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HONRaS" DISTINÇf\o
o sr, Dr. Luiz de Souza, a convite do Govêrno dos Estados Unidos, permanecerá três mêses naquele Paiz

A "GAZETA'\ brilhante orgão da Imprensa Catarinense, na Capital do Estado, vem de publicar, com os titulos acima, a seguinte noticia:
«Teve lugar na quarta ilustre bolsista, que, em pela sua aprimorada ín- no exercício dêsse alto irmãos americanos do Nós, os Jaraguaenses

feira última, ás dezes- seguida, agradeceu. telig�ncia, postas ao cargo constituiu sempre norte. que, por duas vezes,
sete horas, no Gabine�e Repercutiu com pro- serviço do Estado, quer, força atuante. a ser�Iç.o confiámos ao Dr. Luiz
do Exmo. Sr. Dr. Wald.,r funda e expressiva sim- através da Secr.etal'�a da da Dem�cracIa Brasíleí- Gratos nos é, a propó- de Souza, o mandato de
Busch, digno Secretá�Io patía nos setores . da S�gurança, onde eylden- ra.. continuando! deste- sito de tão significativa Deputado Estadual pelo
·de Estado dos Ne�óclOs opinião pública catarí- CIO�. suas qua�I�ades mldament�" .

hoje, sua homenagem, registar sua nosso Municipio, não só
da Educação, Saude e

nense a justa homena- posItivas. de admínístra- obra �atriotIca n� As- franca receptividade na rios sentimos igualmente
As�istência Social, a so-

gem do Govêrno Ameri- d?r .

dedicado á causa sembléía, ,?-a defesa da coletividade barriga- honrados come também
lealdade de entrega do

cano ao nosso ilustre pu�bca, quer .na Assem- �rdem soc�al. ':�l� sa- verde, que se habituou orgulhosos da distinção
d�cumento que concede conterrâneo sr. Dr. Luiz blé�a Leg�sl!ltlva por sua 1I.enta� quao dIlICII. .

é a, ver no Dr. Luiz de com que o Govêrno
bolsa de e�tudos ao De- de Souza, concedendo- sábía atívidade parla- síntetísar �est� n?tIcia Souza um homem sim Amerícano vem de agra
putado Lu�;Z de Souza lhe à Bôlsa de Inter- mentar. Seus esforços a extraordínarta Iígura ples, franco e cordial, ciar o nosso Deputado ..

-

n.os EE. Unídos da Amé- câmbio e de Aproxima- pelo ,!lem estar .coletIvo d� honrado home� pü- c.�àadão tle. el�v�das Ao Dr. Luiz de Souza,
rica do Norte. ção entre os Povos em Santa Catarina, lhe blíco que, n? País Irmão, VIrtudes morais e ervrcas, que viajará 00 mês de

dêste Hemisfério.
� valer�� ,co�sagradora terá oportunidade de se um. homem de bem, Março próximo vindouro,

O Snr. Eurico Hoster- reeleíção aCamara Es- por em contacto com os snãm. em companhia de sua.

no, representante do Figura inconfundivel, tadual, no pleito
.

de seus meios culturais, dignissima espôsa, apre-
Consulado Geral Norte- personalidade marcante, outubro último. dizendo-lhes da nossa Este jornal o cumpri- ISentamos cumprimentos
Americano, nesta Capí- o preclaro eoesraduano . .' enorme admiração e da menta Iormulando -Ihe e votos de uma bôa
tal, ao proceder á en- se há distinguido entre

I
Por duas vezes Se- nossa decidida vontade

I
votos de felicidade em

I
viagem e compléto êxito

trega, proferiu algumas I a sua gente por ínvulga- cretárío de Estado, o de permanente inter- sua viagem aos Estados nos objetivos dos seus

palavras de saudação ao res méritos pessoais e Snr. Dr. Luiz de Souza câmbio com os nossos Unidos». estudos.

o sr. Eurico Hosternó, representante, em Florianopolis, do Consulado O ·Dr. Waldir Busch, Secretário de Estado dos Negócios da 'Educação,
'G�âl NQt.te-J\,mericàno, entréga ao Deputado Luiz de Souza o doou-Saúde e Assistência Social, ao cumprimentar, abraçando, o Deputado

,

.:

mentQ que lhe concéde ffi'Ölsa de estudo na America do Norte Luiz de Souza
. �.',

P O-L I T I O AnestaViva o Carnaval

G· ·,se, ,dive,
rte

,-, . G.asta dinh,'eiro a rodo

uanto dsto o. Brasil, contrae novo

mprestiRto -nos Estados Unidos
..

..' ,.

Nos dias 15 e 1'6 teve de tal forma o lider da
lugar a convenção da representação, dr. Loio
UDN em Floríanopolís Ia, que este não poude
para a eleição dos Di- síquer iniciar um dís
retorio Regional e Oon- curso que trouxera es

selho Regional. crito. Diante disso a re-
Durante os dies de ho- ragern das terras extra- Mais de 100 delegados presentação, com exclu-

je, amanhã e rerça-felra, vagantes. compareceram ao con- são do dr. Placido Olim-
ninguem, nas grandes cl- Tudo pois terá que fi-

clave, cujos trabalhos pio de Oliveira, se retí
dades do' Brasil, ccnse- car pare mals tarde, pera

. correram com grande rou da reunião.
guirá levar a bom termo quando termtnarem. esses· N Nol/a tabela de combustíveis

, di t de Ires dlas e tres no, Ires de-
entusiasmo. o proximo numero

u�,� �mpree imen o
. A nota dissonante foi daremos a chapa víto-

câl'J'lfet Importante. dlc�dos ao :arnaval, esse
a da delegação de Join. riosa na eleição, pois Preços astronômico,sE que b :s'enso da me- .festIm pägao que para VI·I t _ d )

d'd ii ri W cederá muitos é considerado co-
e qu�, arro�an emen como eve ser na de-

I a e o 't� r,
.. te querIa dommar o am- mocracia, era livre a es·· RIO, 15 - Ileuniu·se o Manáus - 5,86; Àracajú-l�gar, dur�r.Jte, estes tr.es m� festa naCIOnal brasl- biente e, como não o colha dos nomes a se- Conselho Nacional do 5,02; Curitiba - 4,90; Flo-dias, ao remado. da foha, Ie a.
". I conseguisse, procurou rem votados. Pet róI e o, aprovando o rianópolis - 5,00; Fortale-

d� extravagancIa -
e do Por ora, � so ReI Mo- tumultuar os trabalhos. -x- novo tabelamento de pre. za - 4,8.4·, Goiania - 6,06,'dIsparate. mo quem manda; os. pro- !

I F
. . . ,

O povo, como se do- blemas sociais, de econo.
sso provocou a r�pul�a 01 su�erada a crIse Ç?S para, a gasolIna, �leo João Pessoa - 4,88; Ma-

minado por uma epidemia mia e finanças que asso- geral. do.s convenc�onals \ que sur.gIra; entre. o sr. dIesel, oleo combustlvel ceió - 4,80; Niteroi - 4,76; ,

de loucura pagã, invade berbam a Nação, ficam pa- que, mdignados valaram Café FIlh�,· president.e.1 querosene. O tabelam�nto Natal - 4,10; São Luiz -

as ruas � salões cantaro- ra segundo plano. Pode I d� RepúblIca e -os I!l�- se es.tend� a 67 local.ld�- 6,04 e Vitória - 4,94.
lando,. gritando, dançando mesmo desabar os mares, Pobre Brasil tido e ha-

mstros das pastas mIh� des, mclumdo as capitaIS Para o óleo d i e seI :

e fazendo tudo que se as montanhas e o ceu que 'd
. ,

, tares,_ causada pela no- d�8 Estad�s, ,com exc�- Distrito Federal - 1,39;
.

'. . ._.. b d
VI o como um dos PaI- meaçao do sr. Marcon- çao de CUlaba e Terezl- São Paulo - 1,49; BeloconQeça PJ>r mesponsabl- os fohoes JamaIs a an 0- ses mais ricos do mundo· d F· h P t d

_

h' d
,.

H
.

)idade. narão as batalhas de con-
que a Providencia venh� des J I�. o p�a a Casf: �a, on e nao a eposl- orJzonte - 2,03; Recife -

Suas reservas financei· fetís, de serpentinas e lan-. em teu auxilio o quanto F�lh us Iça.
r

sr...... a Os '

t h
_

eNP
1,38; Porlo Alegre - 1,58

rdS, de' saúde e moral são ça-perfumes; os' cordões, antes pois se tardar um � o;d exp I,COU as
_

ra-

d _?menbel. a.mdadn a �
l'

e Salvador - 1,41.
empregadas totalmente em as danças saracoteios e

t
,. zoe.8 essa nomeaçao o ara pu ICI a e a Ista Oleo combustível: Dis-

festins exoticos, que lem- tudo o mais que diga res- ����� :�����:�aa�ee t�r:� que 8�t!sfez aqueles che- cOf!1pleta de todas as .10- trito Federal - 773 cruzei-

bram a um só· tempo as peito aos festejos do Iri- _

b
ç
d.'.

fes mIlitares. cahdades e. respechvo ros a tonelada; São Pau-

bacanais da Roma de Ne. duo carnavalesco
. naçao qu� (se. em mgl- tabelamento. Num esforço lo - 870 cruzeiros; Recife

h b· d"·
. da poderia lIderar todos -x- de reportagem consegui- - 777 cruzeiros· Portoro e os a ItOS me levaiS

E
. os demais povos do Uni- O R· d P

,
,

1
'

•
•

de selvicolas dos confins' enquanto ISSO, en- s snrs. almun o a· mos,. porem, anotar. os I
A egre - 1.014 cruzeIros,

africanos quanto 00 povo se diverte veQrso. D
. dilha, Jorge Lacerda e segumtes preços tabelados: Belo Horizonte - 1.137

•

l> gasta dinheiro a rodo, A

ue eus. te proteJ� e Carlos de Albuquerque, I cruzeiros e Salvador· 808
O mais rudimentar dos o Brasil contrae, nos E. de aos teus filhos aqUilo negaram-se a assinar o Para a gasolina: Distri- cruzeiros por tonelada.

deveres e bem assim as Unidos, um novo empresa que .lhes falt�: Senso de manifesto do PR.P, de to Federal - 4,72; São Querosene: Distrito Fe
necessidades mais exigen- timo de 75 milhões de me�l�a, noçao. de rebpon- declarações de fidelida- Paulo - 4,84; Belo Hori- deral - 2,36; São Paulo _

tes como as de se alimen. dolares, para poder fazer sablhdade e Ilosto pelo de ao partido. Todos os ZOßle - 5,62; Porto' Alegre 2,46; Belo Horizonte - 3,03;
tar e dormir, são comple· face ás exigencias de im- trabalho.

.

tres são deputados Fe- - 4,94; Recife - 4,68; Sal- Recife - 2,35; Porto Ale
tamente esqueCidas na vo- portação. Po, J. DE CASTILHO derais. vador - 4,72; Belém· 4,78; gre - 2,57 e Salvador 2,37.

aapitaI a

gasolina austará
ar$ 5,00 o litro
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 20-2-1956

O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de di- I

reito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital vi
rem e conhecimento tiverem ou interessar póssa,
com o prazo de vlnre dias, que tendo sido designa
do o dia 9 de março vindouro, as 10 horas, para a

audiência de leitura da sentença que condenou o réu
VALENTIM FERRETI, na qual foi concedida a sus

pensão condicional da pena, pelo espaço de dois
HARRY GRUBBA anos, e achando-se este em lugar incerto e não sa-

Diretor-Gerente bido, cito e chamo ao mencionado réu para compa-
========================== recer neste juizo, sala das audiencias, no Edificio

BALANÇO GERAL D� MATRIZ E FILIAL do Forum, no dia, e hora supra mencionados, afim
EM 31-12-954 de assísttr aludida audiencia, sob pena da suspensão

ficar sern efeito. E para que cheque a notícia a pú
blico e ao conhecimento do réu, se pessou o pre
sente êdlral que será afixado ás portas do Forum,
no lugar de costume e publicado pelo jornal local
«Correio do Povo». Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos vinte oito días do mes de
janeiro do ano de mil novecenros e cincoenta e cin
co Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi.

2.290.290,10
.

(e) Paulo Peregrino Ferreira - juiz de Direito
Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1956.
O Escrivão - Ney Franco

IaIElRNAlRlO)([J) GlR1[JJB)}BA s Ao
JARAGUÁ DO SUL

= llIOldllll§[fll21 e (C�mér�ll� E�ital �e Citação �e Réu Ausente
SANTA �ATARINA

Senhores Acionistas :

Cumprindo disposições legais e estatuárias, \ temos o prazer de submeter a apreciação de
Vv.Ss., as contas désta Diretoria, Balanço Geral e Demonstrativo da conta de Lucros e Perdas, acom
panhadas do Parecer .do Oonselho Fiscal, relativos ao exercicio social terminado em 31-12-54.

Os dados que ora submetemos a apreciação de Vv.Ss., representam a verdadeira situação
economica e financeira da Sociedade. Para quaisquer esclarecimentos ou informações que Vv.Bs.
julgarem necessárias, permanecemos, com o maior prazer, ao vösso inteiro dispôr.

Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 1955.
BERNARDO GRUBBA WALDEMAR GRUBBA

Diretor-Presiden te Diretor-Comercial

A T I V O PASSIVO

1 - Imobilizado
Imóveis
Bens Móveis
Máquinas a Instalações
Veículos & Semoventes
Reconstr. Fäb. Lacticinios
Rseonstr. Eng. de Arroz
II - Disponivel

Caixa
III - Realizavel

Dev. por Vendas Mensais 107.520,30
Dev. por Contas Correntes 373.973,20
Titulas' a Receber

\

967.661,80
Depósito Judicial 25,034.00
Petrobraz Lei nr. 2004 3.400,00
Fundo Lei nr. 1474 21.197,40
Estampilhas BB 601.00
IV " Circulante

Mercadorias
Vasilhames
V - Parlicipações

Ações �.A.
Titulas Capitalização
VI - Compensação

Ações Caucionadas

505.746,50
19.001,60
446.174.40
390.466.00
116.031,90
79.669,80 1.557.090,20

118.391,00

1.499.387,70

1.278.981,30
45.453.60 1.324.434,90

15.000,00
25.800,00 40.800,00

30.000.00
Or$ 4.570.103.80

I - Não EuixiveJ
Capital 1.700.QOO,00
Fundo de Reserva 77.010,40
Fundo de Depreciação 454.894,70
Fundo p. Contas Duvidosas 58.385,00
II - Exiuivel

Titules a pagar
Credores em CI Correntes
Dividendos
Empréstimos Indústriais

III � Compensação
Depósito da Diretoria

460.441,70
1.338.463,90
170.000,00
280.908.10 2.249.813,70

EDITAL
O Doutor Paulo Peregrino' Ferreira, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina. na forma da lei, etc:

. TORNO PUBLICO, de acordo com a leí, que
RITA BEA HENSOHEL, filha de Paul Henschel
e de Margarida Gunwald Henschel, na tural de
Tallinn, capital do estado livre Estoniano, nascida
em 13 de maio de 1930, maior, solteira, estudante,
residente e domiciliada no lugar Garibaldi, desta
comarca. deseja aptar pela nacionalidade brasilei
ra, na forma estabelecida pela constituição federal
no seu artigo 129 n. II, segunda parto. Qualquer
cidadão poderá apresentar impugnação que tiver,
no prazo de dez (lO) dias, a contar na forma da
lei e na conformidade com o que dispõe o para
grafo 2. do artigo 6. da lei n. 818 de 18 de setem
bro de 1949. E para que chegue ao conhecimento
de quem interessar possa, mandou o MM. Dr. Juiz
expedir este edital, que será afixado no lugar de
costume e publicado pelo Diario Oficial do Estado
e jornal local "Oorreio do Povo". Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e dois
dias do mêz de fevereiro do ano de mil novecen
tos e cincoenta e cinco. Eu, Ney Franco, escrivão.
o subscrevi. assinado) Paulo Peregrino Ferreira -

Juiz de direito. Está conforme o original, do que
dou fé..

Jaraguá do Sul, 22 de Janeiro de 1955.
.

O escrivão - NEY FRANCO

30.000,00

e-s 4.570.103.80

DEMON§T.RA\ÇA� DA (JONTA DE LU�.RO§ IE PERDAS
EM 31-12-954

DÉBITO CREDITO

Seguros
Aposentadorias e Ferias
Comissões
Ordenados

,

Fretes & Exportações
Impostos e Selos

. Gratificações
Despesas Gerais
Juros & Descontos'
Distribuição do resultado do exercicio:

Fundo de Depreciação -

si Máquinas e Instala
ções, Bens Móveis e

Veículos e Semoventes 85,564,10 IFundo de Reserva 8.500,00
.

Fundo P. Contas Duvidosas 37.397,30
Dividendo n. 10 170.000,<90 301.461,40 IOr$ 3.045.322,00

.

70.186,20
41.503,70

125.522,10
384.590,70
508.238,30
898.588,00.
9.200,00

630.780,60
75.251,00

Resultado da Conta Alugueis
Resultado da Conta Mercadorias

Contas Correntes - Importância rea

vida, anteriormente transí. para Lu

cros e Perdas

Lucros e Perdas - Dividendo e Ju

ras da Mútua Catar. Seguros

13.310,00

3.031.113,90

500,00

398,10 °lOMBPRIGUElRf SWNANCORAA I
Vermifugo suave e de pronto Iefeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE. CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
.

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-

----

Cr$ 3.045.322.00
-

========================

WALDEMAR GRUBBA HARRY GRUBBA
Diretor-Comercial Diretor-Gerente

SERGIO THOMSEN
Contador reg. C.R.C.S.C. 0301

=========================================================

;H:-i:EE:=!i=::=!!E!!i=:i-.:=:i=:;=!!=:.i-!!!

1'1 Dp. R.enato W'alter III
II

.

MÉDIf}O III

� CLINICA GERAL - ClRURGIA - DOENÇAS I
ll"I:1 UL;R�_��:NH�:��m��:�o�:rno e efi- III

ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e 1'1
ITI" Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lern- l','I:bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos.

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

f�;":ID=§=I�==iE=Yil:�l AUTO JARAGUÁ S. A. I ::�1:��if!�f:��:��iri:·:!r:i:�Q��� I
i.i.1 158

'!! Ruo Marechal Deodoro. 991 ""1: �usculladres e,nerlvosas. Atroflias, Iraquesa funs ':':1,RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, oiona os museu os em gera, da bexiga, or-

I! JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA Oficina Mecânica e Posto Texaco liii gãos digestivos. etc... .""1'
II ,Serviço FO j D Autorisado !ll- ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- I .

.::::i:::
Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, iIi: iI';': 1"1"

.

CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO 1"1"combustível e acessórios.

It Lubrificação-carga de Baterias etc. II �o::�:::a�o:��:�::s;lrce;��e�::�:veis I! Iii ine!�::��lh�� LUZ - Raios ultra-violeta e iii
;.:.1 CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO- II ii :1"'"1' OONSULTÚRIO - R u a dos Bomheiros :-1":1
ii

MÓVBL B CAMINHÃO. I.·i.i II .. " (Jardim Laura Mueller) esq. Rua 9 de Março ""

H H Solda Elétrica e á Oxigênio m das, 9 ás 12 e das.3, ás 6 horas �l
t=,�:=,:::=�:�:�:�,=�=:::::��=J Il�===:��::::,=:"�::::::===,=J t,RE�':';�U;���.!�.�:§���S�I

BERNARDO GRUBBA
Diretor-Presiden te

PARECER DO (JONSELDO FIStJAL
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da firma BERNARDO GRUBBA S. A.

Indústria e Comércio. com séde nesta cidade, à rua Presidente Epitácio Pessôa, 1207, em cumprimento
ás disposições da lei fim vigor e dos estatutos sociais, procedemos ao exame da escrituração. papeis
e documentos. Relatório da Diretoria, Balanço e Demonstrativo da conta de Lucros e Perdas, encero
rados em 31 de Dezembro de 1954. Pelo exame procedido, somos de parecer que as contas da Dite
toria, bem como os documentos referidos, merecem a aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 1955.

JOÃO BATISTA RUDOLF GUILHERME NEITZELDORVAL MARCATTO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 20-2-1955

Preliaram dom i n g o a igualdade no marca

passado em .Barra do dor de um tento.
Rio Cerro, os quadros -x-

de futeból do Botafogo Do último Boletim da
-

local e Acarai de nossa Liga Jaraguaense de Des
cidade. Realizando uma pertos, extraimos o se

grande partida os rapa- guinte: Dar conhecimen
ses do Botafogo não ti- to aos clubes filiados,
veram outra coisa senão que a prestação de con

golear de fórma ínape- tas relativo ao ano de
lável o time do Acarai 1954, apresentada na As
pelo placard de 6 a 2. A sembléia Geral realiza
contagem foi aberta pe- da no dia 7 do corrente,
los visitantes, mas já o apresentou o seguinte
primeiro tempo termina- resultado:
va com o marcador, de Banco Nacional do Co-
2 a 1 para os alví-ne- mêrcío Cr$ 11.056,00.

, gros, que na fase final Conf. livro Caixa (até
. eonsolídaram definitiva- 30-L-55) Cr$ 1.470,70.
mente o triunfo assina-, Não escriturado (até es

lando mais quatro ten- ta data) Cr$ 191,00.
tos contra um do adver- Saldo Liq. Cr'i12.717,70
sáríos. -x-

Dirigiu o encontro o Seguirá día 26 do cor-

juiz Ricardo Hruschka rente à cidade de Ca
com regulär atuação. noinhas o quadro prin-
Na preliminar os As- eípal de futeból do C. A.

pirantes do Botafogo, Baependi onde na cída
também golearam o tí- de serra�a enfrentará no

�e príncípal do Garíbel- dia seguinte ou seja do-
di F. C. por 7 a O. mingo dia 27, em parti-

-x-. da intermunicipal o qua-
Jogando domingo pas- dro do Atlético local, um

sado em Nereu Ramos o des bons conjuntos de
quadro principal do C. A. futeból do nórte Oatarí
Baependi empatou com nense.
o Estrela F. C. local por
um tento. O jôgo foi dos
mais movimentados, a

presentando o Baependí
melhór armado, e jogan
do um futeból maís prá
tico. Contudo o Estrela,
soube resistir bem o en

fim chegar ao final com

Irene P. Günther Oticial do

Registro Civil do r", Distrito
da Comarca Taraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil. O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz

faz saber que comparece-
. às Direito, no exercicio do cargo de SJ�iZEde.

ram no cartório exibindo os
Menores da Comarca de Jaraguá do u, s-

tado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem .par a USANDO das atribuições de seu cargo e de

casar-se: acôrdo com a legislação Vigente, resolve que, du-
Edital N. 3.708 de 11-2-55. rante os festejos carnavalescos do corrente ano,

Arno Grützmacker e seja exato e rigoramente o seguinte provimento
sob as penas da lei.

Cecilia Döge I - As festividades infantis e juvenis devem
Ele, brasileiro, solteiro, terminar até as 20 horas, e _dela somente poderãomarcineiro, domiciliado e

participar menores de 14 anos, acompanhados de
residente em Rio Cêrro,
neste distrito, filho de seus pais, ou responsaveis, providenciando-se para

a segurança especial das crianças, durante os brin
Henrique Grützmacker e

quedos e as danças e limitando-se o numere de
de Adele Siewerdt Grütz-

ingressos e respectiva lotação;macleer. II - E' proibido o uso de lança perfume nas
Ela, brasileira, solteira, vesperals infantis e juvenis, nas quais fica proibidodoméstica, domiciliada e

a venda de bebidas alcoolicas mesmo daquelas queresidente em Rio Cêrro,
neste distrito, filha de são permitidas para os adultos, isto é chopp, oer-

I· D" d Frid veja, etc;Emi 10 oge e e ri a III _ Nos bailes de sociedades frequentados
Döge. exclusivamente por seclos e respectivas familias, é

Edital N. 3.709 de 15-2 55. permitido o ingresso de menores de mais de cinco .

Rudolfo Butzke e anos e menos de 1'4 anos, quando acompanhados
Elfrieda Klitzke de seus pais ou responsaveis, não podendo, porem,

Ele, brasileiro, solteiro, sua permanencia ultrapassar as 22 horas;
lavrador, domiciliado e IV - Nos bailes de sociedades particulares,
residente neste distrito, mas que vendam entradas, só é permitido o in
em Garibaldi, filho de gresso de menores, acima de 14 anos até 18 anos,
Emilio Butzke e de He- quando acompanhados de seus pais ou responsa-
dewig Butzke. veis;
Ela, brasileira, solteira, V - E' proibido o ingresso de menores de

doméstica, domiciliada e 18 anos, nas casas de danoings, bars noturnos ou
-x- residente neste distrito, de bailes públicos, qualquer que seja o titulo ou

Terminando ° campeo- em Rio da Luz, filha de denominação que adotem;
nato Paulista do Quarto Guilherme' Klitzke e de I VI - No caso de ser verificada a presença
Centenário, os jógos de Selma Emília Krüger irregular de menores nas festividades previstas
domingo ultimo foram os Klitzke. neste provimento, os respectivos proprietarios ou

seguintes, com os res- responsaveis eventuais ficam obrigados a devolver
pectivos placares: E para que chegue ao co- O valor dos ingressos, sem prejuizo das penas da
Ooríntíans 3 São Pau- nhecimento de todos, mandei lei, sendo os menores retirados pelas autoridades;

lo 1. Noroeste 2 Portu- passar o presente edital que VII - Além das panas de artigo 63, n. I da
guesa 1., Linense D Pal- será publicado pela impren- Lei das Contravenções Penais, que proíbe servir
meiras O. XV de Piraci- sa e em cartório onde será bebidas alcoolicas a menores de 18 anos, o infra
caba 2 XV de Jaú O. Ju- atixado durante I) dias. Si tor incorrerá nas sanções previstas na legislação
ventus 2 Ipiranga 1. Pon- alguem souber de algum im- especial de menores;
te Preta 1 Guarani O. O pedimento acuse-o para os VII - É proibido aos menores tomar parte
Corintians é o campeão tins legais. .. nos préstitos e desfiles de sociedades carnavales-
paulista de 1954, e o Ju- IRENE PEDRI GUNTHER oas ;
ventus e o Ipíranga, são Oficial IX - Serão detidos e apresentados as auto
os clubes que descerão ----.------ ridas competentes os que desobedecerem as dispo
para a segunda divisio. Proibição sições deste provimento; e as ordsns das autorida

des deste Juizo;
Pro ibo terminantemen- X - A fiscalização e a vígilancia determina-

te a entrada de pessôas, das pelo presente provimento, serão exercidas pe
em minhas porpriedades, las autoridades deste Juizo, em colaboração com

Previno aos meus ví- afim de pescar, caçar, ti- as da Delegacia de Policia, para onde serão enea
zinhos para não d�ix�- rar palmitos, cipós etc. minhados os menores apreendidos, os quais, no dia
rem vagar seus ammars . Não me responsabilizo imediato devssão ser apresentados a este Juizo,
em minhas chácaras, Si-I pelo _

que possa acontecer para os fins de direito;
tas em Est. Ano Bom e aos Infratores da presen- XI - Os Comissarios voluntarios e demals
Rua Almirante Barroso te proibição:. \ funcionários deste Juizo, ficam encarregados da

Paulo Setter em Corupá. Estrada Garibaldí, 31-1-55 vigilancia de menores e da fiscalização de estabe-
Fica tambem proibido FREDERICO lEISER [Iecimentos, para o que terão' neles livre ingresso

a entrada de pessõas indepeIldente de qualquer formalidade;
-,------------

sem meu consentimento. TOSSESI IRCJMOUITES! XII - Comunique-se o teôr deste provimento

I
Não me responsabiliso

IIIIBo [Rf'DUTIDD ao Sr. Delegado tie Policia, extraindo-se tambem
pelo que possa aeonte- ,

(lUVII:!) .

copias deste, para serem enviadas aos clubes, des-
Da Sociedade «Garibaldi F. C.» recebemos a cer aos transgressores. ta cidade, Sociedades Carnavalescas e ao Jornal

comunicação da Eleição da nova Diretoria que Wi/ly Hinze CIRANDE TON'. local, solicitando-se aos seus diretores a publica-
ficou assim constituida: ção da referida Portaria.

Presjdente de Honra: Albrecht Sehuenke I d t· d C I d G' h I
-

S A Publique-se e cumpra-se
Presidente : Bertoldo Panstein n us ria e a ça os osc rmaos •• Jaraguá do Sul, 14 �e fevereiro de 1955
Vice-Presidente : José M. Scheuer- Assembléia Geral Ordinária Paulo Peregrino Fe,.reira
1°. Secretário : Haroldo Isberner EDITAL DE CONVOCAÇÃO ,Juiz 'de Direito da Comarca
2°. Secretário : José Scheuer Pelo presente ficam convidados os senhores
1°. Tesoureiro : Martin Fodi acionistas a comparecerem a assembléia geral ordi- ----------------------

2°. Tesoureiro : Germano Boshammer nária a realizar se no dia 16 (dezesseis) de Março ---------
Diretor Esportivo : André Papp do corrente ano, ás nove horas na séde social, afim

CONSELHO FISCAL ,de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
Antonio Bockor, ,Lúiz Leoni e Silvestre Bankartd. 1.) - Discussão e aprovação do Balanço e

mais documentos referente ao exercício
de 1954.

2.) - Eleição do Conselho Fiscal.
D.) - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 18 de Fevereiro de 1955.
WALTBR GOSCH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH - Diretora Técnica

Acham.se a disposição dos senhores acionistas Fósforo, Cálcio, Arseniato
no escritório desta sociedade, os documentos a que e Vanadato de s ó d i o
se refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26
de Setembro de 1940.

ESp·ORTES
I POR lNA.LDJR O .. RUBIN! I

Registro Civil Port. N. 1/55

JlUlfil� �e meIDl�re§

-x-

o Ferroviário derrotar o

Cruzeiro em seus pró
prios dominios pelo pla
card de :2 a 1.

-x-

Em Joinville o Améri
ca F. C. derrotou no do-

NOTICIAS ESPORTIVAS

mingo que passou o qua
dro do Paisandu de Brus
que pelo elevado escor

re de 10 a 1. «Se a mó
da Péga!...»

-x-

Derrotando sábado ul
timo o Vasco da Gama
por 2 a 1, o Flamengo
levantou o Campeonato
Carióca de 1954, sagran
do-se Bi-Campeão .

Os outros resultados
pela quarta rodada, fo
ram os seguintes:
'Quarta·feira, Flamen
go 2 Betalogo O. Quinta,
Bangú 2 Fluminense 1.
Domingo, América 4 Bo
tafogo 2. T e r ç a- f e i r a,
Vasco da Gama 2 Ban
gú 2.

Na única partida pelo
campeonato Catarinense
de Iuteböl, preliaram do
mingo ultimo em Joaça
ba, os quadros do Cru
zeiro local e Ferroviário
de Tubarão. Conseguiu

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

Sociedade Esportiva João Pessôa
Da Sociedade Esportiva João Pessôa, recebe

mos a comunicação da eleição na nova Diretoria
que Iícou assim constituída:

,

Presidente: João Luelo da Costa (re-eleito)
Vice-presidente: Werner Jahn
Secretärío: Erico Froehner (re-eleito)

I

2°, Secretário: Gehart Eggert
Tesoureiro: Francisco Panstein
2°. Tesoureiro: Rudolfo Sacht
Conselho Fiscal: Adolfo Bartei,

e Geraldo Hornburg.

Atenção

GARIBALDI F. C.

Consultório e residência:
Rua Preso Epitácio Pessõa, 139

CONSULTAS:

ATENçÃO: Proprie-

., _._._ -w-._••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••••••

...j;_
_._ _ __ _

,\...

fi JD)lo IElllCIHI, KAUfMANN 'll
H MÊDI�O CIRURGIÃO II
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
:: ii
ii sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre II

::
ii

ii

EXCELENTES

tários . de Bicicletas
Jà começou o emplacamento
o ESCRITORIO FIS

CHER continua fazendo
os requerimentos por
apenas Cr$ 5,00 (cinco
cruzeiros), cobrando-se o
selo devido em separado.

NÃO PAGUE MAIS
Tomco dos convaleseentes ESORITÓRIO FIS
Tonico dos desnutridos I CHER - Rua Marechaljj:::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::;::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::!�

'.';.0 ....... Deodoro nO. 204.
ir "ii Os Pálidos, Depauperados,

':!;i:!..:! Dr. Ar����e��� o

Dantas !::!:'i...: ��r�::�;��:f;.�;;� I ßmino, b�:c�1:ic�:taU,��
P I h-o d 10' 1-2 h nificação geral do orga- y
e a man a. as as oras um bom rádio, então vá

Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas H Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 ii nismo com o
hhje mesmo consultar os

�==�:�,:�:!::�:�=:,:!:=:�=If! �:::::�:�:,===========�:�::_:).I §_a_IDl_g_lUl_e_IDl_«)!_ ;::!:.:�� :�7�iO�i��

COl'ITÉf\

ELEMENTOS TONICOS

CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B
,

CLINICA GERAL

Longa pratica em Hospitais Enropeus

I

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



CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 20-2-191>5
,-

rrefeitura Municinai ue Jaranuá do �ul ROEDER �.A. A1�;���t��;"l�c1�B- �J:��'����;rhl:;1PM" Assembléia geral ordinäria '; Promotor Público �REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS EDITAL DE OONVOCAÇÃO 11 Escritório de Ad.!ocacia gAlbano Kanzler - ,R�q'��r n!velamento pare ef�- Pelo presente ficam' convidados os senhores f(� Aceita causas: Civeis-Comerciais - Co- Btuar refo�m,a. de um yredlO Ja exlste na Rua Presl: acioni�tas desta s����ad,:.' para. compéJrecer�m a as- � branças _ Contratos - �onsultas. Bdente Epträclo Pessôa. indo e Com. W. Weege S/A:. sembleia geral ordífiérla, a realizar-se no día 19 de: ATENDE:- no Gabmete da PROMOTORIA, oRequer licença pare estabelecer-se com açou�ue nao
março do corrente ano às 9 (nove) horas, ne sede (�: sito no "FORUM" diáriamente das 10 ás 12 e :�diário na localid�de �e Barra Rio C.erro. GUilherme social, afim de deliberarem sôbre a seguinte � das !4 ás 16 hor�s. �JHaufe - Requer licença pare construir casa. de ma- ORDEM DO DIA � ;

, ,�.:;...:;..._.,�deira. Alfredo Eichinger - Requer alvará de Flscell- 10. Discussão e aprovação do balanço e contas
.___.,�..__._..__,._".�.__...-.�...

.

zação, Vtsrorta e Habíte-se. Antônio Pedri. - Requ�r do exercício de 1954. 0==========0=========0licença para construir um rancho de madelra destí- 2°. Eleição do conselho fiscal. II " É IInado a 'depósito de lenha. Mathias Pereira - Requer 5°. Outros assuntos de interêsse social. II IMOBIL IARIA SAL TE IIlicença para efetuar pequenos reparos em sua casa AVISO: Achem-se à disposição dos senhores
ti d VITOR ZIMMERMANN IIresidencial, inclusive pintura interna e externa. Leo- acionistas, na sede social, os documentos a que se e

,
'.

Irpoldo Schmidt - Req�er licença para c.olocór a�soa: refere o err. 99, do decreto-lei n. 2627, de 26 de se- ti - ESCRITORIO AV. GETULIO VARGAS, 26 -

_lho de madeira no prédio de sua proprledade sito a tembro de 1940. ti Jaraguá do Sul _ Sta. Calarmo IIRua Exp. Gumercindo da Silva. Luiz Narloch - Re- Rio Cerro (Jaraguá do Sul), 14 de fevereiro de 55. ti V d
. T IIquer licença para construir casa residenci.al de ma- RICARDO ROEDER - Diretor presidente ti en e-se errenos IIdeíra. Francisco B. Taeschner - Requer licença para

.

IIestabelecer-se com fábrica de artefatos de' algodão e ti PRAIA DE IIIQARAS:. OS melhores ter-·
e lã (Malharfa). Herbert Enke - Requer licença pare I '. ll renos em presta?oes �.

ensais de Cr.� 300,00. II
construir cerca de tela de arame, bem como solicita I d t' R d J

'

S I II CASCAVEL. A, cidade de m,alOr fut�ro IIlhe seja fornecido o respectivo alinhamento. Hans n us nas eUDI as aragua . fi. 4> no Oeste d? Parana, ven<:!.as de .Iõtes, ohaca- IIBeyer - Requer licença pare construir cerca de are-
,. . , . II ras e colcnias em prestações.

. IIme farpado na divisa de seu terreno sito á Rua Ma.1. Assembléia Geral Ordinäria II CU�ITIBA: Ven�as _de dlver�os lotes a
o.Deodoro da Fonseca. Frederico Bartel - Requer 11-

C O N V O C A ç Ã O ti prestações com valorIzaç�o garantida. _ II,'cença pera construir um mausoléo na sepultura de P. B.�RRA yELHA. Lotes a prestações IIOralda A. Schreiner inhumada no �emitério. Muni- . São convocados os Senhores Acionistas da 'tl, na magmnca praia de Barra Velha. com suas

IIcipal. Oswaldo ôrrelow - Requer seja Irao.sfendo pa- Industrías Reunidas Jaraguá S. A. para a .Assem- .
belezas naturÁaIs. O SUL' V d _ di '" IIra seu noine os impostos sobre .uma camlOnete. ad- bléía Geral Ordinária, a realizar-se no día 5 de II JARAGU. D :

en e se �ver"os
quirida de Alfre�o Bier. Karl _Hemzle - Requer IIce.n- Março de 1955, as 9 horas �a manhã, na se�e II lotes. no_centro desta Cidade e em diversas II
ça para construír U'� mausoleo na ,sep�I!�ra de F�I�. social à Rua Quintino Bocaíuva, 715/901, a. tím Jl,locahzaçoes. _

.

.

Z. IIderich Mönnighoff ínhumado no Cemlrérlo Munícl- de deliberarem sôbre a seguinte ordem do día: 'I Intormações �om VItor Immermann

IIpal. Luiz Maffezzolli - Requer Iice.nça pilr� e�elUar I _ Aprovação do Balanço e contas do Uma organlZaçao a serviço dos compradores e vendedores de
IIpequenos reparos em sua casa residenclal sita a Rua exercício de 1964; I II I M O V E I !ii
IINereu Ramos, no dist!ito de C�rupá .. W�ldemiro II _ Eleição do novo Conselho Fi�cal; ,,
_Schmitz � Requer alvara de Inspeção, Vistorfa e Ha- III _ Assuntos de Interesse da SOCIedade; 0 0 0

bife-se. Arthur Breithaupt - R,equer licença pare cons- NOTA: _ Acham-se à disposição dos Senho-
truir cerca de rela de arame em sua propriedade si- res Acionistas os documentos a que se refere o I

ta á Rua Domingos R. da Nova. Silvio Piazera -

artigo n. 99, do Decreto·lei n. 2.627, de 26 de
Requer licença para demolir uma parte de uma ran- Setembro de 1940.

.

cho de alvenaria existente no imóvel de sua proprie· Jaragui do Sul, em 25 de Janeiro de 1955.
dade e de Angelo Piazera. Beyer & Cia Ltd_a .. - Re:. Dielrich H. W. Hulenuessler _ Diretor Gerente
quer licença para estabelecer-se com comercIO de
automotores, peças, artigos elétricos e representa-
ções. Döge & Companhia - Requer licença para es- �DF · At' p' ·

tabelecer·se com uma Serraría na localidade de Rio I ur. rancisco n 0010 Icclone
da Luz. Jesman� Eis Tobias - Requer Ii�ença. p�ra I .

_

:��II[�D][«CO
efetuar diversos reparos em sua casa resldencla.l, m· I iJirurgia Geral de adultos e crianças Cli--
c1usive pintura interna e externa. Henrique Behllng - I nica Geral _ Partos _ Operações _
Requer licença para construir cerca de tela de ara- Moléstias _ de Senhoras e Homens.
me. CI�ra Sohn - Requer alvará de Inspeção,Visto-' "

111"'_' O"�NÇ" OR .. \f'_r.u..
ría e Habite-se Antonio Pedrotti � Requer licença Especialista em doenças de cr,ianças ! MVOTO PERIGOtU P .... A .. F".I•

Mil.l� E PARA ... RAÇA. co�o
para co�struir casa residencial de �adeir�. C�>nst�u. Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS i �;:,.���iJ�:(,��::O:�LT.."'G":t,; ,to.ra l'1emecke .Ltda. - Requer al_v�ra de Flscallzaç�o, (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

.

I :""'" ,_, 5 E <)
. _

:
Vlstona e Hablle·se, para o ��e�lo da futu�iI: sede JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. �"� I ".,' i I'/,C)do Banco Nacional do ComercIo S/A. - FIlial de '

,.' �� . \'. ,i ,1 ! 1 i ' ,

;
Jaraguá do Sul. Paulo Gielow - Requer licença para cCl H. lU:IE'"A - �AN�A «CA�.AJR][NA \ ..,.

d
_.

E 'A IIIFILla SE APAESE"' .. SOl!!estabelecer·se com pequena fabnca e moveiS, e s-
\ *y.,ERA8 '·0 ..... ,,::1. 'AIS COMe: 1

quadrias na localidade de Rio Cerro. Victor Vier-
. .

.

REUMATISMO

gutz - Requ�r licença para esta�elece.r-.se c?m Pada- �OOOOOOOOOOOOOOOO�!IlOOOOOO��OOOO�OO :�op'\6:�L:: .

ria e Negoclos de Generos Ahmentlclo� a Rua D. � CLINICA DENTÁRIA _ RAIO X 00 F i • T U L,..Pedro II. Guilherme Porath - Requer licença para �

C b O' A
· � Ú -lo C � " A ti

anexar em s�u estabelecimento o ramo de selaria I m O r O s ny U a s qUI no 00 : � � � � : :trabalhando so.
. �

I � o A 1'1 T FI o 8 IDESPACHO - «Defendo» �

I
-

-

I
�

.. Ao l'rI Cl H A 6l
. . -. CIRURGIAO DENTISTA

Eu�ênio F. T. Frankowlak • Requer certldao. q.u�ls �
, . m.WIRR OE OOGUEUM .. I Ass.: OUo Lipinski, Ig-os profissionais construtores lotados no Mumclplo. 00 CLINICA . CIRURGIA BUCAL - PROTESE �

CONHBCIDO HÁ " ....Oll ! nacio Luy B e r t o I d oEugênio F. T. F�an�owi.ak - Requer certidão si.h� �u � Tralamenlos de. ca.naes so� co�lrllle radiooráfic� ; _""" 11M �í>Q.A I'IAAi;('; Schünke, R�lando Schün-não falta de profissIonaIs constr�t?res no Mumclplo. � Modernas pootes moveis em mlCrORlUm e ouro platmado � ke, Arno Schünke, OttoDESPACHO - «Cerllflque-se»
.

00 H O R Á R I O � Schütze, Frederico Wa-Max Wilhelm - Requer cancelamento dos _Impostos � MANHÃ - da.s 8 às 12 �. ckerhage, F r a n c i s c osobre uma camionete e um automovel partlcuhlr 'p?r 00 TARDE - Atende com horas Marcadas 00 Machmas_

de Costura
I Braazt, Alfredo Wacker�m�tivo dos mesmos se acharem em. reforma. Lldla

� Residência e Consultório ao lado da ;i , Ale�as: Japo.neza� hage, Carlos Rutsatz, Bru-R�I�ert - Requer �a.ncelamenlo d�s Impostos sobre
� Prefeitura Municipal 00 e outros tIpOl'i pelos me_no Rutsatz. Ricardo En-allvldades comerClalS. Alfredo Wm � Requer cance- � .

� l�ores .�reços v.S. pode gel, Alwino Latzke, Ing-lamento dos impostos sobre BoteqUIm. 00 JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA � ra verIfICar sem compro- wald Lipinski GermanoDESPACHO -: «Cancele-se»
. �OOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOO�OOOOOOOOOOOO� misso, na CASA REAL. Molkstet, Ing� Richter,José Panslein - Requer seja renovaGa sua Itcença

Augusto Richter Wellerncomo construtor prático licenciado, para executar
Schünkel Alberio Klein.

, ,obras com apenas um pavimento. • Ricardo Wackerhage, Vie-DESPACHO - «Como Requer» P A R A F E R IDA S, tor Millnitz Ricardo Krü-José Panstein - Requer certi�ã� �i residem no m�- 7 S ger, Erich 'Schünke, Ru-nicipio construtores com atnbUlçoes para construçao E C � E M A I dolfo Vibrantz Franciscode' prédios de alvenari�. de dois pavimentos. I I N F l AMA ç OES, Coelho, Ricardo Bublitz,DESPACHO _:_ «Certlflqu�-se nos termos da Infor- J Ernesto J. Schmid, Hart-maç�o» . .
, C O C E I R A 5 I wig Lipinski, WaldemarAlbano Kanzler - Requer hcença para constrUIr dl-

Peggau, João Peggau Ot-versas dependencias provisórias no imóvel da Pa- F R I E I R AS, to Mahlstedt, Fidele� A.róq�i� local, d�stinado as festividades de São Se·
E. ST'U I G URl ES P I N HA'5, ETC. Latzke, Francisco Bublitz,bastlao. NUNC R XI I· (Alwin Schütze CarlosDESPACHO .- ��m �e tratando 'de c?nstrução pro- .

Krüger, Augu'st Vie-vlsona, dispenso o aIvara». .-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::..\ bran tz Albert Bu tzke,IIse Mengarda - Requer retificação de seu nome pa- ii· ••

E .d d S A li Bertoldo Butzke Alvino
ra. IIse Men�jjrda. Alchini, nome êste que lhe deu di- !! Empr. Sul Brasllelra de letrecl a e . . II Kamehen, Otto 'Kannen-relto o matnmomo. !! JH:A�JR.IZ:: JO][NV][][,]I[,JIE; ii berg, Georg Brarolt, Wal-DESPACHO - «AVErbe-se» ii . '"

. ii ter Stammerjohann, Hel-
Ind. e Com. W. Weege S/A. - Requer licença para ii Para a nossa dlstmta tregnezla. ma�temos em �stoq�e. . ii mut Butzke, Emanuel
construir um prédio de alvenaria em Barra Rio Cer- �l .

Uma linha completa de motores nacIOnaIs. e estran�elros ae alta e baIxa ii. Ka�chen, Erich Stam
ro destinado a comércio. ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 CIcios. APARELHOS qE MEDI- ii' mer]ohann, Pedro ScheDESPACHO - «Deferido nos termos da informa.,.. �i çÃO - Bombas para uso doméstico, e ti�s indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii ·ninski, Carlos Latzke,

ção de folhas 2 - verso». ii PARA O LAR. Sortimento compléto e vapado de LUSTRES, CA�TIÇAI� LO- li Rolando Latzke, Adolfo.

ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para mstalaçoes de i! Schünke, Helmut Butzke,
!: luz e torça de qualquer capacidade.

. ii Emilio Schinkel, Rodolfo
ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedIdo de ii Stammerjohann, Alfredo
li instalação de luz e torça. ii Sprung, Helena Gunther
�-=::::::::::::::::::::::::,,�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::& e Benjam in Guen ther.

MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garoanla do

J)!tQ .a.AII. AIII.

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua bdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"

JOINV!LE -

P�oibição
Nós abaixo assinados,

moradores á estrada Pe
dra de Amolar, acima da
Ponte, proibimos termi
nantemente, a entrada de
toda e qualquer pessôa
em nossas propriedades,
afim q.e caçar, pescar ou \

para qualquer fim; não
nos responsabilizamos
pelo que possa acontecer
aos infratores desta proi
bição.

Corupá, 31-1'55

Diretoria do Déeas da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, em 2 de Fevereiro de 1955.

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor de Depart. do Expediente
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 20-2-19I>ff

Imobilizado:
Propriedades diversas

Eslével:
Máqliinas, Oaldéiras, Ins
talações, etc.
Moveis, Utensílios, Labo-
ra t6rio e Análises 150.213,50
Veículos 444.640,70
Tratores 433.706,00 4.888.441,50

Realizável a curie e Iingo prazo:
Mercadorias e Materias
Primas
Almoxarifado
Duplicatas a receber
Devedores em Conta
Corrente
Notas a cobrar
Emprestimo Lei 1.476 de
26.11.51
Participações

Disponlvel :
Caixa .

Canla de Compensação:
Ações em caução

3.859.881,30

1.227.029,10
196.370,00

2.949.091,30

437.792,90
65.391,40

Ião EXiglvel:
Capital em Ações 3.300.000,00
Fundo -de Reserva Legal 403.929,70
Fundo de Reserva Especial 343.191,60
Fundo de Depreciações 1.827.70400

Exig'vel 8 curlo e 10DgO prazo:
Credores em Conta
Corrente
Letras Descontadas
Empréstimo Industrial
Divídendos não procuradas
Dividendo N°. 11
Imp6sto sôbre Dividen-
do N°. 11
Gratifioação à Diretoria
Lucro em Suspenso

Canil de Clmpensaçio:
Caução d� Diretoria

3.049.864,60
794A09,40
860.000,00
22.952,20
264.000,00

66.000,00
125.465,60
17.311,80 5.200.003;60

6.715.761,30
DÉBITO

A lmpôsto de Consumo
A Sêlos Estaduais
A Estampilhas ,

A Imp6stos
A Impósto sôbre Dividen
do N°. 11 66.000,00
.A Ordenados, Salários, etc. 1.186.104,10
A Juros e Descontos 505.389,80
A Comissões 296.678,50
A Aposentadoria 74.542,10
A Fretes 243.980,40
A Seguros 2Qa.827,60
A Almoxarifado 25.326,00
A Conta Despesa 2.264.647,90
A Valores em Liquidação 63.111,40
A Gratificação à Diretoria 125.465,60
A Fundo de Depreciações 569.849,20
A Fundo de Reserva Legal 62.732,80

46.661,90
308.200,00
31.878,70
210.475,30

Industrias Reunidas Jaraguá S. A. AEsdso�iação Rdural cde Jaraguá do !ul�;;J;i;;>"i�t;;l
RELAT6RIO DA DIRETORIA ltal e onvocaçao 8.: Agentes _ Representantes �:lSenhores Acionistas: g J .

Em conformidade com os dispositivos leIais
Assembléia Geral Ordinária em 2a. convocação

H:.
Oferecemos ótima oportunidade a pes-

�:'le estatuäríos, temos o prazer de submeter à sua De acôrdo com o que dispõe o § único do g sôas idôneas, que desejem aumentar suas

apreciação e deliberação o nosso Balanço Geral art. 33, ficam os sócios desta Associção convida- :
rendas nas höeas vagas, vendendo exelente

:

encerrado em 31 de dezembro de 1954,· acompa- dos a compacer na séde social, á Rua Mal. Deo- : mercadoria, diretamente a consumidores. In- :
nhado da demonstração da conta de cLucros e doro, ás 9 horas do dia 24· do corrente mês, afim i teressa a todos! Artigo' de grande aceitação. i
Perdas» e do cParecer do Conselho Fiscal». de deliberarem sôbre a ordem do dia da convoca-

. Oferecemos valiosos brindes, pagamos ótimas

:lOs algarismos constantes dos mencionados ção feita no jornal «Correio do Povo» sob n", � co�isssões, premíos de produção, .etc. Basta �
documentos evidenciam os resultados obtidos no 1.825 � 1.826 e 1.827, de 23/1 _ 30/1 3 6/2, respec- � enviar seu. :r;t0me e endereço á Oaíxa Postal :
exercíoio de 1954, e a situação exata em que se tivamente, funcionando esta assembléia com qual- (i �469 - C�rItlba-P�raná, e receberá .todas as �l
encontra. a sociedade, possuindo, assim, os Benho- quer número de sócios.- f: Informações, gratís e sem oompromisso. :J
res Acionistas todos os

: dados necessários para Jaraguá do Sul, 13 de Fevereiro de 1955 CJ..•..• .....·�·...··O':,.:;...•........•..........,c�·......··W....../�...........r......��.:)

julgarem os atos da diretoria que, mesmo assim, ARTUR MÜLLER - Presidente .

permanece à sua disposição para quaisquer escla-
_

ASSUSTADOS TAMBEM OS SOVIETICOS
recimentos que. acharem necessários.

Lembramos ainda que deve ser eleito o novo Prefeitura Municipal de Jaraguá 'do Sul Possuiriam os Estados
Conselho Fiscal e seus suplentes para o exercício
de 1955. PORTARIA. NR. 26 Unidos um proietíl ca-Jaraguá do Sul, em 10 de Janeiro de 1955.

asa. ,RODOLFO HUFENUESSLER Artur Müller, Prefeito Municlpal de Jaraguá do paz de transportar car-Sul, no uso das suas atribuições, resolve:Diretor Presidente N A d L C
A •

ga ato"'ml·Caomear n y opes orrea, para exercer 10-

BALANÇO GERAL QAS INDUSTRIAS rerlnemenje o cargo de Professôr Padrão «O», do

REUNIDAS JARAGUA S. A. encerrado Quadro Unico do Municipio, e designa-lo para ter

em 31 de dezembro de 1954.
exercicio na Escola Municipal «Oswaldo Cruz», em

Izabel Alto, II Distrito do Municipio.
A T I V O Registre-se e Cumpra-se o

Prefei!ura Municipal de Jaraguá do Sul, em 17, MOSCOU, 17 _ Os rus-
1.168.311,10 de Fevereiro de 1955... . .. sos, civis e militares, to-

Artur Muller· Prefeito .Munlclpal ram advertidos ontem
que os Estados-Unidos

r-====-----------------jEl possuem um projetil ra

dio-dirigido, capaz de
transportar uma carga
explosiva atômica. O "Es
trela Vermelha", orgão
do exército soviético,
publica um artigo sob o

titulo "Projeüs dirigidos"
eseritc pelos majores Pu
gachev e Marison, no

qual eles dizem em par- .

BELEM, '17 _ A Comte: "Segunda a impren- panhía dePetroleo Ama
sa estrangeira, foi ex-

_-
_ Atende chamados de dia e a noite _ perimentado nos Estados zonas começará a, exe-

65.337,30 Unídos um projetil do cut�.r s�u programa de

22.220,00 4.963.232,00
._ ... _"

"tipo avião" Matador rtea �zaçoes ��m. ad cbons
V-61", capaz de -trans- ruçao a ser InICIa a re-

8��c:::::ac::::::::ac::::::::a8 vemente da refinaria de
54.844,30 O�Oc::::::::a C· I B c::::::::aGOO portar uma carga atômi- M A osít u

e so ranco C8'·. O artigo não discu- an�us. prop SI o se

30.000,00 � Despachante Aduaneiro te possibilidades do em- presidente, Isae Sabah,
prego intercontinentall faland? � repor�agepl de-

11.104,828,90 Matriz: Rua Babit�nga, 23 Filial: Praça General Os6· desses projetis. seja pe-
elarou: A refinaria de

P A 8 S I V O
- Edif. próprio - Telefone, rio, 115 - Edifício eSanta los russos, ou america- �et�oleo que será c.,ons-

�
213 - Cx, P., 35 - End. Julia� - Apart. próprio, 32·

nos, nem admite, nem tltmd.ß para esta .Com-Tel. cBranco> Telefone,4773 h á d d
S. Francisco do Sul _ S.C. Curitiba Paraná nega que a Russia pos- pan la ter capacr a e

sua os projetis dirigidos p.ara .pr9cessar 5.0�0 bar-

O
Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-

O idênticos. r�8 dIárIOS. �oderao as-

5.874.825,30
tões administrativas

WASHINGTON, 17 _ Os sImf. se� fabrlcl�dos pela
.

O bem como todos os serviços junto à AlfAndega Estados.Unidos,
.

segundo
re mana gaso InS; regu-

de Sio Francisco do Sul, são executados com pon- declarou o Departamen- lar, oleo combustlvel Ie-
tualidade e presteza, dispondo para êsre fim to de Defesa, teem atual- ve, óleo passa�o, �?e7
de uma organização perfeita com escritórios mente um milhão e 370 rozene e oleo Diesel .

e técnicos.
.

mil soldados distribuidos -------------------

Dispõe de páteos pare depósno de madeira por 950 bases mílítares
junto ao, quadro da estação e nos trapiches do ultramar. Esta cifra,
de embarque da Conta da Cruz, bem como que até a data constituia
armazem pera depósito de mercadorias em ge- um segredo militar, cio-

ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. samente guardado, foi
revelada na Camara dos

O Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras Deputados em resposta
30 000,00

�
Mercadorias para o exterior do Brasil e a um pedido de inlorma-

11.104.828,90
Localidalles Brasileiras I ções do congressista Cla·

O
Tradição a.o mais de 20 anos, de serviços constantos

O
'

Jaraguá do Sul, em 31. de Dezembro de 1954. às maiores firmas do Ertado e dos estados vislnllos.
Oass. Rodollo Hufenuessler • Diretor Presidente (i)C:::::> I .

�(! AGRADECIMENTO
ass. Dietrich H. W. Hulenuessler - Diretor I (i�cC:oCC>C><:>�C:::::=OC:::::=C:::>C:::>C::::=:-(i

ass. Rodolfo F. Hulenuessler - Diretor Supleme ------------

Contador CRÇSC reg. sob ,no. 0736 A Fundo de Reserva Es- _

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE «LU· �e���id do NI' 11
OROS E PERDAS, em 31 de Dezembro

I en .

de 1954.

CRÉDITO
. De Mercadorias

Revelado, agora, um segredo Militar - Sol-
'

dados Americanos espalhados por 950 ba
ses Militares do ultramar

re Hoffman. O Departa
mento de Defesa decla
rou tambem que o exér
cito ultramarino está
pronto com todo efetivo
aquartelado nos Estados
Unidos para estar em

ação a qualquer momen
to.

Dr. Fernando A. Springmau
formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Ullniea lIédiea - Uirorgia Geral - Partos
Industrialização do
petroleo no AmazonasConsultório e Residência: Rua Preso Epi

tácio Pessôa n. 206 (ex-residencía dc dr.
Alvaro Batalha).

-

Consultas: Das � ás 12 e das 15 as 18 hs.
.I_UI_II _1I1_nl_IE _fUl_IPI __ "11'_111_111_1'

2.400 turistas
estrangeiros

durante o C ß R n ß U ß l

166.890,00
264.000,00

RIO, t 7 - Cerca de
2.400 turistas, chegarã.o
ao Rio por via maritima
durante o Carnaval. Via
jam eles em cinco tran
sa,tlanticos que estão sen
do esperados aqui na

seguinte ordem: dia 20,
'�Alcant�ra", procedente
de Londres. com 250 pas
sageiros: dia 21, "Santa
Maria", d� Lisboa, com

1.000, e "Argentina", de
N. York, com 400; dia 22,
"Giulio Ceiare", de Gt
nova, com 500, e "Bra
zil", de Buenos Aires,
com 200 passageiros.

De todo coração, vie·
mos por meio deste,
agradecer aos diretores
da Sociedade Grafica
A v e n i d a Ltda., pela
churrascada, que a. nos,
seus operarios, oferece
ram sabado ultimo, como
homenagem ao dia dos
graficos, ocorrido dia 7
do corrente.
Jaraguá do Sul, 15/2f55.

Os 6roficos

6.715.761.30 6715.761,30

Jaraguá 'do Sul, em 31 de dezembro de 1954.
ass. Rodollo Hulenulssler - Diretor Presidente
ass. Dietrich H. W. Hufen.essler - Diretor Gerente
ass. Rodillo F. Hulenuessllr - Diretor Suplente
Contador CRCSC 0737

PARECER DO CONSELHO FISOAL
OS infra - aSilinados, membros do Conselho

Fiscal da firma INDUSTRIAS REUNIDAS JARA
GU! S. A., depois de -terem lido e examinado
minuciosamente o Balanço Gtlral, encerrado em 31
de dezembro de 1954., .

a demonstração da conta
de cLucros e Perdas», Q relatório da Diretoria, os
livros de contabilidade, Registros e demais docu
mentos comprovantes, referentes ao mencionado
exercício financeiro, certificaram-se da exatidão e

perfeita ordem, motivo porque os recomenda à
aprovação da Assembléia Geral Ordinária, a .rea

lizar'ie em Õ de Março dfl 1955.
Jaraguá do Sul, em 10 de Janeiro de 1955.

ass. Eugênio Jleralns
ass. IUlusl1 Hermann Schmidl
ass. Virallio Rubini

Ur. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua: Marechal Deodoroda FOQseca N°. 122

laraguá do Sul
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. Deutsche Beilage des "Correio. do Povo"
- -

.p O L I T, I I{ ]))(dl stannt �ef Late Aus aller Welt.
Ein deutscher Auswen- Und: «Wie stellen Sie bei

derer, der sich zur Ausbíl- Ihrer schwarzen Hautfarbe
dung im Dienst der fest, wann Sie ein Bad
südafrikanischen Staats- nehmen müssen?» Alle
bahnen anwerben líess farbigen ôtundentinnen
und als Praktikant nach und Krankenschwestern

Auf der englischen Ke -

Südwestafrika verserzt aus den britischen Kolo-
nalinsel ôerk befindet sich worden Wélr, ist in Wind- níen sind überrascht, in
das kleinste Gefeengnts buk zu einer Prügelstrafe Londoo arme Weisse zu
der Welt. Es ist 5 m lang verurteilt worden, weil er finden, die für andere
und 3,5 m breit und hat sich dort mit einer I Weisse Koffer tragen und
nur eine einzige Zelle. Schwarzen in Liebesbezle- sonsnge Arbeiten verrich
Diese wurde letz zum er- hungen eingelassen hatte. ren. Auch sind sie be
sten Male Seit füof Jahren Das Urteil wurde wegen stürzt über die «Unmoral»
wieder benützt, Der Ge- Vergehens gegen das in Strassen, varks und
fangene war ein 35 iährl- «Unmoralitälsgesetz» ge- Kinos, «Derartige oeffent
ger Mann, der auf der fällt, das Líebesbezlehun- liehe Liebeszenen sieht
«Säuferliste» stand, aber

gen zwischen Schwarzen man bei und +n Afrika
trotzdem betrunken auf und Weissen verbietet. nicht. Dort wäre so etwas
gefunden wurde. Seine Farbige Mädchen, die unmöglich.»ötrete lautete auf .einen zum Universitätsstudium
Tag Gefängnis und 4

aus Jamaika, Britisch-
Pfund Geldbusse. Die Guyana oder aus Westat-
Unterbringung des Häfr- rika nach London korn
Iings war gar nicht so

men, beklagen sich dar
leicht, denn es stellte sich über, dass sie von den
heraus, dass das Bett Loridonern mir zwei Stand.
wacklig und das Bettzeug ardfregén angeredet wer
von Mollen zerfressen war. den: eist es wahr, dass
Der Gerichtsherr musste alle Negerinnen einen
also die Ausstattung für Srummelschwanz haben?»
seinen Heeftllng 'erst zu

sarnmenpunpen.

Die grõsste Brücke der
Welt liegt nicht etwa in
Amerika, sondern in Chi
na. Es ist die Chaoing
Brücke mit vierzigtausend
Bogen und einer Länge
von 144 Kilometern.

Enten sich offensichtlich
noch bei Temperaturen
bis - 115 Grad wohl.

Das Ein Mann Gefängnis

Diesmal nicht AmerikaAm 15. und 16. d.1\1. In der nächsten Nummer
land in Florianopolis die werden wir die siegreiche
Versammlung zur Wahl Liste der Wahl wiederge
des regionalen Direkro- ben, die, wie es in einer
ríurns und Aufsichtsrates Demokratie sein muss,
statt. frei zum Aussuchen der
Ueber tOO Abgesandte zu weehlenden Namen

waren zu diesem Zweck war.

erschienen, deren Arbeiten
mit grossem Enrusíasrnus
verliefen. Die Krise, die zwischen
Ein Misston entstand Herrn Café Filho, Präsl

durch die Abcrdnunz aus denr der Republik, und
Iolnvllle, die in arrogan- den Ministern der Militär
ter Wei;se den Umkreis portefeuilles, verursacht
beherrschen wollte und, durch die Ernennung des
als ihr dies nicht gelang, Herrn Marcondes· Filho
die Arbeiten aufrührerisch zum lusuzmtntsrer, aufget
zu sroeren .versuchre. Die- auchr war, wurde beige
ses verursach ie einen legt. Herr Café Filho
allgemeinen Abst05S auf erklärte die Gründe zu

die Geladenen, da in un- dieser Ernennung, was

würdiger Weise der Führer die Militärchefs zuirieden� Gänse. und Enten sind
der Abordnung, Dr. Lolo- stellte. die Tiere, die die niedrig-
la, dermessen verhöhnt -x- sten Kältegrade auszuhal-
wurde, dass dieser nicht Die' Herren Raimundo ten verrncegen. Während
mit einem Vortrag, den Padllha, Jorge Lacerda bei Versuchen die meisten
er geschrieben mitbrachte, und Carlos de Alburquer- . Tiere nur Temperaturen
beginnen konnte. Vorher .que weigern sich, �as bis . - 45 Grad, Eisbären,
zog sich die Abordnung, Manifest

..

des PRP, el�e Walrosse und Robben bis
mit - Ausnahme des Dr. Treueerklarung an die zu - 85 Grad und andere
Placiào Olimpio de Oll- Partei, zu unterzeichnen. Lebewesen der Polarwelt
veira von der Versàrnm- Alle drei sind Bundes- bis zu - 100 Grad ver-

lung 'zurück. deputierte.
.

trugen, fühlten Gänse und

-X-
Elektro-Fieberthermometer
Mit einem neuen Elek

tronen - Thermometer soll
es möglich sein, die Kör
pertemperatur eines Men
schen innerhalb von 4 1/2
öekunden zu messen. Da
bei soll das Messergebnis
geneuer sein als mir
e i nem gewöhnllchen
Quecksilber-Thermometer.

Wellerfest In einem kleinen Ort in
Australien wurde, ein

grosser Polyp gefangen,
der in den Fangarmen
eine gefüllte ôchnapsfle
sche hielt Die Fischer
warfen das Meeresurige
heuer' wieder ins Wasser

allerdings o h n e

ôchnapetleschel

"Das gegen das . Voelkerrecht.. .."istDas macht ihm keiner nach

Der Kolibri ist der ein. Im Jahre 1859 lag Mon erwartete jeden Augenblick
kwä tevideo im Kriege mit der die weisse Fahne alszige Vogel, der rüc wàrts

k A d Republik Argentinien, und Zeichen der Ergebungfliegen enn, usser em
der Commodore Can sah hissen zu sehen; da erhieltbesitzt er die Faehigkeit,

sich wie ein Hubschrauber sich auf See von dem das Admiralsschiff, plötz-
in der Luft zu halten, Admiral Brown angegrif- lich eine ßreuseue, das

wenn er mit seiner langen feno Er erwiderte das Segel des Hauptmastes
Saugzunge an einem F�uer, _iedQ,ch. 'nur zu .b�ld zerbarst. einige Mann
Blütenkelch nascht. Mehr gmg Ihm die Muntnon fielen schwerverwundet zu
als 50 Fliigelschlaege I �us; nur Pulver war noch Boden und Admiral Brown
führt er dabei in der Se-Im Menge v<:>rhanden: sah seine Offiziere per-
kunde aus.

.

«Was begm�en wir nur plex an.

lerzr?» fragte Ihn mutlos «Ich glaubte schon, sie
und ratlos sein Erster hãrren sich verschossen»,
Leutnant. bemerkte er unangenehmde Can zuckte unschlüssig überrascht.
mil den

.

Achseln; doch Da folgre eine zweite
plõrzlich kam ihm ein Breitseite der ersten. Ein
renender Einfall. «Fragen Geschoss schlug .auf dasIn Europa ist man Witter-
Sie einmal den Koch,

I
Deck und zersplltrerre inungseinfluessen weit mehr .

'" ..

k W" dausgesetzt als in Brasilien. zu fragen; dann kam er tausend ötüc e. uren
Wenn die Europaeerín trotz- erernlos zurüch und mel- schrie da Brown: «Sie

dem ihre .Haut sportlich frisch, dere: «Von dem holländi schiessen mil Schrapnells;samJ?ltwelch '!lld zart. zu kon- sehen Kugelkeese hat er Jas ist gegen das Völker-servieren weiss, so liegt das
h Ian der richtigen Wahl ihrer' noch genau hundert gros rec .�.»Haut-Creme. Sie benuetzt Ni- se Stück, indes sind sie Funf Mann wurden

vea-Creme, die als ein�ge in alle eingetrocknet und neuerdings verletzt, dasder ganzen Welt Eucerít en- steinhart» Segelwerk wurde immerhaelt. .

h f d dEucerit ist eine Substanz «Desto besser», war me r zer erzt, un er
die den Zellen der Haut seh� Caos rätseihafte lakoni- Admiral gab den Befehl,
nahe verwandt ist und darum sche Antwort. das Schiff aus dem Be-die �igensch.aft �at, auf na-

«Lassen Sie auf der reich� «seines furchtbarentuerliche Welse tief und voU- I...
fstaendig in die Haut einzudrin- SIelIe die Achlpfunder mit Gegners» zu en! ernen.

gen. Nivea-Creme fuehrt der dem Käse laden!» Schuss auf Schu&s gabHaut lebensotwen�ge Nae�rs- «Mit diesem Käse?» Can ab und Brown er-toffe zu und verhindert hi��- «GewisS mil diesem kannte endlich aus dendurch Rauhe und fruehzmti-,
kge Faltenbildung im Gesich I Kresel» massenhaft auf Dec

und am Hals. Unterâ'ess�n halle sich herumliegenden Splittern
InfoIge �res Eucerit-Gehal- die «Santa Maria», dáS der «fürchlerlichQn Ge·

t�s WIrd Nlvea-Creme gaenz- feindliche Admiralsschiff schos&e» dass er geflohenlieh von der Haut aufgenom- . .. _

'
_ ,

..

men und hinterlaesst daher Immer mehr .g.enahert und war vor ... Kase.
nicht wie gewoehnliche Fett-

, _
creme irgend einen Glanz.

Zahnziehen mit Gewalt
Haben Sie auch Angst nicht stark genug zu sein, Harry, der so viel Angst

vorm Zahnarzt? Geben denn lusr im nächsten vor dem Zahnarzt halte,
Sie es ruhíg zu. Mir geht Wirtshaus blieb er hängen, mit dicken Verbänden um

es genau so. Bisher ging um sich Mut anzutrinken den Kopf im Bett.
ich auch nur zum Zahnarzt, So ein Schnaps zur rech- Di"�i Tage war er be
wenn ich es vor Schmer ten Zêit hat schon etwas wussrlos. Von nichts halte
zen nicht mehr aushalten für sich. Er macht die er eine Ahnung, nicht mal
konnte. Von ôtund an he- Welt rosiger, tötet den an die Autofahrt konnte
be ich mir aber geschwo- Schmerz und züchtet in er sich erinnern, so be
ren, nicht mehr so feige der Brust eines :vtanoes trunken wer er. Er schwe
zu sein, damit es mir auf dem Wege zum Arzl bte im seligen Jenseits, als
nicht so geht wie meinem ein Gefühl, ähnlich dem das Unglück geschah. Er
Freund Harrz. Ich will Ih- eines Toreros, bevor er in merkte nichts davon, wie
nen die Geschichte erzäh- die Arena steigt. ihm ausser dem kranken
len So unglaublich sie .

h' Zahn auch noch einigekli�O't so wahr ist sie So ging eds Hauc mMel_- gesunde herausflogen, undh
'

. nem Freun arrz. u als � aufwachte magaU��in Freund Harry ist jedem Glas wurJe er iap- wohl sein .ersrer G�danke
. K' I

. .

D I ferer, und als er Sich nach wieder der schrecklicheem er wie em oppe 5-
d h d E tpind. Das Urbild eines. em ze nten zu . em n -

Zahnarzt gewesen sein.
Mannes. Wenn er aber ein schluss durchgerungen Denn er sröhnre mit einer
Wehwehchen hat, benimmt ha.tte, dem Za�na�zt zu

gesunden Portion Gelge-
.

h hlí I' zeigen. was er fur em Kerl nhumor aus dem Verband'er SIC sc Immer a s em.
II dí B' .

�.. I' � auch sei, da wo ten Ie eme "Siehst du nun hat deruaug lOg. uO war es .

ht h E di' h ar' ,

damals bei der Geschich!e I
OIC �� r.. .

n IC w Kerl mir alle Zähne gezo.
mit dem faulen Backen� der. Geist Willig, aber das gen." . Er war offensich
zahn. :Drei Tage rannte Fleisch war schwach ge- !!ich glücklich, dass alles
Harry mit geschwollen�m wor�en. uberstanden war, ohne
Gesicht herum, mit dem .

Em �ekannter erbarmte dass er etwas devon ge-
BI' k . . ..

It n
Sich semer und schleppl� merkt halleJC emes gepruge e
d � I'

. .

W .

Hundes, stöhnend und Mit- en ue. Igen I� semen a- Was konnte der arme

leid heischend, kurz: ein ��n, WIII�� Ihn wo��e- Harry schliesslich dafür,
Bild des Jammers und des utel nac ause zu rlO- dass er ín .seinem Rausch
Elends. ge�'as war der' erste Teil das Opfer eines Autoun-

v
falles wurde? Dass er sichErst als es gar nicht der Geschichte. Der zwei- auf diese Art den Zah-mehr anders ging, als alle te Teil. ist wesentli�h un-
narzt erspart, hätte er sichHausmitteichen versagten, romantischer. Er. ISt fast
auch nicht träumen lassen.fasste er nach gütigem Zu- eine Tragi'komödle. Ich

.

reden den heroischen En traf Harry drei Tage Spä-Itschluss zum Arzt zu ge- ter im Krankenhaus wie-

Lhen.
'

der. Die Schwester erlaubte
Zum Zahnarzt - so mir, für fünf Minut,en an

nahmen wir an. Noch aber 18ein Bett zu treten.
�chienen die Schmerzen . Da lag nun der arme

Das Geheimnis

richtigen Hautpflege

.

AsthmaHaemorrhoíden

o I{ A L E SI Juckreiz Ekzpme, Fissuren. Wir werden darauf é!uf·
merksam gemacht dass

Haedensa (Pomade) be- die Tabletten
ruhigt, schützt, heilt. So- " Eufin "fortige Wirkung, beque-
me Applikation. Formel der C. F. BOEHRINGER
der Haedensa - Gesells- & SÖHNE, Mannhein, das
chaft, Berlin. Zugelassen bekannte und altbewaehr
bei den deutschen Kran· te ASlhma-Mittel, wieder
kenkasseri. überall erhaeltJich sind.

Pensionszahlungen der IAPI.
Herr Walter Weinheber,
Agent der IAPI, teilte dem
Herrn Präfekten mit, dass
am 24. d. M, die Auszah
lung der Pensionen wie
gewrehnlich in der Prée
fektur slältfindet.

Herrn Muniiipalpräfekten
zur Erledigung, in Gari
baldi eine Schule u'nter
dem Namen· des verstor
benen Kammerrates Artur
Oscar Meister zu grün
den. In erster Lesung
wurde der Gesetzesanrrag
betr. STeuerbefreiung des
Wohnhauses der Witwe
Edith Reif genehmigt.

Sparkasse. In Kürze wird
in dieser Stadt eine Filia
le der Bundessparkosse
lCaixa Economica Fede
ral) erreffnet werden. Der
Herr Präfekt erteilte schon
dem' Generdldirektor von

Santa Catarina die zu

diesem Zweck nötigen
Informationen.

r'''==D;�=E;��h'=K;�f';;':;�="""'lII Arzt und Chirurg ...

ii promoviert an der medizinischen Fakultät der i1

I.::.!:: Universitäten von Köln (Deutschland) und ii

II
.

CHIRURG - FRAU��:�ZTAlegr�E8uRTSHELFBR - !::::.�:.::::KINDBR - UND ALLGEMBINB PRAXIS

LANGE PRAXIS IN BUROPAEISCHBN KRANKENHABU-
ii

SBRN

11Konsulroriun und Wohnung:
ii:: Rua Preso Epitácio Pessõa, 139 ::

!!
Sprechstunden: !!ii Morgens von 10 bis 12 Uhr II

!l Nachmitlags von 1.4,30 bis 17,30 Uhr 1.1.I! Man steht auch Nachts zur Verfügung g
\}.::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::: ::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::�:

MUllizipalkíimrner. U nt e r
dem Vorsitz des H€frn
Mario Nicolini und in
Anwesenheit der Kammer
räte Fidelis Wolf, João
José Bertoli, Francisco
Mddrock, João Lu.:io da
Costa und Augusto Silvio
Prodöhl versammelte sich
die Kammer.
Ausser anderen Doku

menten stand der Eingang
eines Gesetzeantrages des

Apotheke "Scbulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAf\1ENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient.
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Bolós · · · Bolos · · · Bolos · .. i

í
t
4

f
í
i

! I Enviamos pelo REEMBOLSO POSTAL para qualquer localidade do Brasil I i
�����������������@�

Mais ulna edição de é lacil decorar••_,

.el•• I 1.IiGa.G.
1a., 2a. e 3a. edições 'esgotadas, 4a. edição a exgotar-se, comprovando a veracidade dos nossos

anúncios. Um volume com 500 páginas, finissima encadernação em percallna todo impresso em

papel couchê.
Agora V. poderá decorar seus bolos, com tôda a facilidade. Ne�te livro V. encontrará um

..

CUR
SO POR CORRESPONOENCIA com 46 lições, desenhos e movimentos, num lotai de 440 nguras,

BOLOS - 60 foto- i Frabtcernos de tudo.

grafias das quais 18 J pare confeiteiros, do-

coloridas. celres e pertlculeres,
SALGADINHOS B i c o s de decorar,

fôrmas para b o los
de Margarida, Fonte

Luminosa, Bota, Ro
da Gigante, Violino,
Tamanco Holandês,
Lit a, Xadrês, Pisci
na e mais' 68 tipos

Rua Pelotas, 557 - Fone 70-4799 - SÄO PAULO

Camara Municipal
Ata da sessão ordinária de instalação da
Câmara Municipal, realizada a primeiro de
Fevereiro de mil noveeentos e cíneoenta

e cinco.
Ao primeiro día do mês de Fevereiro do ano

de 1955 (mil -novecentos e cincoenra e cinco,) pelas
sete horas na sala do Fórum no edificio da

prefei-1.. rura Municipal de Iaragué do Sul, hora e local on-

Ide se realizam comumente as sessões desta Câma-
ra, reuniram-se os senhores: Ney Franco, Mario Ni- �
colini, Fidelis Wolf, João Lucio da Costa, João lo- ) -

sé Bertoli. Iniciados os trabalhos, lendo em vísta

o'lque determine a Lei Estadual n", 987, de 16 de No
vembro de 19M, assumiu a presidencia o vereador
maís idoso dos presentes, senhor Ney Franco que )l
exibiu aos seus pares seu diploma, passado pelo ) ,

MM. Dr. Juiz Eleitoral desta Zona, passando, em se- )l.gulda, ao exame dos diplomas dos demals vereado- }res presentes. O senhor presidente, comum acordo
com os vereadores presentes, deliberou aguardar por
mals quinze minutos a chegada doe demals verea

dores faltantes, o que se fêz. As sete horas e vinte

minutos, não tendo comparecido outros vereadores,
constatada a legalidade dos diplomas apresentados
pelos presentes o senher presidente passou a defe
rir o oompromisso legal, ao, vereador sr. João Lucío
da Costa e compromisso este do seguinte teor: «Pro
meto exercer com dedicação e lealdade o mandato
que o povo me confiou», rarlfleando os demals ve-

readores com a expressão «Assim o prometo». Isto
posto, o senhor presidente convidou pera secretário
desta sessão o vereanor sr. João José Bertoli que
assumiu incontinente suas funções. Em seguida o

senhdr presidente determinou ao secretário que pro'
cedesse a Ieírura do expediente que constou do se

guinte: um oficio da União Democrduca Nacional
indicando para seu Lider, nesta Casa, C1 sr. João
Lucio da Costa e um oficio do vereador diplomado
senhor Artur Müller comunicando que não pretende
assumir já o cargo pera o qual Iôra eleito nas ul- São convidados os Snrs. Acionistas para a

• timas eleições por desejar continuar, ainda, no exer- Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
cicio do cargo de Prefeito deste Municipio aré final 12 de março próximo, ás 14 horas, no escritório
de sua gestão quando, então, assumiria a vereança. da Empreza, sito a Av. Getulio Vargas s/n, em

A mesa, de conformidade com o regimento, interno Jaraguá do Sul, com a seguinte
deu parecer Iavoravel e, atendendo. ao requerido pe- ORDEM DO DIA
lo vereador João Lucio da Costa, decidiu convocar 1. - Exame, discussão e aprovação do Ba-
o suplente senhor 'Francisco Modrock que se acha- lanço Geral do exercicio de 1954, de-
va no recinto. Nesta altura dos trabalhos, isto é ás monstração de Lucros e Perdas, relatö-
sete e quarenta e cinco minutos, ingressaram no re- rio da Diretoria e parecer do Conselho
cinto desta Câmara, os vereadores Waldemar Grub- Fiscal.
ba, José Pasquallnl, Raymundo Adolfo Emmendoer- 2. � Eleição dos membros do Conselho Fiscal
fer, Durval Marcatto. Pediu a palavra o sr. Walde� e suplentes, para o período de 1955.
mar Grubba e requereu sern apresentar qualquer pro- Õ. - Assuntos diversos de interesse da So-
va da idade do vereador sr. José Pasqualini, do qual .ciedade.
dizia ser o mais idoso, fosse a sessão presidida pe-I NOTA: Achem-se a disposição dos Senhores
lo dito senher Pasqualinl. Pelo senhor presldente foi Acionistas, os documentos a que se refére o art,
dito que indeferia o pedido em virtude da Mesa já 99 do decréto-Ieí 2627, de 26 de Setembro de 1940.
se encontrer constítutde, não provar o requerente o Jaraguá do Sul, 9 de Fevereiro de 1955.
alegado e haver mesmo chegado atrasado o reque- Ruy Felippe Frenzel - Diretor Gerente
renre e seus companheiros íncluslvel o vereador Pas- Eugenio J. da Silva - Diretor' Gerente
qualini tendo, até, se aguardado vinte minutos de

'

tolerância pera o prossegutrnenro dos trabalhos. Em --------

seguida o senhor presidente designou o senhör ve

reador João Lucio da Costa para introduzir no ple
nário o senhor vereador Francisco Modrodk que to

mou assento entre os demals vereadores. A seguir
foi examinado o seu diploma tendo o mesmo pres
tado 'o compromisso legal e ldenríco ao acima já
referido. Novamente com a palavra o sr. vereador
WaldeÍnar Grubbe disse que não estava de acordo
e protestava por ilegalidade, retirando-se do recinto Prutiteres e

da Câmara no que foi econpanhedo pelos vereado- Ornamentais
res: José Pasquí:llini, Raymundo Adolfo Emmendoer-
fer, e Durval Marcatto. Em seguida o senhor presi
dente declarou compromissados todos QS vereada
res acima mencionados senhores Mario Nlcolinl, Fi
dells Wolf, João Lucro da Costa João José Bertoli,
Francisco Modrock, tendo deixado de compromlssar
e em possar os senhores Waldemar Grubba. José
Pasquãlini, Raymundo Adolfo Emmendoerfer, Ourvdl
Marcalto; por' não terem os mesmos apresentado à

.

mesa diploma ou qualquer outro documento que
'-comprovasse a condição. de vereador dos mesmos.

Em seguida, declarados impossados os vereadores
que exibiram os seus diplomas e prestaram o com-

�eçam Catálo-
petente compromisso, o senhor preSidente dando por

go Ilustrado
instalada a Câmara passou a proceder à eleição da
mesa difinitiva, isto é, para presidente, vice-presi
dente, primeiro e segundo secretários o que se fez

por votação secreta. Terminada a votação o senhor
Presidente convidou para procederem á apiJraçijo os

vereadores snrs. João Lucio da Costa e Fidelis Wolf
verificando-se, então, o resultado seguinte: para pre- _

sidente, o sr. Ney Franco com seis votos, para vi-

ce-presidente, o sr. Mario Nicolini com seis votos, los seus trabalhos até a primeira reumao ordinária
para primeiro secretário, o snr. João José Bertoli que, desde, já convocava para ter lugar na próxima
com seis votos, para segundo secretário, o snr. Fi- terça-feira, ás sete horas como já vinha sendo pra
delis Wolf, com seis votos, ficando assim, pelo re- xe adotada pelas Câmaras anteriores. Nada mais ha·
sultado acima, constituida a Mesa da Câmara da se-' vendo a tratar, depois de lavrada a presente ata que
guinte maneira: Presidente - Ney Franco, Vice-Pre- foi IidÉl, achada conforme e aprovada sem emendas,
sidente - Mario Nicolini, primeiro secretário - João por todos os presentes foi a mesma assinada de
José Bertoli, e segundo secretário - Fidelis Wolf, os c1arando-se encerrada pelo presidente, a sessão.
quais foram imediatamente empossados nos respec- (ass.) Ney Franco
tivos cargos. Assumindo a presidência o snr. Ney Mario Nicolini
Franco, por força da eleição aludida, disse que de João José Bertoli
acordo com o que esrabelece a Lei Estadual n� 987, Fidelis Wolf
de 16 de Novembro de 1953, já citada, a finalidade João Lucio da CosIa
preCípua desta reunião estava cumprida, eocerrando Francisco Modrock

22 fotos, s e n d o 9

em côres.

-x-

Empreza de Transperfes FRENZEL S/A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kiselros, Maci
eiras, Iebotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

Leopoldo

SB]'delCorupa
.-

diferentes.

PpoibiQão ATENÇÃO: Propríe
täríes de Bicicletas
Jà começou o emplacamento
O ESCRITORIO FIS

CHER continua fazendo
os requerimentos por
apenas Cr$ 5,00 (cinco
cruzeiros), cobrando-se o

seLo devido em separado.
NAO PAGUE MAIS
ESORITÓRIO FIS-

CHER - Rua Marechal
Deodoro nO. 204.

Nós abaixo assinados,
proibimos terminantemen
te a entrada de qualquer
pessoa em nossas proprie
dades afim de caçar pes
car ect. Não nos respon
sabilizsmos pejo que pos
sa acontecer aos Infratores
desta proibição.
Pedra D' Amolar, 26-1-55

\ Advald Kohls, Erich Pa
ray, Francisco Hospedage,
Frederico Klein, Roberto
Hospedeze, Frederico
ôchrnldr, José Weiiler, Joa
quim Paray, OUo Mel
cherr, Artur Paray, -Alfre
do Glatz, José Moretti,
Edmundo Grihner, WH
helm Steffen, Carlos Hos
pedage, Vva. Madalena
Moretti, André ôtenger,
José Cervacho, Rodolfo IHospedage, Vva. Maria
Gonçalves, Abrão ôoflarl,
e Alvino Glatz. I

�����

FRACOS E ANÊMICO� I

Tomem:

•

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregado com hil8 DAS;

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

�--------.--�--�

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando lia

Snra. D. de casa.
ainda lhe. falta uma

panela de pressão, uma

bateria. de aço Inox, ou
de Aluminio Rochedo, a

Casa Real tem sempre
para pron.taentrega, pe
los melhores preços.

FARMACIA
I

NOVÄ
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus artí

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

��"""""_.I""""""""",,�
IUr. Waldemiro Mazurec�en

I

e.IA BK 'A'8:;
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partop Diathermia Ondas curtas e' Ultra-curtas
• lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Infra.vermelhos e alUis.

I

(!J�@i!1!!i���@IIl§Il�@

ß COMERCIßllIOß ADVOCACIA. CONTABILI- �
L '.

-

DADE - SEGUROS'
,----

R. Mal. Deodoro, 130 - Cx. 19 • Tel. 34 - Jaraguá do Sul

Contralos, distrátos, Atas, Balanços e com

pleta assistência técnica contábil, jurídica e
fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi
ços comerciais em geral.

Corretores da ç. Nac. eguros «Ipiranga» operan·
do .em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden
tes Pessoais, Transportes, Automóveis, Res
ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
- A COMERCIAL LTOA. -

uma organização as suas ord�ns!

Eugênia Vitor Schmückel - economista e contador.

@�a!?IS8@18�8fJ1J&L;,g�®a8aBS8 i!L J&lfJlIi!6Ilii1fJ1I86J&LlS51
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c

referem-se também, aos atuais asslnantes de releto-
nes manuais as condições e prêços da clausula
anterior.

CLAUSULA VI
Para aparelhos suplementares, extensões ou

derivações, pagarão cincoenta por cenro (60%) das
taxas das categorias que lhes corresponderem, e

quanto às respectivas instalações, pagarão o mate
rial e a mão de obra que forem dispendidas com as

mesmas.

CLAUSULA VII
.

A «Contratante» poderá ínsrelar centros telefô
nlcos a indutor nos diversos distritos do município
de Jaraguá do Sul, quanto técnica e comercialmente
lhe convier.

CLAUSULA VIII
Quando, de acordo com a Prefeitura, a «Con

tratante> estender suas linhas intra e inter munici
pais, aquela auxiliará él construção das mesmas a

razão de Cr.$ 4.000,00 (quatro mil cruzeíros) por
quilometro, que as mesmas 'linhas tiverem dentro do
território municipal, bem como fornecerá todos os

postes necessérlos à rêde que se construir dentro do
município de Jaraguá do Sul;

CLAUSULA IX
A «Contratante» empregará materiais de pri

meira qualidade e o aparelhamento que récnícamenre
lhe convier.

'

CLAUSULA X
A «Contratante» 'poderá construir suas aéreas

ou subterrâneas, nas estradas, ruas, praças e logra
douros públicos, podendo fazer as escavações ne

cessárias e colocar postes pera linhas, bem como

ocupar os prédos municipais, reconstruindo o que
for danlfícado.

CLAUSULA XI
A «Prefeitura» garantirá à «Contratante» em

qualquer tempo o livre goso de seus direitos e bens
de sua propriedade, bem como a integridade destes,
nas medidas que forem de sua atribuição, por to
doe os meios preventivos e repressivos a seu al
cance e permitirá o corte de arvores que na via
pública prejudiquem o funcionamento das instalações.

CLAUSULA XII
A «Contratante» reserva o direito de:

CLAYSULA II a) - somente aceitar novas assinaturas desde
O decurso do previlégio ficará suspenso: que a média mensal por aparelho instalado corres-

a) - No caso de destruição da maior parte ponde a Cr.$ 140,00 (cento e quarenta cruzeiros);
das linhas de comunicações ou da Estação Central, b) - Suspender e retirar os aparelhos aos

ou suspensão de trabalhos de construção de linhas assinantes que não pagarem os respectivos serviços
por ceusa de guerra interna ou externa ou de fôrça em rempo e aos que fizerem uso impróprio do
maior;

.

telefone, como para trotes, termos obsenos, insul-
b) - No caso de interrupção das comunica- tos etc.

ções da maior parte das linhas e instalações dentro CLAUSULA XIII I
do município causada por fôrças federais, estaduais, ôe por cause alheia da «Contratante», ou por
municipais ou revolucionária-s, ou por fôrça maior;' disposições govemamenrals,

.

c) - Por motivo de fôrça maior ou caso for- encarecimento da vida normal ou por insuficiente
túito devidamente comprovado que determine a remuneração do capital empatado, tiverem que ser

suspensão total ou da maior parte dos serviços da aumentados os prêços e taxas que aqui são estlpu
«Contratante»; lados, poderá a «Contratante» fazer o respectivo

d) - No caso de suspensão de serviços por aumento, justificando-o para ratificação da «Prefei-
parre de autoridades. rura», o qual terá o prazo de trinta dias, conside-

CLAUSULA III rendo-se aceita a petição se esta não se manifestàr UI

A «Contratante» instalará na cidade de Iaregué a respeito durante êste prazo. Q
do Sul, o serviço telefônico automático, iniciando CLAUSULA XIV CC
os trabalhos de instalação dentro de seis meses A «Contratante» terá a faculdade de contratar iii
desta data, salvo fôrça maior plenamente justificada com esstnanres, prêços pera serviços oficiais. " ä.g_5 �
e até dose meses depois será inaugurado o serviço, CLAUSULA XV � i 2.2.2
salvo motivo de fôrça maior, da mesma fórma ple- As tarifas para o serviço de conferências CC .. � E �

d I ..u· ...namente justificado e comprova o; (telefônicas), intra e inter munlclpets, serão as vlgo- CC E
o 5 ..

CLAUSULA IV , rentes nos demals municípios da Rêde Geral da lU 8, g: e
As assinaturas para o serviço telefônico euro- «Contratante». O �ll< cre

mático local, serão cobradas no início de cada mês CLAUSULA XVI ... u��� &.
em curso e as taxas serão cobradas no ato da so- A «Contrarante poderá celebrar com quaisquer VI E� � ö 8
licitação por, escrito de acordo com as seguintes pessoas ffsicas ou jurídicas, os contratos que lhe g 5lltg.�:)
categorias e demais condições: . convierem relativamente a qualquer serviço de co-

O 1.2'2'51
Primeirá Categoria - Taxa de instalação de municações telefôR.' icas. > e- OI CD

�. 4) iii Ci! o:"gCr.$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros). Taxa mensal de CLAUSULA XVII W 6-:'O:lã'Cr.$ 170,00 (oento e setenla c.ruzeiros). Nesta cate- Estçmdo como está hoje a televisão no dömí- � .. ti
GI � o

goria eslão incluidos todas as indús:rias, comércios, nio público poderá a «Contratante» levar em qual- c. 8.ê � 0'2»
reparti9ões públicas. autarquias ou equivalentes. quer tempo êsse melhoramento ao domicílio de a GI� ...._:! :g

Segunda Categoria - Taxa de instalação de seus assinantes e ao público em geral, uma vez que, w.�] 81 :Cr.$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros). Taxa mensa! de em condições de i.gualdade com outras congêneres.
�

Cr.$ 140,00 (cento e quarenta cruzeiros). Nesra ca- CLAUSULA XVIll .

r=:=:::=:=::=i=!l!!=;::::_;I=::=i=�EItegoria estão incluidos todos os profissionais, pe- A «Contratantell, em qualquer tempo terá a fa-, I •
n

quenos comerciantes e pequenos industriais. culdade de instalar aparelhos públicos moedeiros, I r== Foto PI8zep8 I ii
• -

Terceira Categoria -- Taxa de instalação de

I
nos lugares que técnica e comercialmente lhe con- III - IICr.$ I.ÕOO,OO (um mil e quinhentos cruzeiros). Taxa vier, bem como o de dar gratuitamente ao público :,: Rua lIal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

"'1'1"1mensal de Cr.$ 120,00 (cento e vinte cruzeiros). notícias importantes vindas pelas suas linhas de �I Defronte ao Ginásio Säo Luiz
Nesta categoria estão incluidos única e exclusiva- outros pontos, e estabelecer o serviço telefônico 'Iii !ii
mente as casas residenciais (particulares). Em todos médico. !I Ios prêços acima será adicionada mais a quota de CLAUSULA XIX II, Fotografias em geral - Filmes de varias -

previdência. (Dec. n. 26.778.). A «Contratante» ficará isenta durante o prazo III marcas e tamdnhos III�I'CLAUSULA V da concessão de todos e quaisquer impostos, taxas 1-11-
- x-

As taxas de insÚ!lação descritas na cldusula ou contribuições municipais, diretos ou indiretos, Tem á disposiçã9 aparelhos fotográficos .ale-

antetior, referem-se a assinantes localizados até a criados ou a criar, presentes ou futuros, que, insi-

ml_"i.·I-.-
mães <tVOIGTLÄNDBR» e outros de ótima 1;_:,lli, diatân'Cia de 500 (quinhentos) metros da C�ntral Te- dam sobre ela, seils bens imóveis próprios ou ar- qualidade - com lentes azuladas.

lefônica. Além desta distância até a de 1500 (mil e rendados para instalações telefônicas, seus d�pósi- Veja a exposição sem compromisso.

1-'quinhentos) metros, será cobrado à razão de Cr.$ tos, direitos, operações, mercadorias ou renda rela- �;
- x - II

4,00 (quatro cruzeiros) por metro de linha dupla. cionada com seus serviços no município de jaraguá iii Dispondo do melhor equipamento, ".,"Excedendo de um mil e quinhentos (1.5UO) me- do Sul, obrigando-se, porém, li submeter 08 seus'" pode atender á todo e qualquer __

tros, o prêço da instalação e mensalidade será a prédiOS às Posturas Municipais. H chamado fora do gabinete. =:Jcombinar entre as partes interessadas,' bem como CLAUSULA XX __!�I-II "-'-�"=--I'=--"-" '

.

..........iiiiiiiiiiiiil&ii_ _ � "_'_;_'�I__'I_''''''

Para o serviço oficial terá a «Prefeitura» o uso

local gratuito, de um telefone por cada grupo de
cem (100) telefones instalados no perímetro urbano
de Jaraguá do Sul, isto é, um por cento (1 Ofc), e

para os demais teleíones, quando instalados para
serviços exclusivamente oficiais, terá a «Prefeitura»
cincoenta por cenro (60%) de desconto do prêço da
primeira categoria. Fica claro, entretanto, que mes

mo que o número inicial não atinja a primeira
centena, terá, a «Prefeitura» direito a um aparelho.

CLAUSULA XXI
Para o serviço oficial terá a «Prefeitura» o des

conto de cincoenta por cento (50%), sobre confe
rências dentro do Estado, ficando entendido que,
pera as ligações pera tora do Estado, não terá
nenhum desconto.

CLAUSULA XXII
-

A «Contratante» poderá transferir o contrato a

qualquer momento llIe sua vigência, sempre que
seus sucessores se obriguem a cumpri-lo em todas
as suas partes, sempre, todavia, com a aprovação
da «Prefeitura».

CLAUSULA XXIII
A «Contretantes . instalará uma Central Telefô

nica Automática, com capacidade suficiente pera
atender ao natural desenvolvimento da cidade de
Jaraguá do Sul, não inferior a 100 aparelhos, ligada
à sua Rêde Geral.

CLAUSULA XXIV
Fica estipulado entre as partes contratantes a

multa di Cr.$ 1.000,00 (mil cruzelros) pare qual
quer infração do presente contrato excetuados os
casos de força maior.

CLAUSULA XXV
Êste contrato está isento do pagamento do

sêlo em face do ert, 15, inciso VI, § 6, da Consti
tuição Federal de 1946.

CLAUSULA XXVI
Para efeitos fiscais, dá-se ao presente o valor

de Cr.$ 20.00Q;00 (vinte mil cruzeiros).
E por estarem as partes contratantes de acor

do com tudo quanto acíme ficou estipulado, foi
lavrado o presente têrmo de contrato que, depois de
lido e achado conforme, vai assinado pelo Municí
pio, nesre ato representado pelo senhor Artur Müller,
Prefeito Municipal e pela Contratante, nesre ato re-:
presentada pelo seu bastante procurador senhor
Rodrigo Brasileiro de Azambuja Iúníor e pelas tes
temunhas seguintes:

Déeas da Prefeitura Municipal de Ieraguä do
Sul, em 6 de Fevereiro de 1965.

Oerueilio P. Ramos - Diretor do Dep. do Ex
pedlenre, Educação, Saúde
.e Assistência Social

Arlur Müller - Prefeito Munlclpal

Prefeitura Municipal de Jaraguá
EDITAL

do

Para efeito do arfigo número 162, da Lei Or
gânica dos Munlclplos, dá-se publicidade a minuta
do contrato a ser lavrado entre a Prefeitura Munici
pal e a Companhia Telefônica Catarlnense,

Têrrno de Contrato para a Exploração de
Serviços de Comunicações Telefônicas e

Fonográficas que entre si fazem a Compa
nhia Telefônica Catartnense - Sociedade Anô
nima, com séde na capital dêste Estado e a

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, co
rno abaixo se declara:

Aos cinco (5) dias do mês de fevereiro do ano

de mil novecenros e cincoenta e cinco (1965), nesta
Prefeitura Municipal, compareceram, de um lado, o
Governo do Município de Iaragué do Sul, devida
mente representado pelo senher Artur Müller, Pre
feito Municipal e, de outro lado, a Companhia Te
lefônica Catarinense .. Sociedade Anônima, com séde
ne Capítal do Estado de' ôanra Catarina, nesre ato

) devidamente representada pelo seu bastante procu
rador, senhor - Rodrigo Brasileiro de Azambuja lu
nlor, «ex-vi» de procuração lavrada no livro 166
fls. 6õ do tabelião João Machado Pacheco Junior da
Comarca de Florianópolis, declarando ambas as

parres contratantes que vinham assinar o presente
contrato nas bases propostas e aceitas com as mo

dificações apresentadas pela Comissão designada
pelo senhor Prefeito Municipal, que se subordina às
seguintes clausulas:

CLAUSULA I
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, da

qui por diante denominada simplesmente «PREFBI
TURA», concede à Companhia Telefônica Catari
nense - SOCiedade Anônima, daqui por diante deno
mida simplesmente «CONTRATANTE», previlégio
exclusivo para a exploração dos serviços, de comu

nicações telefônicas e fonográficas no território mu

nicipal de Iaregué do Sul, pelo prazo de vinte e

cinco anos (2õ). Extinto ou cassado o previlégio, a

«Contratante» poderá continuar pelo rernpo que en

tender, a manter e desenvolver no município, o

serviço de comunicações telefônicas e fonográficas,
sob regíme da livre concorrência beneficiada das
mesmas vantag-ens concedidas às emprêsas con.

gêneres;

Sul

Calçados

são es melhores e

- mais baratos -

Produtos da:

II Indústria de Calçados
I Gosch Irmãos iS.!.

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 20-2-1955

Prefeitura Municipal de JaraDud do Sul
PORTARIA NR. 23

Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições, r e s o I v e:

Designar Maria Rodriguês, para exercer interi
namente o cargo de Professôr na Escola Municipal
«Luiz Delfino» na localidade de Poço D' Anta, va
go em consequencia da exoneração de Emi Marta
VoItolini.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 12

de Fevereiro de 1955.
Artur Müller - Prefeito. Municipal

PORTARIA NR. 24
.

Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições, r e s o I v e:

Conceder exoneração a Emi Marta VoItolini,
ocupante, do cargo de Professôr Padrão «O», do
Quadro Unico do Municipio, a contar désta data.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iereguã do Sul, em 12

de Fevereiro de 1955.
Artur Müller - Prefeito Municipal

PORTARIA NR. 25
Artur Müller, Prefeito Mun'cipal de jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições, r e s o I v e:

Conceder exeneração a Darci Manoel Bento
Gonçalves, ocupante do, cargo de Professôr Pa
drão «O», do Quadro Unico do Municipio com e

xercicio ne Escola Municipal «Oswaldo Cruz» na

localidade de Isabel Alto, II distrito do Municipio.
Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 14

de Fevereiro de 1955.
Artur Müller - Prefeito Municipal

Pecularía Rio Molha SIA.
jaraguá do Sul - Santa Catarina

Assembleia geral ordinaria
.

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se

reunirem, em assembleia geral ordínarta, na sede so

cial, as 9 horas, do dla 28 de fevereiro proximo, pa
ra deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
I) Exame, discussão e aprovação das contas da

Diretoriéf, balanço e do Parecer do Conselho Fiscal

II) Eleição do Conselho Fiscal
III) Assuntos diversos.
«Acham-se a disposição dos senhores acionis

tas. os documentos que se refere o artigo 99 do de
creto-lei 2627 de 26 de setembro de 1940».

Iaragué do Sul, lOde janeiro de 1955

Adolfo Antonio Emmendoerfer
Raymundo Adolfo Emmendoerfer

Diretores

Manoel F. da Costa S. A.
Comércio e Indústria

CO�VOOAÇÃO
São convidados os senhores acionistas . désta

sociedade. pera comparecerem á Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 15 de· Março, às 10

horas, na séde social à Estrada Irapocustnho, em

Jaraguá do Sul, pare deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

10. Exame, dlecussão e aprovação do Balanço
Geral, comas de lucros e perdas, parecer do
conselho fiscal e relatório da diretoria, refe-

11e::e Ia. S! I I 8: '11I�'I"e5!IJ.Ea IUI E911!!!!1 � luea IIII!S 'CoAoI'�'DlS3'UlE1'1
rente ao exercicio de 1954.

� . � 2°. Eleição da diretoria.

� Farmacia Central � 3°. Eleição do Conselho Fiscal e respectivos

� DE ]8I['A.JFER.�AN::N .ó\l::: C:m::A.. E3IrlDA.. �' � suplentes.
. � .

R r. I E '1' C J d N'
4 . Assuntos de mteresse social.

ua ..e. mllo . Dur an, . 62 - Jaragua do Sul � S. C. AVISO: Achem-se a disposição dos Senhores

� � Acionistas, os documentos a que se refére o art, 99

� Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se, � do decréto-leí 2627, de 26 de Setembro de 1940.

� a disposição do distinto público, apresentando i Itapocuslnho, Jaraguá do Sul, 14 de Fevereiro de 55.

� serviço criterioso e Preços Módicos i
MANOEL 1"". DA COSTA - Diretor-presidente

�1'e!i!lIDI!BJ'I!!!!I'&!I",e:sIdIe3"'&eIlI_IIJIS;II1IiiB'Dl63" JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor-comercial

Hãn EXigivel
Capital
Fundos Diversos

Exiaivel
C. C. Credoras 2.777,70
Obrigações a Pagar 1.169.565,40 1.172.543,10

Compensação

�F�::::�:::::::::::::::::::::::::::=:::::'::::::�:'::�:'::�::::::::��::::::::::::===========�I
Caução da Díretorle 20.000,00

�
-- a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

e-s 3:467.673,70
Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1954.

Ruy Felipe Frenzel - Diretor Gerente
Euglnio J. da Silva - Diretor Gerente
Francisco F. Fischer - Gd.ivtos Cart. N. 314
dó C.R.C. de s.c.

4:::;;"''::::::::::::=::::::�=::·::::::===-::::=···;::::::::''_···''.- __._ .

II .a It • " e I. ee·l·e· Ü··�·I·::· ···il
U _ JARAGUÁ li
II

DO SUL -

II
.. Medicamentos e Perfumarias ..

I!.I Símbolo d e Honestidade .I ..!Confiança e Presteza

II A que melhor lhe atende ii
!! e pelos menores preços ii

�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;;;;;;-�;;;;;;;;;;;;�;;;;;..;;;;;..;;;;;..;;;;;..;;;;_;;;.;;_::.;;;:_;;;:_;;;:_;;;:_;;;:_;;;:_;;;:_::..::..::..::..::..::..::..��������a �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::f)

PRODUZ

Agente neste municipio:

SERGIO THOMSEM

JARAGUÁ DO SUL - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 319 SANTA CATARINA

Empreza de Transportes FRENZEL S.A.
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas:
-

Em conformidade com os dlspoeltlvos legals e

estatuários, temos o prazer de submerer a v] apre
ciação e deliberação, o nosso Balanço Geral, encero

rado em 31 de Dezembro de 1954, acompanhado da

demonstração da conta de Lucros e Perdas, bem
como o Parecer do Conselho Fiscal.

Os algarismos constantes dos mencionados
documentos evidenciam os resultados obtidos no

exercicio de 1954 e a situação exata em que se

encontra a SOCiedade, possuindo assim os Senhores
Acionistas todos os dados necessários pare julgarem
os atos da Diretoria, que mesmo assim, permanece
a sua disposição pera quaisquer esclarecimentos que
julgarem nesceseérlo.

Ieragué do Sul, 9 de Fevereiro de 1965.
Ruy Felipe Frenzel. - Diretor Gerente
Eugenio J. da Silva - Díreror Gerente

. BALANÇO GERAL
encerrado em 31 de Dezembro de 1954:

ATIVO
Imobilizado ,

Imóveis, Construções e Benfeitorias
Estável

Veículos e Ferramentas
Maquinas e Instalações
Moveis e Utensilios

Dispalivel
Caixa e Bancos

Realizavel
Almoxarifado
C. C. Devedoras
Diversos
Obrigações a Receber

Compensação
Ações em Caução

762.476,10

1.508.943,10
28.235,20
85.324,00 1.622.499,30

240.834,§0

169.444,50
237.086,20
51.732,80
363.600,00 821.863,50

20.000,00
Cr$ 3.467.673,70

PASSIVO

1.400.000,00
875.330,60 2.275.330,60'

Demonstração da contá Lucros e Perdas
em 31 de Dezembro de 1954

DÉBITO
Despezas Administrativas
Despezas de Despachos
Despezas de Transporte
Despezes Agêncills
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação
Impôstos a Pagar
Percentagem e Gratificações
Dlvldendos 1954
Fundo de Reserva Especial

437.583,80
215.812,90

i,881.834,30
659.705,70
57.466,70
310.627,20
77.500,00
250.748;00
210.000,00
242.992,40

e-s 4.344.271,00

I CRÉDITO

I Transportes e Despachos
Juros e Desconros
Fundo p. Contas Duvidosas

4.315.696,10
14.895,00
13.679.90

e-s 4.344.271,00
.'

jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1954.
Ruy Felipe Frenzel - Diretor Gerente
Euaellio J. da Silva - Diretor Gerente
FrllncisCD F. Fischer - G Livros Cart. N. 314
do C:R.C. de S.C.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Empreza

de Transportes FRENZEL S.A., tendo procedido a

verificação dos Livros, balanços, contas de lucros e

perdas e demals documentos referentes ao exercicio
de 1954, constataram sua exatidão e conformidade
pelo que, recomendam sua aprovação pela Assem�
bléia Geral Ordinária.

.

Iaragué do Sul, 9 de Fevereiro de 1955.
HEINRICH A. GEFFERT'

. EDITH C. L. FRANCO
AUGUSTO H. SCHMIDT
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Juarez Távora Candidato RIO, (Rádio Press) - Em reunião havida,
da qual participaram Etelvino Um), Go
vernador Janio Quadros, proceres da UDN

e dissidentes do PSD, ficou acertado o lançamento da candidatura do gen. Juarez á presidência da República em oposição ao gov. de Minas.

ANO XXXIV

C O R R E· I O O O ,'p O V O Enquanto importamos
"trigo apodrece o

JARAGUÁ DO SUL .:.._ DOMINGO, 20 DB FBVBRBIRO DB 1955 - SANTA CATARINA _ N. 1.829 produto nacional .

PORTO ALEGRE, (Me- drecendo, todos atiram
rid.) - O trigo riogran- a culpa no Serviço de
dense continua sem com- Expansão do Trigo, atra
pradores. Recorda-se ves de sua recente por
que enquanto isso acon- taria determinando a re

tece, o Brasil importa gulamentação da compra
trigo da Argentina, bas- do trigo nacional.
tando citar que só nos De Bagé chegam no

ultimos tres meses Por- ticias, dizendo que os

to Alegre recebeu da- trítícultores estão deses
quele país vizinho, 52 parados, ameaçando a

mil toneladas de grão e bandonar completamen-
132 mil sacos de farinha. te os eämpes, caso não
Mas, como o trigo ga- seja solucionada a difi

ucho não sai, perdendo-I eil situação em que se

se nos deposítos, apo- encontram.

LOCAIS
Aposentados do IAPI. O sr.

Walter Weínheber, agen
te do IAPI, comunicou
ao sr. Prefeito Municipal
que o pagamento dos
aposentados terá lugar
no dia 24 do corrente,
como de costume, na

Prefeitura Municipal.

e Etelca Wºlf, residentes
em Joínville; o sr. João
Mathias Verbinen, fun
cionário Municipal e Se
cretário da J. A._M.
Dia 25 o sr. Werner

Gosch, industrial nesta
cidade; a sra. Herta Pies
ke Goséh, esposa do sr.

Walter Gosch, diretor da
firma Industria 'de Cal
çaldos Gosch Irmãos
S. A.� o sr. Erich Th.
Bräuer, residente em Ca
çador; Romano Morettí,
residente em Retorcida;
o jovem Nestor Pedri,
professor em Garibaldi;
o sr. Octacilio P. Ramos,
secretário da Prefeitura
Municipal e Lauro Cesar
Radtke Braga.
Dia 26 Darlí, filha do

sr, Waldemar da Costa,
residente em S. Francis
co do Sul.
A 'todos os aniversa

riantes os cumprimentos
do «Correio do Povo».

Pio XII voltou Escolhido O

a rezar missas Candidato
CIDADE DO VATI-, Em uma sessão agita

CANO - O Papa PiQ da, que foi até alem de
XII celebrou missa em meia noite do dia 10 do
Bua capela particular, dia I corrente,

'o PS� eseo-

17, pela primeira vez,
I
lheu seu candidato as

desde que adoeceu em eleições ?e presidente
começo de dezembro' do da Repúblíea o sr. Jus
ano .passado. Manifes- celíno Kubischek. Hou
tando nitidas e continuas ve discursos violentos e

melhoras, o Sumo Pon- trocas de "amabilidades",
tifice, que conta 78 anos, havendo cerca de 260
recebeu em audiência abstenção. V o t a r am

privada, depois da missa, contra as delegações de
o cardeal Eugene Tisse- Pernambuco, Santa Ca
rant, decano do Colégio tarina, Paraíba e Rio
dos Cardeais. Grande do Sul.

economísa-se tempo e dinheiro.

I
•

Câmara Municipal. Sob a

presidencia do sr. Mario
Nicolini e com a presen
ça dos vereadores Fide
lís Wolf, João José Ber
toll, Francisco Modrock,
João Lucio da Costa e

Augusto Silvio ProdeI.
Do expediente, alem

de outros documentos,
deu entrada um projéto
de lei do sr. Prefeito
Municipal criando esco

la em Garibaldi e dan
do como patrono o no
me do saudoso vereador
Artur Oscar Meister. Em
primeira discussão foi
aprovado o projéto de
lei que isenta de impos
tos a casa de residen
oía da viuva Edith Reif.

Cartas & Consultas

li

Quase pronto
o "palaclo que anda"
do presidente Peron

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

. FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

f I
�
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ii que dispõe de maior sortlmen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá

I
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