótima ill ii combustível e acessórios.
quall'dade _ com lentes azuladas. �'I' III - Assumos de interesse da Sociedade. II Lub 'f'

-

d B
.

ii rI Icaçao-carga e aterIas etc.

m·· Ve,'a a exposição sem compromisso. ii'
:NOTA: Achdm-se a disposição dos Sors. Ii

_ X _ li acionistas os documemos a que se refere o artigo li CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO-

1111
Dispondo do melhor equipamento, 1111"1' i�40�0 Decreto·lei nO, 2.627, de 26 de Setembro de II MÓVBL B CAMINHÃO.

pode arender á todo e qualquer Barra do Rio Cerro (Jaraguá do Sul), em 6 de II

.==:=i��=::I�::..�:aã!:�::�:I-=:J janeiro de de 1965WOlfgang Weege _ Pr�sidente �::::::::::�::::�:.:�:=:�:�:�:�::::::::::�::�:::����::::::::JI
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CORREIO DO POVO
Clube BaependiAtlético

Extração da TOmbola

A Diretoria do Clube; Atlético Baependí, tor
na público para conhecimentos dos interessados,

ANO XXXIV - JARAGuÁ DO SUL DOMINGO, 30 DB JANBIRO DB 1955 SANTA CATARINA N 1826 que a extração da tômbola em 'beneficio da

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!.� «CAMPANHA PRÓ ESTÁDIO. DE ESPORTES»,
, realizada pela Loteria Federal de Natal, indicou

P d D eh O nos seguintes beneficiados: I

a r e 1. prêmio - nr. 7.668 - bilhete não vendido

Honrar os heróis é a João Dehon, a 14 de l:
2. c - nr. 7.829 - qswaldo �arqua�dt

Aniversários: Amanhã a Kilian Sohn com a srta. bela virtude que eno- Março de 1843 em La 3.« - nr. 4.173 - bilhete 'D�o. vendido
srta. Iria SatIer, restden- Elsa Piccinini. brece o carater humano. Oapelle no norte da

4. c - nr. 3.850 - C. W: NeIDIg (Oxford)
te na Barra do Rio Oêr-

Enlace Buchmann-Berloldi Entre as instituições que França. Já na mais ten-
5." - nr. 5.309 - Henr�que Flohr

roo
.

' mais cultuam a glorifi- ra Idade demonstrou ser (Estrada Schroeder)
Dia 23 aniversariou-se �eahzou-se ontem n.esta capão. dos seus heróis um eleito do Senhor pa-

a srta. Gertrudes Fie- d d I t
Y

------------

CI a e o en ace ma nmo- está sem dúvida a ra magnos feitos. De seu
dler, filha do sr. Leepol- nial. da gentíl senhorita Igreja Católica. Esta �xi- pai herdou a nobreza de Reeistro Civil Ela, brasileira, soltei-
do Fiedler, residente em M.ana Daísy Buchmann, mia mestra' procura por atitudes, a serenidade e ra, doméstica. domicilia-
Estrada Sehreeden

.

f Ih d H B h I P G h O d id tI a o sr. arry uc - todos os meios demons- perseverança na eon- rene . ünt er ticial do a e resi en I! neste
Dia 1 passa a data na-. mann e de sua esposa trar a seus filhos, e ao quista de triunfos; de Registro Civil do 1°. Distrito distrito em Retorcida,

talícía da gentil srta. Anna. Buchmann �om o mundo em geral, a sua sua piedosa mãe recebeu da Comarca [araguá do Sul, filha de Fedele Voltolini
Alice Pedri,' professora, sr. HIlarIO Bertoldí, me- doutrina ostentando o o bafejo ardente da ca- Estado de Santa Catarina, e de Miranda Menel Vol--

residente nesta cidade; caníco, residente em Ar- heroismo dos fiéis se- rídade, na devoção ao Brasil. tolini.
O sr. Alberto Murara, re- rozeir�. guidores e observadores Coração de Jesus, e a

'

sidente em Nereu Ramos Ao Jovem par e seus de seus ensinamentos. sólida piedade.
faz saber que comparece-

e Híltrudes Voíg' resí di
. ram no cartório exibindo os

,
-

ignos progenitores os Os bons exemplos são Filho obediente, cur-
dente nesta cidade.

.

t de' documentos exigidos pela lei
cu.mprlmen os o« or- verdadeiros ímãs que sou conforme desejo do f' d h bDI'a ..

os trígemíos LI' d P a im e se • a ilitarem oar a.;. ,
-

reio o oVOD• atraem para a via da pai iii. Sorbone, laurean- r-

no, Mario e Francisco virtude outras tantas al- do-se em Direito. Aguar-Voigt, residentes nesta
mas. Na soeíedade bu- dou paciente sua maior-cidade. .

b hNa mesma data as srtas. Vva. Elisa et Mardi Tissi
I
mana dá-se o titulo de idade para decidir Iír-

Dulce Satler e Isolda F 1 dí 9 d
' herói a quem por golpe memente seguir seu s

.

a eceu Ia e J�- de talento ou de força pendores e sua vocação.Meyer. neiro p. p., �m Retorci- dístíngutu-se da coletivi- Sempre quiz ser sacer-Dia 3 a sra. Ana Mül- d�, � s�a. �hsabetht Na!- dade. Na Igreja honram- dote. Encontrou a opoler, víuva de José M, di. T�SSI, viuva de Julio
se os que .osteutem unia síção de seu progenitor,Müller e o menino Beno TISSI.

. . vida plenamente em con- que sómente permitiuLeopoldo Fiedler, filho A extinta contava.a Ida- Iormídade com a lei seguir esta c a r r e i r a
do sr. Leopoldo Fiedler, �e de 82 anos, delxa.1 O dívína e a eclesiástica, quando Leão completoucomerciante em Estrada Iílhos, 86 netos e 32 bís-

e trazem o .significativo 21 anos de idade. E paraScbroeder. netos
.

.

nome de "santos". quem cursara nos estu-Ainda dia 3 o sr. Ge- O seu sepultamento
.. 'Para estimular a pos- dos leigos a famosa uni,raldo Bagatolli, comer- deu-se no ce�ltérlO de teridade é uso apresen- versídade parisiense nãocíante em Rio Negro. N. S. d� Rosärío, naque- tar as nobres qualidades podia deixar de escolherDia 4 a sra. Lidia Ia localidade, com grau- dos beneméritos. Para a não menos famosaSchmitt Ersching, espo- de acomp�nhamento. afervorar os bons, e pa- universidade Gregoria-sa do sr. Jorge ísrschíng, A tamílía enlutada a-

ra solidificar a fiel ímí- na em Roma para apri-alfaiate 'nesta cidade. �resentamos nossos sen- tação do Bem e da morar-se nos conheci-Dia 6 a menina Tere- tidos pezames. Verdade, a Igreja pro- me n tos eclesiásticos.
zinha, filha do sr. Alíon-

cura tornar conhecidos Galgou brilhantemente
so Nicoluzzi e o jovem os seus heróis, isto é, os degraus dos cursos
Eugenio Strebe, filho do

os santas, sejam ,eles filosóficos, teológicos,sr. Walter Strebe, resí-
mártires, pontllíces, con-I

sendo ordenado sacer-dente em Rio 'Oêrro.
A todos os aníversa- Iessores, virgens ou pe- dote a t9 de Dezembro

nitentes. A vitalidade e de 1868.
riantes os cumprimentos a santidade desta Igreja] Retornando à Pátriado «Correio do Povo». 'é patenteada, íníterrup- dedíea-se com ardor ao

Casamenlos: Realizaram- tamente pelo crescímen- trabalho paroquial, pro-
se ontem na sala das to do número dos cano- curando socorrer a todos
audiencias os seguintes nizados. espiritual,e materialmen-
casamentos: Leopoldo Nem todos os santos te. Seu fervor foi rica-
Guckert com a srta. Er- são conhecidos ou vene- mente recompensado e

na Zimke; Walter Gsed- rados por grande núme- copiosos frutos colheu
ke com s srta. Erna 'ro de devotos. Também sua atividade. Elevado a

Rueckertj Rüdiger 'Ort- neste ponto ostenta-se a Cônego por méritos ad
win H. Raeder com a verdade do adágio po- quiridos. Como vigário
srta. Lydia H. Sacht; Hi- pular que não se ama o de Saint·Quentin fundou
lario Bertoldi com a srta. 'que se desconhece. E o uma Patronato para me-

Maria Daisy Buchmann; nome, as virtudes e a ninos, Círculo Operário,
Alexandre Arndt. com a obra do P. Dehon são Colégio e Diário Católi-
srta. Hertha Klemann; . pouco conhecidos, e ve- COSo Foi zeloso e dedi-
Antonio Flor com a srta. neradas unicamente por cado cura de almas,
Guilhermina Julia Vieira; serem ainda desconhe- ótimo confessor e infla·
Mario Stricker com a cidos. Porém, não se mado orador.
srta. Amanda Dombek e pode deixar de amá-lo No íntimo refôlho de

I e venerá-lo quando se seu ardente coração ali
Er:i=;j-'j_:_!:ii!!iii!!::=i'-:==::i!!ili!!!I=Ii::miiEiii!iiiill'==:II===Iji! toma noção de sua san- mentava o. desejo de

IF b
'

-' DI tidade.
.

pertencer mais íntima
..

e res
(Sezoes, M,alárlas, II Nasceu o Pe. Leão mente a Deus. Conse-iii Impaludismo' I'III

,
. Maleitas, Tremedeira

I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - .�!I!I!I!I'I'I!II
,
" Capsulas Antiseson icas III

I M inancora" �!
�I Em Todas as Boas Farmácias I�

It::.
)�:

I:@:<'I É um produto dos Laboratórios MINANCORA III i;�i!i,:/fiii :%1:
••• :.:.;.:.:.:.:--:0•••••;•• :=:::.

III - Joinville - Sta. Catarina - II ,k"::r"'l�, ��
Li;!!=Eiliiiiii;!�U!i==n;;;;li!iu=n:�!�I=!iE!Ei====i j;;; �}. '�i� '.,:�

I VeneravelSL O C A

Edital n. 3.700 de 26·1-55.
Bruno Küster e

" Paula Steinert

casar-se: Ele, brasileiro, soltei
ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distrito
em Rio da Luz, filho de
Alberto' Küster e de
Martha DosgeKüster.

Edital D. 3.698, de 24-1-55.
Ewaldo Alfredo Beseke

e Gertrudes Ehlert
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domiciliado
e residente em Ilha da
Figueira, neste distrito,
filho de Frieaa Beseke.
Ela, brasileira, soltei

ra, doméstica, domicilia
da EI residente em Fran
cisco de Paula, neste
distrito, filha de Ricardo
Ehlert e de Ida Ittner.

Edital n. 3.699 de 25-1-55.
Antonio Demathé e

Emi Marta Voltolini
Ele, brasileiro, soltei-

ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distrito
em Retorcida, filho de
Luiz Demathé e de Rosa
Demathé.

Ela, brasileira, soltei
ra, doméstica, domicilia
da e residente nesta
distrito em Rio da Luz,
filha de Henrique Stei
nett e de Anna Steinert.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante I , dias. SI
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legais.
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oficial

To,.. • alivia .. dO.... CIIIIIiI ..,....ça e

rapidez.
To"'- 11 Indicado contra.

Dôres de cabeça Resfriados
Nevralgias Gripe
Reumatismo Ciatica

Togai _ auxilia a ellmlnaçilo do ácido úriCo. Nlo exerce qualquer ação
depressiva. Os comprimidos de Togai dissolvidos em agua são faeels de
tomar. Mllhares..cle médicos atestam a sua eflc4da. Togai é medlcamenú>
que se pode tomar com absoluta confiança. 'f

guira um de seus ideais, serviço e honra!
pois já era padre, porém Na festa do divino Co
acalentava outro mais ração, a 28 de Junho de
generoso: ser padre re- t878, o P. Dehon emite
ligioso, dedicado exclu- seus primeiros votos.
sivamente à devoção do Estava iniciada a Con
Coração de Jesus! E. .. o gregação dos "Padres
Coração de Jesus o do Sagrado Coração de
queria para fundador Jesus". E Deus abençoou
duma Congregação re li- rica e copiósamente o

giosa dedicada a. seu esfôrço e a dedicação
do fundador P. Dehon,
enviando·lhe flores, rosas
e espinhos! Pela cruz

segue-se à luz; P. Dehon
- também palmilhou esta
vereda amarga e cruenta.
O sofrimento que' Deus
manda enobrece e forta-

IIeee a nóvel Congregação,
que distende seus ramos

I pela Europa, America,
•

(Cont. na primeira pagina)

COIIRA CIS'A,
I UfDA DOS CI-

II Pudim' Medeiros - A Melhor, Sobremesa II
ti '

, .
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((» §abäo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CHAo WIEIlEt HNJI))lU§1[I�JAl co JonIDlfiHe
"

'
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ESPEClAlfOAOE

I economisa-se �empo e dinheiro.
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