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Hufenuessler

•

o velho ressentímento
árabe-Israelita que já em

1951 deu origem à guer
ra da Palestina, em na

da arrefeceu, mas antes

pelo contrario, vem se

firmando Ei tomando cor

po com o passar do tem

po.
Um exemplo evidente

desta afirmativa, teme-lo
no recente e grave inci
dente da região de Ga
za, em que forças do e

xército regular de Israel
e do Egipto empenharam
se em combate durante
tres horas, resultando
da refrega mais de 100
baixas entre mortos e fe
ridos para ambas as par
tes.
Esse incidente, que

não é o primeiro t> nem

será o último a se verifi
car entre àrabas e sio
nistas na Terra Santa,
leva-nos a acreditar que
a pendência entre os

dois blocos é de deficil
senão de Impossível so

lução.
'De um lado estão os

àrl\bes, que jamais se

con'formarão com a exís-
. tencia de Estado Judeu
.no- §Gip de: sua comunl
dadê" EI mtrltó'meIfos"coin
a perca de metade da
Palestina, terra que rei
vindicam como de sua

inteira e unica sobera
nia, De outro os judeus,
que viviam a vagar pe
lo mundo sem um para
deiro certo, e que con

sideram a Palestina co

mo a terra de sua ori
gem e por isso mesmo

SUIi Pátria natural desde
antes de Christo.
E para mais agravar

a situação, existe, além,
destes problemas de rei
vindicação de cada uma

das partes, o caso dos
deslocados àrabes que
dado a creação do Esta
do sionista de Israel; ti
veram de abandonar par
te da Palestina e abri
gar-se nos países vizi
nhos, principalmente na

Jordania. Esses desloca
dos,

-

cujo número vai a
perto de um milhão, por
não terem podido encon

trar emprêgo nos países
que os recolheram, vi
vem na mais externa mí
séria e dependendo, pa
ra sua subsistencia, da
pequena subvenção que
lhes é concedida pelos

- governantes da comuni
dade àrabe. Essa triste
situação dos deslocados
sôbre ser um caso que
\}onfrange os demais po
vos àrabes, serve para
,mais aguçal""lhes o res

sentimento e o espírito
de luta coDira os israe
listas.
Desse estado de coi

sas e, não raras vezes,
de atos de provocação
aberta ou velada de uma

e de outra parte, é que
tem resultado os conti
nuos choques armados
entre os dois blocos, es·
caramuças que tendem
a se avolumar e repro
duzir cada vez com mais

LUIZ DE SOUZA
� -- �

Rodolfo
/

Causou profunda consternação no seio
da população [araguaense, a noticia do fa
lecimento do estimado industrial Rodolfo
Hufenuessler.:

O pranteado morto nasceu na provincia .

de Wuertenberg, na Alemanha, aos 15 de
Fevereiro de 1893, Iormando-se em quimica
e cíencías farmaceuticas na Escola Superior
de Stuttgart, no país de seu nascimento.

-

Veio pára o Brasil em 2 de Julho de
1925, estabelecendo-se em J a r a g u á em

Outubro desse ano com uma fabrica de
essencías.

Espirito trabalhador e com grande tino
administrativo, teve seus esforços coroados
de exito, transformando com o correr dos
tempos, o seu modesto -estabelecímeuto em

uma firma das mais importantes do muní
cipio, as Industrias Reunidas Jaraguá SIA.,
da qual éra diretor.

.

Adoecendo, foi trànsportado para Cu-

Iritiba, onde tambem os recursos médicos
não venceram a pertinaz enfermidade, vindo
a falecer no dia 8 do corrente.

Seu corpo foi transportado para esta
cidade, onde se deu o sepultamento, ao

qual compareceu grande numero de amigos.
Seu corpo, carregado pelos operarios da
firma, foi sepultado no Cemiterio Municipal,
sendo a encomendação 'feita pelo rev. Padre
Vigario Teodoro Becker, falando ainda em

nome do Rotary Club o dr. Arquimedes
'Dantas.

O extinto, elemento de destaque da
vida social jaraguaense, era grande amigo
desta terra, tendo colaborado em todos os
seus graos de progresso e nas iniciativas
de caridade aqui fundadas,

/

165 aulas o mini
ma por ano letivo
Maior rendimento
possível aos colé
gios - Portaria do
mino da Educação
RIO, 10 - Em portaria re

centemente assinada, o minis
tro da Educação fixou em 165
o numero minimo de aulas
para que os alunos possam
submeter-se aos exames finais
nos colégios e nos ginásios.
Falando à imprensa, o mi

nistro da Educação afirmou
que "a portaria foi ditada
pela necessidade de dar maior
rendimento possivel nos co

légios e escolas assim como
motivada pelo' imperãtivo da
elevação dos padrões de en

sino, a fim de que o Brasil
saia da sua situação de um
dos ultimos colocados em ma
téria de total de aulas em
cada ano letivo". ,

O titular da pasta da Edu
cação revelou que há casos,
em nosso país, nos quais o
numero de aulas, por ano,
não chega a 130.

P A L E S TIN A DR.

Estopim da guerra no Oriente Médio

Por J. DE CASTILHO PINTO

104 anos de Joinvile
CIDADE DO VATICA- tério da Agricultura, as

O nosso visinho muní NO - Fontes do Vati- inscrições para venda

cípío. de Joinvile feste- cano calculam que cerca das máquinas restantes

jou no día 9 do corren- de cem mil católicos do em p r é s tim o de
te o seu 104°. aniversá- irão ao Rio de Janeiro, 18.000.000 de dóla-res
río de Fundação. . . pata assístir ao kjgé8si.� através. �o. pa'llCO .,Nacio-
Entre os festejos cohs- mo sexto CongreSNo '1tßt� nãI (to -

DesenvolvImentO
tou a inauguração da caristico Internacional. Econômico. Além do re-

nova adutora de agua -x--- gístro da propriedade,
do Rio Pirai, construlda RIO - O Presidente com indicação do total

pela Prefeitura Munici-I da República, aceitou o da área, deverá o inte
pal, sob a honrada admi- pedido de exoneração ressado estar inscrito
nístração do sr, R o 1 f do Presidente da Oomís- como lavrador ou cria
Oolín. são Federal de Abaste- dor não importando haja
A nova linha que cimento e Preços, gene- sido eliminado em sele-

_....&

abastece de água a im- ral Pantaleão Pessôa, ção anterior.
portante cidade, custou que vinha exercendo -x-

vinte milhões de cruzei- aquele alto cargo, desde FORTALEZA - Doi
ros, despeza coberta por a posse do sr, Café Fí- homens se mataram es

emprestimo realisado lho, 'mas que teve sem- tupidamente, ao final de
pela Prefeitura. pra contra os seus atos, um jogo de football no

a opinião pública e a campo do "Vila União".
grande parte da Impren- Um morreu mesmo no

sa da capital federal. local, o outro a caminho
-:-X_';" I do Pronto Socorro.

RIO - O Presidente
da República assinou
decreto na pasta da Fa
zenda nomeando membro
do Conselho Diretor das
Caixas Econômicas Fe
derais o -sr. Heitor Bel
trão, na vaga decorrente
do término do mandato
do sr. Dario Crespo.

NOTAS s
INOTICIAS·

--,x-

Rio - O Ministro da
Fazenda já entregou ao

Banco do Brasil novas

letras do Tesouro, num
montante de três bilhões
de cruzeiros "recentemen
te emitidas, a fim de se

rem lançadas aos juros
de seis por cento. Os

-x- novos títulos, para 90 e

RIO - O Presidente 180 dias de prazo, pos
da UDN, ·sr. Artu» San- suem diversos valores, a
tos,

. coníírmou que Q começar de um milhão
governador Munhoz da de cruzeiros.
Rocha procurou-o para -x-

tratar de sua candidatu- WASHINGl'ON O
ra à sucessão do sr. governo do presidente
Café Filho. O sr. Munhoz Eisenhower demitiu mais
da Rocha queria saber de 280,000 funcionários

-x- como a iJDN receberia públicos federais, duran-
BONN - Uma delega- seu nome, pois o

parti-,
te os últimos dois anos.

ção comercial alemã do Republicano, a cujo -x-

partirá para o Rio de quadro pertence, estava RIO - Registrou-se.
Janeiro a fim de nego- decidido a. apresenta-lo no mercado de câmbio
ciar um novo acôrdo como candidato. Respou- livre, nova alta nos pre
comercial germano-bra- deu o sr. Artur Santos ços do dólar e da libra.
síleíro, Os nomes dos: que, em tal conjuntura, Os Bancos particulares
membros da missão não a UDN examinaria aque passaram a vender dóla
foram dados ainda a co- la candidatura com ou- res de Cr$ 79,20 a Cr$
nhecer. I n f o rman t e s tras correntes a que es· 79,50 e libras de Cr$ ..
acrescentaram que os tá ligada. 213,00 a Cr$ 215,00.
dois governos ainda não -x- Aquelas moedas eram

fixarnm a data exata em RIO - Sob o titulo compradas de Cr$ 77,20 M' "'t" dque começarão as ne- «Constitucionalidade e a Cr$ 77,50 e de Cr$. ais seis Vllmas os

gociações. O acôrdo co- le�!timidade do gol p_e 2U7,�0 a Cr$ 208,00' res- rebeldes algerianosmarcial existente entre mllItar» o advogado Joao pectivamente.
I)S dois países estipula de Oliveira Filho defen- -x-

um intercambio de mer- de, no «Jornal do Co- TAIPE - O pUôto de
cadorias no valor de mércio» a tese de que um avião norte.-america-
140.000.000 de dólares o golpe militar bra�co no comuni.cou ter avista
anuais para cada pais.,ou ver m e I h o» é um dos destroços do avião
O referido convenio ca- freio constitucional, cujo C-t.4 da Força Aérea
ducará dia 9 de Maio. manejo ficou atribuido Norte-americana, desa-

-x:..... às forças militares, con- parecido. Os destroços ---------
RIO - Serão reaber- forme a alta inspiração acham-se numa mon ta- pUôto, é que todos os

tas dentro de dias, se- cívica que c on duz i r nha no sul da ilha For- quatorze ocupantes' do

gundo informa o Minis- os seus chefes». mosa, e a impressão do avião morreram.

frequência, até culminar
numa verdadeira guerra
entre árabes e sionistas.
A ONU, sob cuja res

ponsabilidade foi creado
o Estado israelita e ins
tituido o armístícío no

conflito de 51, tem em

pregado o melhor dos
seus esfôrços no sentido
de apaziguar as duas
partes, mas seus propó
sitos de na datê m

valido e parecem destí
nados a inteiro fracasso.
De tudo isso conclue

se que a Palestina, já
agora considerada como

o estopim do Oriente
Médio, continuará a ser

rondada pelo desaçosse
go ainda por muito tem
po, intranquilidade que
mais ced o ou maís tarde
explodirá em nova e fra
tricida guerra entre Is
rael- e os povos do gru
po àrabe.

Dia 16 vê passar
mais um aniversário

natalício, o sr, Dr. Luiz
de Souza, ilustre De

putado Estadual.

O aniversariante, é
destacado político e

elemento de grande
projeção na vida so

cial catarinense.

As inúmeras felici

tações que por certo
receberá de todos os

seus inúmeros amigos
e admiradores, respei
tosamente juntamos as

nossas, com os nossos

desejos de uma pros
peridade sempre cres

cente.

Deixa viuva dona Hilda Huíenuessler
-

é dois filhos maiores, Dletriéh HufêntiessIê'r
e Rodolfo Hufenuessler Junior.

O "Correio do Povo", que sempre teve
naquele saudoso morto um dos graudes
amigos, expressa aqui seu profundo voto
de pezar,

BATNA (Algeria). 9 - Dm
bando de 50 rebeldes matou
seis algerianos que integra
vam uma pequena caravana,
perto' de Chounece. Os nati
vos morreram quando os re

beldes repitiam um contra
ataque da polícia.

Cia. Antarctica
Paulista

A Companhia Antarc
tíca Paulista, acaba de
estabelecer nesta cidade
o seu posto de vendas,
subordinado ,á filial de
Joinvile.
O novo estabelecimento

aeha-se instalado á Ave
nida Getulio. Vargas, ns,

210, com todos os requi
sitos modernos e onde
atenderá seus inumeros
clientes.

CONVITE
A Diretoria da Escola

Técnica de Comércio SÄO
LUIZ, de Jaraguá do Sul,
senre-�e sumamepte hon
rada em convidar as au

toridades, os professores,
os pais e os alunos para
tomarem parte na aula
inaugural, a ser realizada,
no salão Cristo �ei, no

dia 15 de corrente, às 2U
horas.
A todos quantos dese·

jarem abri!hantàr esta 50-

I�nida.de, com sua amável
presença, de antemão, ex
ternamos, nossos melhores
agradecimentos.
Jaraguã do Sul, em 10-355

A DIRETORIA
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Auto Jaraguá S.Ä.
Indústria e Comércio

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

RELATÓRIO DA DIRETORIA,
.

"Industrias Reunidas Jaraguã S. A.

agradece a todos as homenagens presta�as em memória

de seu pranteado Fundador e Diretor-Presidente

Senhor RODOLFO HUFENUESSLER

e convida seus amigos para assistirem à missa
.

do sétimo dia, que será celebrada Segunda-Feira, dia 14

do corrente às 7 horas na Igreja Matríz de Jaraguá
do Sul.

Antecipadamente agradece aos que comparecerem

a êsse ato de religião e amizade."

A familia de

'Rodolfo Hufenuessler
agradece, sensibilizada, a todos quantos conforta

ram no doloroso trarise por que passou, e convida

seus amigos para a missa do 7°. dia, que fará

celebrar Segunda-Feira, dia 14 do corrente, às

7 horas, na Matríz de Jaraguä do Sul.

I

Por mais êsse ato de religião e amizade,

antecipadamente agradece,

Srs. Acionistas:
Dando cumprimento ao que determinam os

estatutos desta sociedade, vimos submeter á apre
ciação e exame dos srs. acionistas o balanço refe
ren.te ao oitavo exercício, acompanhado da demons
tração da conta de Lucros e Perdas e do Parecer
do Conselho Fiscal.

Os documentos que em anexo vos apresenta
mos, derivam de informações precisas do nosso

balanço; entretanto, para quaisquer outros esclare
cimentos que foram solicitados, estamos ao inteiro
dispôr á Rua Mal Deodoro da Fonseca, nesta ci
dade de Jaraguá do Sul.

É o que tínhamos 'a relatar.
Jaraguá do Sul, 18 de Fevereiro de 1955.
ALBERTO MAIOCRI - Diretor-Presidente

BALANÇO GERAL, encerr-ado em 31·12-54
.

ATIVO
'Imolilizado:

Imóveis
Construção

Eslável:
Móveis e Utensílios
Máquinas
Ferramentas
Titulos ao Portador

Disponivel :

Cáixa
Realizável a curlo e longo prazo:

Combustivel 99.271,80
Acessórios 67.208,50
Contas Correntes 3.357,00
Contas Correntes Mensais 20.345,90
Contas a Receber 146.829,80
Capitalização 18.040,00
Adicional Lei n. 1.474 2.693,00

. Deposito Fiscal 5.000,00
Conla, de compensação:

Valores em Caução

497.881,40
1.307,60 499.189,00

26.944,00
68.019,20
103.863,30
279.000,00 477.826,50

19.802,00

362.746,00

10.000,00
1.369.563,50

PASSIVO
Não exigivel:

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciação

Exigivel a curll e longo prazo:
Contas Correntes'
Contas a Pagar
Dividendos

I
.

Conla de compensação:
Caução da Diretoria 10.000.0ß

I 1.369,563,50
Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1954.

ALBERTO MAIOCHI - Presidente
EUGÊNIO VfTOR SCRMÖCKEL - Con
tador C.R.C. - S.C. 16.001

Demonstração da conta de "LUCROS e

PERDAS" encerrada em 31 de Dez. de 54.

DÉBITO.

1.000.000,00
18.294,50
72.740,80
66.688,10 1.157.723,40

35.000,00
115.384,70
51.455,40 201.840,10

Despesas Gerais
.Juros e Descontos
Fundo de Depreciação
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Dividendos de 1954

359.417,30
582.80

19.882,60
2.460,80

.

6.871,60
20.000,00

409.215,10
\

Acessórios
Oombustivel
Mão de Obra

�BEDITO
28.674,00
21.782,20
358.758.90
409.215,10

Jaraguä do Sul, 31 de Dezembro de 1954.
ALBERTO MAIOCRI - Dir. Presidente
EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL - Con
tador C.R.C. - S.C. 16.001

Pa.recer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Auto Jaraguá S. A. -

Indústria e Comércio, tendo examinado detidamen
te o balanço geral, documentos e contas da mesma

sociedade, relativos ao exercicio encerrado em 31
de Dezembro de 1954, é de parecer que sejam os
átos praticados pela diretoria aprovados nos seus

precisos termos.
Jaraguá do Sul, 26 de Janeiro de 1955.

TOBIAS MULLER
HORÁC1IO RUBINI
JOIO LUCIO DA COSTA

I

f1:tj::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:il

i:.i:. Dr. Arquimedes Dantas ii

ADVOGADO
!!
�� Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437
::

II, Jaraguá do Sul Santa Catarina ,i;
.... . .....
••••i!!:::::::::::::::::::::::::.••::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::�.�::::::::::::::::=:3:::::::::::::::::::::{{
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Atenç�o Hoje ás 16 horas, no gramado da R u a Abdon Bat ist a, defrontar-se-ão
num amistoso que promete agradar, as representações doDesportistas)

Clube A. Baependi
(Local)

As t4 horas

x Nacional F. Clube
(Rodeio)

haver6 ulna intessante prelilninar.

Dando prosseguimento gunda Divisão da Liga I vílle o Caxias F. C. der
em suas excursões es- Blumenauense de Des- rotou o quadro do Fer

portivas, seguiu ,domin- portos, onde em nossa rovíárío de Tubarão pe
go ultimo o quadro prín- cidade, enfrentará o qua- lo placard de 6 a 3. A

cípal do C. A. Baependi dro do Baependi. Parti- renda desse encontro foi
a visinha cidade de In- da que se afigura bôa de Cr$ 47.475,00.
datal, onde preliou em em movimentação, dada -x-

partida amistósa e] o XV as grandes exíbíções do Queremos hoje remi-
de Outubro local. Realízan- time Jaraguaense nes- car uma nóta dada em

do uma grande exibição ses ultimos jógos, e o nossa ultima edição, com

Io Baependi venceu Ia- cartáz de que vem pres- referência a Comissão
cilmente o time do XV cedido o quadro do Na- Técnica, que é eompos
de Outubro pelo placard cional de Rodeio, deve- ta dos seguintes Snrs. -

de 6 a 1. A primeira fa rá agradar, e certarnen- Sérgio Thomsen, Cilio
se do encontro terminou te o campeão, receberá Nicolini, Arnoldo Schulz,
com o marcador de um grande assistência. Osmar Zimmermann, e

tento de cada lado. Mas, -x- João Budal da Silva.
no período final o Bae- Em partida pelas finais Na nöta passada deí-

pendi ímpôz-se de fórma do Campeonato Estadu- xamos, de mencionar os

categórica marcando cin'l
aI de Futebó1, em Joín- dois ultimos membros.

co «goals». '

_

Realizou-s:- domingo Coisinhas do nosso Futeból
passado no campo do
Garibaldi F. C., na loca- Finalmente hoje, será to dos céus, a caida de
Iídade que lhe empresta realizada uma partida um campo de Futeból.
o nome, duas ínteressan- futebolística em Jaraguá -x-

tes pelejas de futeból en- do Sul, isto após quasi Teremos no dia 20 pró-
tre os quadros do Bota- dois meses do ultimo [ô- xímo, domingo vindouro,
fogo F. C., João Pessõa go, em que o Baependi os jógos dos times cam

E. C. e Garibaldi F. C. perdeu para o Caxias de peões da ta. e 2a. 'díví-
A primeira partida reu- Joinville pelo campeo- sões, versus dois sele

niu Garibaldi e Aspiran- nato Estadual pl 4 a 2. Pa- cionados, de ambas as

tes do João Pessôa, sain- rece mesmo que o time partes.
do vencedor o Garibaldi campeão de J o i n v i 11 e Agiram acertadamente
por t 11..0. Na partida veio estragar as festas os mentores da L. J. D.
principal o quadro do dos irmãos Jarsguaen- e os dirigentes dos CI1+-1
Betalogo abateu o time ses, pois até o Baepen- bes quando pensaram em

Titular do João Pessôa di que tão

brilhantemen-, substituir
o apagado Tor

pelo apertado escorre de te Ievantära o u l tim o neio de Encerramento,
4 a 5 depois de estar campeonato, deixou-se Ií- por estes jógos, pois es-:

vencendo por 3 a O. Oon- car apagado, ante sua te não saia senão de
tudo a partida não ehe- numerosa torcida, prete- uma maratona de parti-

-------

gou ao final em vista da rindo às excursões deí- das sem despertar coisa
desistência dos jogado- xando seu gramado mor- alguma aos torcedores,
res de Itapocusinho saín- to, domingo após domín- dada a pobreza do Iute
do de campo por ocasí- go, não mais se lembran- ból apresentado em pe
ão do quarto tento Bo- do, ou melhor adiando lejas de quarenta minu
tafoguense. Eram decor- a entrega das Faixas, tos. Os [ógos dos Cam
ridos até então, 52 mí- aos Bi-campeões, e sem peões centras as respec-
nutos do tempo final. que qualquer clube se tivas seleções, estes sim,

-x- ínteressa-se por ocupá- estão prometendo um

Víeã hoje á Jaraguä o lo; como por exemplo o desenrolar sensacional,
'quadro do Nacional de Acarai, que ainda hoje, e esperamos que os des,
Rodeio, campeão da Se- espera certamente do al- portistas saberão dar a

ESPORTESI
I POR lNA\LDIB O .. RUBIMI I

NOTICIAS ESPORTIVAS

:'�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::'�::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::'.
ii
II Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A.

II Para a n::-::�a��g:e::::::��m estoque:
::

Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa
ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0160 ciclos. APARELHOS qE MEDI

li ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
ii PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- i:
ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de !!11 luz e torça de qualquer capacidade. 1:1,ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de
ii instalação de luz e força. !l
�:::::::::::::=:::::::::,�-:::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::==i:.-::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::j)

�ogadores aODvoaados

..:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;,it -- h
ii , ii

H AUTO JAAAGUA S. A. H
g Rua Marechal Deodoro. 991 ii
ii H
:: ::

�i Oficina Mecânica e Posto Texaco li
Paga-se ordenado de- ii Serviço FO, D Autorisado H
;�:t��' nesta redação. ii Consertos e Reformas a preços razoáveis 'li

ii executados por pessoal competente ii
--------- :: :1

ii ----- H
:: ::
ii Solda Elétrica' e á Oxigênio ::

II Combustivel e Lubrificantes II
I il-:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ij

Illpregidl CU! iIito 81S:

O.-....",_,...."...,.-.......... ·......"O..."�........,.........,,....,....,.....

1I-IMosILIARIÄ-SÃL�TE-II
II de VITOR ZIMMERMANN II
li - ESCRITÓRIO AV. GETULIO VARGAS, 26 - II
II Jaraguá do Sut Sta. Catarina II

II Vende-se Terrenos II
n PRAIA DE FIÇARAS: OS melhores ter- II
II renos em prestações mensais de Cr$ 300,00. II
II CASCAVEL: A cidade de maiór futuro II
'0I

no Oeste do Paraná, vendas de lótes, chaca- II
ras e colonias em prestações. IIn CURITIBA: Vendas de diversos lotes a

o

II prestações com valorização garantida. IIP. BARRA VELHA: Lótes a prestações
II na magnifica praia de Barra Velha. com suas II
Jl belezas naturais. II
II JARAGUÁ DO SUL: Vende-se diversos II
II lotes no centro desta cidade e em diversas II
II localizações. IIInformações com Vitor Zimmermann

IIII Uma organização à serviço das compradores e vendedores de
IIn IMOVEIS IIª-----_;,--_._---------.v�._.._,._.,...._.._.,._,,...v._,:......._.._.._,._.,._,......._,�

I,'" ;!_jfH.,a; ${E. .APfô:lE5E:Nl" ;j.oe I!..-!ÚMEÇ}A$ C'".rH:r�.S. fAI� r.Ow>O
: r

i" i'\EIJMA rtSMO

i U1CR6FUL.1\�
, 7óS"iNHÁIII

I FIsTULAe

,$ Ú-l..CZ"' ••
aCZEMASi
f'EAIDA8

I Cl A "l T fl o ;,

I (uÁNCHAa,
l"fUXlR �� NOGUURA "J
á eo,..HiêQ,IOO HÂ "ANOA I
1 'trv'l{;';�·!'}t 9f'J! "'�J7h ,,'l', �.t.r'?

'

�,,_ '_ _� -- '" _.. _",

MOCA
Precisa-se de unia com

20 a 50 anos, que fale o

alemão, devendo' ter co

nhecímento de serviço de
casa e costura, para ser

vir de companhia a uma

senhora de idade no Rio
de Janeiro.

FRACOS E ANt:MICOS !
, Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Calçados NA FALTA DE

APPETITe

Tosse.'
ResFriado.
Bronquites
EscroFulos.
Conva lescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Aml'DO precisa de uma

, boa bicicleta, ou
um bom rádio, então vá
hoje mesmo consultar os

IIIpreços sem compromisso
na C A S A R E A L em

Jaraguá do,Sul. , I

IODOlllO
DE ORH

estes o seu valor, com

parecendo domingo vin
douro ao gramado do
C. A. Baependí, p a r a
maiór êxito do «Dia do
Futeból».

li IR Ge O,
são os melhores e

- mais baratos -

Magresa
Cançaco
Pallices

fraqueza
É i;;o,'ublJpCDS3"e{

o G�O do

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

- Jaragaá do Sul -

Santa Catarina

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

NUNCR EXISTiU IGURL

PARA FERIDAS,
E,CZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R (\ 5,
ESPINHAS, ETC.

para os selecionados da Liga Jaraguaense de Desportos para as

partidas contra os Campeões da Primeira e Segunda Divisões
no di. 20 do corrente

1a, Divisão:
S. D. D. PEDRO II - Antonio Maba, ,Alberto Taranto, Umberto Moretti,

\. Horávio o.a Silva, Nilo Gomes e Sebastião Siqueira.
SELETO E. C. Carlos Denke, Reinoldo Schmidt, Lourival D. Pe

reira e Arno Olinger.
S. D. AGARAI '

- Vergundes Krause, Sebastião Ayroso e L�vinus
Krause.

BOTAFOGO F. C. - Tarcisio SatIer e Olivio Beletti.
E. C, ESTRELA - Osny Schiochet e João M. Curvello.
S. E. FAIXA AZUL - Raul P. Fernandes.

2a. Divisão:
S. E. JOÃO PESSOA - Claudio Tomaselli.
AGUA VERDE F. C. - Leopoldo Paiva, Adalberto Bertoldi, ·Agenor

dos Santos, Olibio Dias, Sigolf Scbunke e

Egon Silva.
AVAI E. C. - Manoel P. Aguiar, tfosé P. Aguiar e Joaquim

Silva.
S. E. IPIRANGA - Mario Schiochet e Eduardo Mann.

I .

,S. B. XV DE NOVEMBRO - Jorge Ptnter e Abel Borges.
Os citados jogadores. deverão comparecer hoje, as nove horas da, manhã, no campo do C. A. Baependi, afim de iniciarem os treinos para os jógos

de domingo vindouro, contra os campeões da Primeira e Segunda Divisão, respectivamente, C. A. Baependi e C. Operário Ferroviário

•
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,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul [Dngr�110 [Ueürillieo
PORTARIA NR. 27

Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:

Transferir Isaura Koehler, Professôr Padrão
"M", do Quadro Único do Município, da Escola
"Darcy Vargas", de Grota Funda para a Escola
"Duque de Caxias" de Ribeirão Jararaca, no 1.
distrito do Município.

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

,28 de Fevereiro de 1955_
Artur Müller - Prefeito Municipal

PORTARIA NR. 28
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá

Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Transferir Nestor Pedri, Professôr Padrão «O»,

do Quadro Único do Municipio, da Escola «Duque
de Caxias» de Ribeirão Iarareca, pera a Escola
«Machado de Assis», em João Pessôe, 1°. distrito do
Municipio.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iaregué do ôul, em 28

de Fevereiro de t 955.
'

Artur Müller - Prefeito Municipal

PORTARIA NR. 29
Artur MUller, Prefeito Municipal de Iaragué do

Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Nomear Elvina Luzia Nicolini, pera exercer o

cargo de Professôr Padrão «O», do Quadro Único
do Municipio, e designá-Ia para ter exercício na Es
cola «Darcy Vargas», de Grota Funda, 1°. distrito do
Munlcíplo.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 28

de' Fevereiro de 1955.
Artur Müller - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Ppocupa-se
Para Curitiba-Padeiro,

Torneiro.
Ordenado á combinar.
Informações com a Pani
ficadora Riachuelo de
Harry Blosfeld.
Rua Riaohuelo, 225 -

Curitiba.

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá

Fósfóro, Cálcio, Arseniato
.ti Vanadato de s ó d i o

DEPARTAMENTO
AGRO-PECUÁRIO

O Brasil é hoje o maior
país católico do mundo,
tanto em extensão 'quanto
em população. Foi de tô
da a justiça, portanto, a

sua escolha para séde do
XXXVI Congresso Euca
rístico Internacional, o se

gundo a ser realizado na

América Latina, já que o

primeiro Joi realizado na

Argentina em 1934.

AVISO

pessoas na Praça do COJl'
gresso. Destes dois mi

lhões, supõe-se que uma

metade seja constituida
pelos próprios habitantes
da cidade, e a outra pe- Este Departamento a
loe visitantes que aqui visa que .no mês de Ju-
chegarão, vindos da Eu- lho, distribuirá mudas �....-(!)���
ropa, das Américas, e dó de café «C A T U �H A

VERMELHO e BOUR Cure seus males e poupe seu
interior do nosso País. O

O VERMELHO A- bom dinheiro comprando na

programa já traçado para B N », s

Um Congresso Euca- os Congressistas não 0- pessôas interessadas, em FARMACIA NOVA
do rístico �ternacional é uma cupa todo o tempo com receber mudas, deverão

dernonstraçâcspúblice. Um atividades exclusivamente inscrever-Be,� n�ste deparo
Congresso Eucarístico se religiosas, já que na pró- t�m�nto, prédio �da �SSl�
destina a rodos, católicos prla Praça do Congresso oiaçao Rural, ste dia 1 .

e «homens de bôa venta- serão realizados espetá- de Jul.ho. ,

de» e tem como centro de culos populares, como I _

Os interessados deve-
�����

tudo Jesus Cristo na Eu- quadros vivos, euros, e rao preparar as covaR.
carístia. Há ainda as as, outros progamas artísti- et�., n� mmimo, c � m

1-sembléies que contam com co, o que também se ve- t:Ißta días de anteceden-
a presença de grandes reö- rificará em vários dos era.

. _ Q A M n II [ II n Llogos e onde são estuda-I campos de esportes da MalS Informações, nes-. Ü R " U U [ " U
dos vários assuntos reli- cidade. Os teatros do Rio, te Depar�amento.-

.

I' d d b 'Ih Jaragua do Sul, 9-3-55 ,gtosos r� aciona os com

I
cooperan o para o

. �I .

o
OLDEGAR KANZLER CO 1\1TE M

o tema central do Con- do grande certame, Ja ID- .
1 ] 1 I

gresso. O tema escolhido formaram ao Secretário I DIr. do Departame.?�o
pare o Congresso do Rio Geral do Congresso, .o Agro-Peoeärío
é «Cristo Nosso Senhor», ßtspo-Auxlltar Dom Hel-
Está prevista também a der Câmara, que nêsse
celebração de missas nos período só apresentarão
ritos orientais Melquita e peças de alto nível moral,
Bizantino e ter-se-é opor- mesmo se não forem de
tunídade de assistir a pon- tema puramente religloso.
tificais solenísstmos com Para a grande cerimônia
a presença de trinta caro de encerramento, espera
deais, 500 arcebispos e se um esplendor que iá

PORTARIA NR. 30 bispos, mílhares de secer- pode ser avaliado pelo
Artur Müller, Prefeito Municipal de Jaraguá dotes. E nas cerimônias êxito da Missa de São

do Sul, no uso das suas atribuições, resolve: de abertura e encerramen- Sebastião que foi um sim-
Nomear o ginasiano Eugênio Strebe, para to que .se espe�a. a maior p!es ensáio, uma experlên

exercer o cargo de Professôr Padrão "0", do Qua- af}uêncla d� fiels, e os cl.a �ara assegurar a gran
dro Unico do Município, e designa-lo para ter- calc�l�s. deixam prever. a díosldade de umas horas
exercicio na Escola "Vereador Arthur Oscar Meis- poselbllldede de reumr, que marcarão época na � I1]IDl(Of1UlPIDltnlTIter" em Garibaldi 1. distrito do Município. nessas duas ocasiões, cer- história do Brasil, e' tal- (SILVII .. ) U)@ & � \1J11l �

, Registre.se e Cumpra-se ca de dois milhões de vez do mundo. ClftANDE TON''''
_

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em'

al-----�------------'---------------------D28 de Fevereiro de 1955.
_

Artur Müller - Prefeito Municipal

Oi.::••4•••••>Q�.� ••••y• .:r••••••••�.:�'" �f..y••� •••��.�C":' •
••�.·•••••y9.�

i COlDlta�ore§ •••€l. i
I! �e lEunergna A E� I
�j Tem por preços módicos �1
t� e para pronta entrega �
�� Beyer & C ia. Ltda. ��
fI Anexo ao POS TO BEYE� ��
I._···· .......................•...............................................•..•' D------------------------------------------D������������w ____

PORTARIA NR. 31
Artur Müller, Prefeito Municipal de Iaragué do

Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Alterar a escala de férias dos funcionários mu

nicipais, prevista na Portaria nr. 79, de 10-12- t 954,
na parte a que se refére ao Motorista Fidélis ônn
ghen, que poderá gozá-Ias no período de 2 a 31, de
Março do ano em curso. IRegistre-se e Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 28
de Fevereiro de 1955. .

,

Artur MUller - Prefeito Municipal
,

PORTARIA NR. 33
O snr. Artur Müller. Prefeito Municipal de Ia

raguá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Designar o Extranumerário Referência «XXI»,

Margarethe Huber, para ficar á disposição do Juizo
Eleitoral désta Comarca, em consequencie da apo
sentadoria do Escriturário Padrão «Z», Manoel Luiz
da Silva.

Prefeitura Municipal de Ieragué do Sul, em 3
de Março de 1955.

Artur Müller - Prefeito Municipal

PORTARIA NR. 34
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ia

ragué do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Dispensar o Escriturário Padrão eV», Alzira

Murara Mathias, que, vinha exercendo a função de
auxiliar na Al?ência Municipal de Estatística.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 3

de Março de 1955.
Artur Müller, - Prefeito Municipal

de ROBERTO M. HORST

EXCELENTES

ELEMENTOS TONICOS
I

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 prontaentrega, pe
los melhores preços.

TOSSES r IRONQUITES r

IlIBO [lUSIUnO

POR"
Agente neste município:

SERCIO THOMSEM

JARAGUÁ DO SUL - Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - SANTA CATARINA
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Pr�f�itura Munici�al fi� Jara�uá d� �ul r����
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS II Dr. Dsny Cubas

_
D'Aquino I

Herlque Konell - Reque licença para construtr � I' CIRURGIÃO DENTISTAl �

casa de madetra na localidade de Barra Rio Cerro, � zss

Alfredo Porath s Requer licença para construir casa � CLINICA - CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE 00
de alvenaria na localidade de Barra Rio Cerro. Amin- � l"ala!Denlos de conaes sob conlrôle radiográfico �
da e Elly Vogel - Requer licença pare efetuar refor- � Modernas Donies móveis em micronium e ouro platinado �
ma em sua casa de alvenaria sita á RUi!! Presidente � H O R Ã R I O �

Epltäcío Pessôa. Carlos Hass - Requer licença pare � MANHÃ - das 8 às 12 00
ef�tuar pintu�a em sua cas� bem =r= solicit� lhe 00 TARDE - Atende com horas Marcadas �
seja concedido o respectivo alvara de habíre-se. � Residência e Consultório ao lado da �
Querino Picolli - Requer licença para construir casa � Prefeitura Municipal �

de madeira em Jguá-Esquerdo. Rudolfo Fischer - Re- � .

- �

quer licença para construir. um mausoléo na sepul- �
JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA 00

tura de sua espose Frida Fischer, inhumada no Ce- OOOOOOOOOOOOin.iOOOOIOO�OOOOOOOOOOOOOO�
mifério Municipal. Ana Bisoni - Requer licença pera
construir um mausoléo na sepultura de seu esposo §lI!=!!.i!=!=!!=I:=;'=II-:=::=:!=!I=!I=Im
Benedito Bisoni, inhumado .no Cemitério Municipal. �J Dp. Renato W'alte. �I
Hans ßeyer - Requer transferência para Beyer & Cia. III

-,-

Lrda. os impostos sôbre secção de venda de peças, :� lU .lÊD I C O m
acessórios, automoveis e pneus, Alberto Marangont -

li_I CLINICA GERAL _ C,'RURGIA _ DOENÇA� I"Requ�r alvará de «Hebíre-se». Guilherme Haufe - Re- II u II

quer licença para construir três (5) casas de madel- III DE SENHORAS - PARTOS =

ra na localidade de Ano Bom, no distrito de Coru- :.. ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- m
pá, Siegolf Rau - Requer alvará de «Vistoría e Ha- III ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III
bite-se». Herbert Engelmann - Requer licença pera I:il: Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- o,:

construir casa de alvenaríe á Estrada Itapocú-Hanse. bagos, nevralgías, ciática. Abcessos, furúnculos, II
Alberto Neumann - Requer alvará de «Hablte-se». 1:-1'1: inflamação dos seios, dos ovários, da próstata, '1'1'-,Helmuth Neumann - Requer alvará de "Inspeção, _, Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- ,_

Vtsroríe e Hebíre-se». Venancio Nicoluzzi - Requer 1-1'1- beldes. Asma, afecções do estômago, etc... I-I'jlicença para construir um mausoléo na sepultura de o,: MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratament- :,1
sua filha Resilnia B. Nicoluzzi, ínhumada no Cerni- III das Paralisias com reativação das funçõeo III Especialista em doenças äe crianças
tério Municipal désra cidade. Belarmino Garcia - Re- o,: musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs -1-'1'-1'I· 'd I

.

R III Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
quer icença para construir casa e a venane em e- cional dos músculos em geral, da bexiga, or- C
t id W KI

.

R I' ( Iara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
orei a, erner em - equer icença para cons- 1"11: gãos digestivos, etc... .'1-1- JESÚS DE N.II.ZARÉ das 1� as 18 hs.
fruir casa de alvenaria á rua Coronel Procópio Go- 1·'"1

U

rnes de Olí veira. Germano Pavanello _ Requer licen- :-11'1-
ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- -'S c<o H. U]IE'"A - �AN�A ({cA�AR][NA

ça pera construir cêrca de arame defronte ao terreno
CIRURGIA - ELETRO-C?AGULA<?ÄO III

de 'sua propriedade á rua MaL Deodoro da Fonseca, -1'11' BANHOS DE LUZ - RalOS ultra-violeta e:':
I;===_========.......======,.._.II

bem assim construir um estábulo nos íundos de di- _,_

infra-vermelho .. , III r.!!=!:=ms:=u=!!=!!=!'i!l=!!m=ll=!i=!=n:�m

t pro
.

d d H I th Ur d I R r 1-1'1' CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros :-11'-1' I! •
I�

p�ra ���sfru�� �a�au de P�a�ei;a e:er Il��enâ� __ (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março _,_

�I 1- Foto PJ.azep8 1 ��
Figueira. Manoel Bortolini - Requer licença pera "I das 9 ás 12 e daIs 3 ás 6 horas III1 I�
construir casa de alvenaria em ltapocuainho. Werner I�I'I- RESIDÊNCIA - RuaMinistro Oalogeras, 350 :. ill-

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

fiHorst - Requer licença para construir um mausoléo Fone 305 - J O I N V I L L E. - S. c. III !l Defronte ao Ginásio São Luiz II

ne sepultura de sua filha Karín Brey Horst, no Ce- .' li====!=li=:=�: :�===='-II==-=-=::=-=mE!l!:: 1-11- I_!!!II-mitério Municipal. Leopoldo P. da Silva _ Requer
. "_'__'-_n_" u.

_ II
alvará de «Heblre-se». Iesmane Eis Tobias - Requer

I iiil" Fotograflas em geral - Filmes de varias

Iiilicença para efetuar aumento no prédio de sua pro- 0L�ANMJOBPRRIOGTUETEOIHRADE SMEUISNF,ILNHcOoSnÉ,A II marcas e tamanhos II

priedade sito á Rua Preso Epitacio Pessôa. Haroldo líi' '

- x-
.

_0,'1:Zech - Requer alvará de «Habite· se». Augusto _q Tem á dlsposlçâo aparelhos fotográficos ale- II

Schmidt - Requer licença para efetuar reforma em I 1-'1' mães <tVOIGTLANDER» - e outros de ótima 53

sua casa residencial. bem assim construir muro de Vermitugo suave e de pronto _ qualidade - com lentes azuladas. I
alvenaria no alinhamento já fornecido pelo Departa- efeito Dispensa purgante e dieta!

.

1"- Veja a exposição sem compromisso. :-:

rnenro próprio da Municipalidade, Walter Ianssen _

SERVE P.ARA QUALQUER IDADR, CONFOR-
m -x- I

Requer licença para efetuar dlversos reparos em sua
ME o n. 1, 2, 3 e 4 iii Dispondo do melhor equipamenro, it

propriedade, inclusive pintura interna e externa da Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! III pode atender á todo e qualquer .r
mesma. Gumz & Cia. ôchrnelzer > Requer licença

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em H chamado fora do gabinete. li
para estabelecer-se na localidade de ltapocusínho remédios

.=-=:._.._.._.._.._._.._.._.._..__ ft
com Engenho de Arroz e Moinho de Fubá. Joaquim Compre boje mesmo uma 10llBBIGUEIRA I!I�._.;-;;_.;;;;;;;;;;..-;;�;;__,;;;__,;;;;;;;;;;;;;;;�.; !::au

!� !:��fCi;:�oc���q��rc����ç�mb��:nt:st��el:����� E. um M;�!���R�ospaÍ.�b�r:��ri�!hi��ancora (t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\1
nhos. Bruno Gessner filho - Requer licença para J ° I N V I L L E -
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[ O ,I T II L·
IMPOSTO SINDICAL

Malha·ria Irveitex S/A.
Assembléia Geral Ordinária

·CONVOCAQÃO
Ficam convidados os senhores acionistas para

a assembléia geral ordinária, a realizar-se no dia
12 de Março do corrente ano, às 14 horas, no
escritõrio da sociedade, afim de deliberarem sôbre
a seguinte

ORDEM DO DIA
1. - Discussão e aprovação do balanço geral,

encerrado em 31 de Dezembro de 1954,
conta de lucros e perdas e parecer do
Conselho Fiscal.
Eleição do Diretor Técnico
Eleição do Conselho Fiscal
Assuntos diversos de interesse social.
AVISO AOS ACIONISTAS:

Acham-se à disposição dos senhores
-

acionis
tas, no escritório da sociedade, os documentos a

que se refere o Decreto-lei n. 2.627, de 26 de
Setembro de 1940.

Guaramirim, 12 de Fevereiro de 1955.
ODILON VILELA VEIGA

Diretor Gerente

2. -

3. -

4. -

� Francisco Antonio Píccíeae
1_ _

- - -

:M�.lD][({cO

I Cirurgia Geral de adultos e crianças Cli-
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka·
kiseiros, Maci,
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camelias, - Co
niferas, Palmei
ras, etc" etc.

pela .ua comprovlflda encá* •
multo NCII11ad&. oOvo •., UQM

com confiança ;�
fLUXO-SEDATINA

EmDf-ca-•• com vantar;am l)M'8
t!ombator •• IrregUlaridades das

funQ6." periódicas du senhq.ras

É Calm&ntit o relul_do, deuas
fUnçõe8

1) O Sindicato dos Empregados no Gomércio
de Joinville, chama a atenção dos Snrs. Empre.1
gadores das cidades de Guaramifim, Jaraguá do
Sul e Corupá, exercentes da respectiva categoria
profissional, para o desconto e recolhimento do
Impôsto Sindical, nos termos do artigo 58� da
Consolidação das Leis do Trabalho.

2) Dito impôsto deverá ser descontado na

folha de pagamento do mês de Março, para ser

.

recolhido no mês de Abril ao Banc'O Inco, e cor

responderá à remuneração de um dia de traba-
lho, assim considerado: LeopolllR Seidel

Ja) 1/30 (um trinta ávos)- do salário percebido Corupä
em Março, quando 'O empregado fôr mensalista;

b) a importância de uma diária O"Q equiva- ••IIiiiiili ;;;:;;;;;

lente a 8 horas, quando se tratar de tràbalho por
dia ou por hora;

-

c) 1/30 (ávos) da� importância total recebida
no mis de Fevereiro, quando fôr o trabalho leito
por larela.

-

empreilada ou comissão.
5) Os empregados quando admitidos fóra da

épo,ca prevista para a quitação do IMPÓSTO SIN
DICAL, não ficarão isentos do pagamento, deven.
do as importâncias serem descontadas no fim do,
primeiro mês de trabalho, e recolhidas ao Banco Inco,
em Guias que serão fornecidas pelo Sindicato.

Joinville, 1°. de Março de 1955

SINDICAT9 DOS EMPREQADOS
NO COMERCIO DE IOINVILLE
CARLOS CASSOU - Presidente

ôF���
Despachante Aduaneiro O

Matriz: Rua Babit"\nga, 23 Filial: Praça General Osó-

O 213 - Cx. P., 35 - End. Julia> - Apart. próprio, 32
Tel. cBranco> Telefone, 4773

O S, Francisco do Sul • S.C. Curitiba Paraná

�
Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-

tões administrativas O
..CONTia.SI EM TOD" PARTI! bem como todos os serviços junto à AlfAndega
'- _.;I

. de São Francisco do Sul, são executados com pon,

O tuaUdade e presteza, dispondo para êste fim
de umd organização perfeita com escritórios

O e técnicos.

O Di8pôe de páteos para depósIfo de madeira

O
junto ao quadro da estação e nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem como'
armazem para depósito de mercadorias em ge-

O ral, junto aos trÇlpiches de embarques na cidade. �O Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Localida4es Brasileiras O
00 Tradiçã� öe l_I1ais de 20 anos; de serviços constantes 00O

às maiores firmas, do Estado e dos estados Vi�iDhos, O��. ��
(j�c:::::=���c::=;:.�=::;::::.c:::=oc::::;:::.��c:::::>(j

flUXO·SEDATI,.A l
::>eçam Calálo
go Ilustrado

Dr. Murillo Barreto �e Azevedo
L�DvoaADo I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua: Marechal Oeodoroda Fonseca N°. 122 ,

laraguá do Sul
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Deutsche· Beilage des "Correio do Povo"

Azurblau oder graugrün, srab in den Tank - Ben- Munizipalkammer. Unter dem • Munizipllpraeleklur. Penslo-
das ist die frage. Zwei zln ist genug da. Also Vorsitz des Herrn Ney nierr wurden die oeffentlt
funkelnagelneue Au tos hinten aufmachen - Aber franco und in Anwesen- chen Angestellten Manoel
standen da. Export, azur- wer kommt da angebrausr? heit von 9 Kammerraeten, da Silva und Nilo de.
blau der eine, graugruen Weisse Mützen - Polizei! es fehlten die Herren José Souza, letzterer Lehrer in
der andere. Keiner war Verflucht .. _ Was denn? Pasqualini und Waldemar Corupá, wo er das Lehr
abgeschlossen. Das hatten ,Was denn? Nur nicht ver- Grubbe, versammelte sich arnt 25 Jahre ausfuehrte.
die beiden nett gekleideten blüffen lassen - Orto die Munizipalkammer. Wir milchen die Leser

lungen Leute geneu beo- winkt einfach. Der ôrreí- Auf Antrag des Kam- auf die an anderer Stelle
beehret, denn das gehörte fenwagen heelr. "Herr merrates Augusto Silvio siehende Veroeffent!ichung
zu ihrem Gewerbe. Sie Wachtmeister!" sagt Otto, Prodöhl wurde eine Glück- des Land- und Vlehwirt
hatten sich nämlich, vor "koennten Sie nicht ein- wunschadresse zum Ge- schaftllchen Departements
die Berufswahl gestellt, mal einen Blick hinein- burtstage des HI. Vaters ueber Verteilung von Kat-
fuer die Branche der Au- werfen? Sie haben doch angenommen. fespflanzen aufmerksam.
todlebe entschieden. Otto sicher eine Nase fuer

:

so - Es wurden die Anträge Eucharislischer longress. Wir
trug in einer braunen Le- was! Der stottert!"

bétr. Steuerbefreiung. ein- verweisen unsere
\ Leser

denneppe das n o e t i g e Hilfsbereit, steigen die
gereicht durch Edírha Reif auf die an anderer Stel

Werkzeug, Paul in einer Uniformierten aus. Fach-
und Antonio ferreira da verceffentlíchte Einladungschwarzen zwei fix und gemäss gehen sie an die
Costa, angenommen. In zu den Festlichkeiten des

fertige Nummernschilder. Sache: Membranpumpe letzter Lesung wurde der internationalen Eucharlstl
Sie waren in ihrer Art defekt? Nein. Funktíonlert
durchaus tüchtige Leute. die Steigleitung? Jawohl. Vorschlag, eine gemischte sehen Kongresses in

Jara-ISchule in Garibaldi zu guá, die arn 19.d.M. stat
"Den Blauen!" sag t e "Dann kann's eigentlich gründen angenommen. rflnden.

Otro. . nur an der Düse im Ver-
"Den Gruenenl' 'sagte gaser liegen", meint der

_

Paul. Wachtmeister.
Da slngt's aus dem "Was hab' ich gesagt? _

Azurblauen: "Komm doch fragt Paul stolz.
mal nach Lima / das Kll- Das Radio singt immer

ma - von Lima - ist noch vom flotten Max:
prima -." D o c � d e r "�r sieht nlcht aus �ie
Graugruene bleibt stumm, -Díerer !30rs�he I er sch�leb
denn er hat kein Rddio. auch me em Lenzgedicht
"Mensch", sagt Otto, - - -:'. .

der Blaue ist richtig!" I Da bricht die Melodie
"Mit Radio - klar!" ab. "Achtung! Achtung!"

sagt Paul. sagt ,�i� uns�cht�are Stirn-
"Das ist eben Forrsch- me, Eme wíchríge Durch-

ritt", sagt Otro. sagte: Personenwagen
"Sieg der Technik", gestohlen, azurblau, die

sagt Paul. und die Marke, .mit ein-

Und schon rollen sie gebautem R a d I o, BH
in dem Azurblauen dahin 44387 - vor Ankauf wird

,
."

BH-44387. Das Nummern- gewarnt -

schlld koennen sie hier Geistesgegenwärtig tritt

mitten in der Stadt nicht Paul vor das Nummern

abmontieren, das fiele auf. schilJ. Zu spaet. Ganz
Dazu müssen sie erst ein- mechanisch hat der Wacht
mai hinaus auf die Auto- meister darauf gesehen,
bahn und dann in einen als die unsichtbare ôrím

verschwiegenen Wal d. me die �jffern n�nnte, .und
Grossartig wie das Wäg- schon sind die belden
elchen la�uft. 'Und das festgenommen, die einen
'Radiol Einen erstklassigen interessanten, aber nicht FAMILIE MAHNKE
Schlager nach dem andem. u��efährlichen Beruf ge- FAMILIE KOCH Das Lehrerfräulein er-

Das macht Laune! Wie die wahlt hatten. zaehlt den Kleinen eine
Stimme des unsichtbaren "Das verdammte Radio", Welhnachtsgeschíchte vom
Seengers jetzt schmettert: sagt Paul. Iesuskind in der Krippe,
"Das Glueck verlzesst den "Das ist der moderne �.........._.-.-..........,._,..

----- _.................

_....___,_-__,_� vdoemn zdl.emrmherl.maMnanriaJosUenpdhMenschen nicht / soleng Fortschritt,.meine Herre�", � � I
er daran glaubtl' Und den sagt der eme Wechtmels-

� JEn nr11-
o

� 7L
00

ltnn I
von Nazareth, Hernach

Kehrreim, den pfeifen die ter; und �er. a��e�e be- 11
pJ.&..lLrll§�llJle (di 11er laesst sie sich die Ge-

beiden mit, den vergnüg- mer�t .befnedlgt: SIeg der �. schichte, necherzaehlen.
ren Kehrrein: "Na wie Tecnnlk - auf allen Ge- � � Da sagt das Annerl: "Der
stehn wir da? I Wi� stehn bieten!" I � ••••E AEC � heilige Josef, das was ihr
wir wieder, wieder, wieder � Preiswert und sofort lieferbar zu haben bei Ida?" -------.......

Nenu - der Motor stot- 104 Jahre JoinviUe
I

"

Beyer & Cio. liàa. Itert ja! Orto glbrGes. Sie
kommen nicht mehr über Unser Nachbarmunlzlp

1�__De:.:_
d em Posto

__BeY...,..,..,.."er__�60. "Pass eut Orro", sagt lolnville feierte arn 9.d.M.
Paul, "im Vergaser ist die sein 104. Gründungelehr.
Hauptduese verstopft!" Unter den -Festlichkeiten
"Oder nicht genug Ben- fand auch die Einweihung -------------------

zín im Tank", vermutet der neuen Wasserleitung
Otto. des Piraí-Flusses statt,
"Wovon lebt der Max konstruiert durch die Mu

so. fiou?" erkundigt sich nizipalpräfektur unter der
das Radio und antwortet ehrenvollen Verwaltung
gleich selbst: "Das weisst des Herrn Rolf Colin.
du nicht? Das weisst du Die neu� Leitung, wel
nicht? Der handelt doch che diese wichtige Stadt
mit Schrottl Der passt in mit Wasser versorgt, kos
diese Welt!" tete zwanzig Millionen
Nein. SO geht's nicht Cruzeiros, die Ausgaben

weiter. Eine Parkstrasse. wurden durch ein durch
Halten. Die Kofferraum- die Praefektur realisiertes
haube hoch. Mit dem Mes�- Darlehen gedeckt.

AIs Schutz gegen SOnÍlen
brand an der Praia gibt es
nichts Besseres als Nivea-Cre
me. Das in ihr enthaltene eu

ropaeische Produkt Eucerit ist
die Frucht langjaehriger wis
senschaftlicher Forschungen.
Eucerit verhindert ,das ueber
maessige Verbrennen der
Haut, erhaelt die Haut weich Nivea-Creme fuer den Herrn,
und geschmeidig und vermel- Vor dem Einseifen in die tro
det den starken Wasservei ckene Hau teinmassiert, wird
lust unter der tropischen Son-I das Rasieren zum Vergnue

',================�====,I' neo Eucerit dringt als hautver- gen.

Juckreiz Ekzp-me, Fissuen.,

Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft, BerliD. Zugelassen
bei den deutschen Kran

II=��������������������II kenkassen.

Sieg der Technik

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Apotheke "SebuIz"
JARAGUA DO SUL

LO'KALES
�"""""""'.,"""""""""""�\

Rodolfo Hufenuessler

t Danksagung

Eine Hefe Bestürzung im Schosse der
jaraguáenser Bevölkerung rief die Nachricht
vom Tode des verehrten Industriellen Rodolfo
Hufenuessler hervor.

Der beklagenswerte Verstorbene wurde in
Württemberg in Deutschland arn 15 Februar
1893 geboren, studierte an der Hochschule in
Stuttgart, seinem Geburtslande, Chemie und
pharmazeutische Wissenschaften. :

Er kam arn 2. Juli j 925 nach Brasilien
und etablierte sich in Iaragué im Oktober
desselben Jahres mit einer Essenzenfabrik.

Seine geistige Initiative und umsichtige
Verwaltung wurden durch Erfolg -gekrönr und
verwandelte er im Laufe der Zeit sein moder
nes Unternehmen in eine der wichtigsten Fir- Imen des -Munizips, in die Indústrias Reunidas

IJaraguá SIA., welcher er als Direktor vorstand.
Schwer erkrankt brachte man ihn nach

Curitiba, WO es jedoch auch dem ärztlichen
Vermögen nicht gelang, seine hartnäckige
Krankheit zu heilen, derzufolge er arn 8.d.M.
verschied.

Seine sterblichen Ueberreste wurden in
diese Stadt überfuehrr, wo auch das ßegreeb
nis stattfand, zu dem eine grosse Anzahl
Freunde erschienen war. Die Leiche wurde
durch die Arbeiter der Firma getragen und auf
dem Munizlpalírledhof beigesetzt und durch
den hochw. Pater Vigario Teodoro Becker der
Erde übergeben. Im Namen des Rotary-Clubs

, sprach noch Herr Dr. Arquimedes Dantas.
Der Verstorbene, ein hervorragendes Ele

menr Im jaraguáenser Gesellschaftsleben. war
ein grosser Freund dieses Landes und arbei
tete mit allen seinen Kreefren em fortschritt
und den ergriffenen Initiativen der hiesigen
Wohlfahrtsgründungen mit.

Er hinterlässt seine Witwe Dona Hilda
, Hufenuessler und zwei erwachsene Söhne,
Dietrich Hufenuessler und Rodolfo Hufenues
sler Junior.

Der "Correio do Povo", der durch den
verehrten Toten einen seiner grossen Freunde
verlor, drückt hiermit sein tiefgefühltes Beileid
aus.

Tief betruebt teilen wir allen unseren

Verwandten, Freunden und Bekannten den Tod
unserer lieben Mutter, Schwester, Schwieger
rnutter, Grossmutter und Llrgrossmutter

HEDWIG WEISE KOCH
mit, die arn 27. Februar d. J. im Alter von 80

-

Jahren starb.
Die trauernden Familien sprechen' auf

diesem Wege allen Freunden und Nachbarn,
die ihnen hilfreich zur Seite standen und in
der Scheidestunde sraerkten, ihren herzlichsten
Dank aus. Desgleichen danken 'sie allen Per
sonen, die Blumen, Beileidschreiben, Telegram
-rne und Kränze sandten und die liebe Verstor
bene zu ihrer letzten Ruhestatt geleiteten.

Sie danken auch Herrn Dr. Waldemlro
Mazureehen und besonders Herrn Pastor Geh
ring fuer die trostreichen Worte im Hause und
em Grabe.

Ieragué do Sul, den 9. März 1955.

NI,VEA - CREME
die wissenschaftliche Hautn,ahrung

wandter Koerper vollkommen
und tief in die Haut ein und
macht sie zart und sammt
weich. Nivea-Creme ist unue�
bertroffen als Tages-undNacht
treme, als Unterlage mer
Puder UIid Rouge oder als Rei
nigungs-Creme.

HUMOR Zirnmerherr, aber ein flanz
braver".
.Bríef einer Frau aus

dem Urlaub an ihren zu

Hause gebliebenen Mann:
"ôchatzlleln, schick mir
bitte so rasch als möglich
5000 Lire. Deine Fifi.

Antwort des Ehemannes:
"Líebes Frauchen! Anbei
das Geld. Beachte jedoch
die Zahl 500 schreibt man
nur mit zwei Nullen!"

Cia_ Aatarclica
Paulista

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

Haemorrhoíden Asthma

Die Companhia Antarc- Cure seus males e poupe seu

tica Paulista erceffnete in
bom dinheiro comprando na

dieser Stadt ihren Ver- FARMACIA' NOVÂ
kaufsposten, der der Filia
le in Joinville unterstellt ist.
Die neue Niederlassung

befindet sich in der Ave
nida Getulio Vargas N°.
210 mit allen modernen
Erfordernissen, wO eben- �����

falls die zahlreichen Kun- _

den bedient werden. I.

de ROBEBTO M. HOBST

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

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

Wir werden darauf euf
merksam gemacht dass
die TableUen

"EuIiD"
der C. F. BOEHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhaeltlich sind.

r==D;=E���.:�!�;�;��"'="l
II 'promoviert an der medizinischen Fakultät der li
ii Universitäten von Köln (Deutschland) und ii

n Porto Alegre ��
ii CHIRURG - FRAUENARZT - GEBURTSHELFER - ii
ii KINDBR - UND ALLGEMEINE PRAXIS ii

ii LANGE PRAXIS IN EUROPABISCHEN KRANKENHAEU- !i
ii ii
ii SERN i!

li Konsuhoriun und Wohnung: !i
ii Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 ii
ii Sprechstunden : ii
ii ii
ii Morgens von 10 bis 12 Uhr ii
ii Nachmittags von 14,30 bis 17,aO Uhr ii

f, Man steht auch Kachts zur VerldguDg 1 !i
��:::::.-.::==:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::-:.�j
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Manoel F.daCosta S.A.
Comércio e Indústria

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:
Atendendo disposições estatutárias, temos o

prazer de submeter a V/ apreciação o balanço ge

ral, conta de lucros e perdas II demais documentos
relativos as nossas ativídades no decorrer do exer

cicio de 1954, óra findo, já com a aprovação do

hourado conselho fiscal.
Julgamos que esses documentos Vos elucida-

Irão suficienternente, motivo porque abstemo-nos de I
maiores comentários. Permanecemos•. eutretanto, a'

IVosso inteiro dispôr para quaisquer esclarecimen
tos que julgardes necessário.

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 18 de Feverei
ro de 1955.

MANOBL F. DA COSTA - diretor-presidente
JOÃo LUCIO DA COSTA - dirtor-comercial

BALANÇO GERAL, encerrado em 31-12-54

ATIVO
Imlbilizado

Imóveis
Benfeitorias

Estável
Móveis e Utensilos
Veículos
Máquinas e Motores

Disponivel
Caixa. e Bancos

Realizavel a curto e longo prazo
Mercadorias 1.277.640,80
Letras a Receber �52.658,50
Sêlos 7.264.�0
Obrigações de Guerra 1.200,00
Semoventes 23.460,00
Combustivel 12,051,150
Participações 85.000,00
Taxa LA.A. 1.008.00
Petrobras 400,00
Adicional Lei. 1474 3.700.00 1.664.383.90

Conta transitória
Filial·Duas Mamas 189.883,60
Filial-São Francisco do Sul 542.605,80 732.489,40

Conta de compensação
Ações caucionadas 20.000,00

Total do Ativo Cr$ 3.489.297,70

114.880,00
251053.40 365.933,40

150.757,30
117.377,30
104.030,40 372.165,00

334.326,00

Não Exigivel .

Capital
.

Exlgivel ii curlo e
C. Correntes
Gra tificações a pagar
Dividendo n. 6

Conta transitória
Matriz-c/ Filial - S. Fran-
cisco do Sul 542.605.80
Matriz-c/ Filial - Duas Mamas 189.883,60

Reservas
Fundo de Reservas 126.169.80
Fundo de Desenvolvimento 101.251,80
Fundo de Depreciação 97.064.30
Fundo pl devedores duvidosos 42.025,60
Fundo para instalações 40.059,80
Fundo de Previsão 41.400,00

Conta de compensação
Caução da Diretoria 20.000,00

Total d� Passivo Cr$ 3.489.297,70

1.500.000,00
longo prazo

750.837,00
20.000.00
18.000,00 788.8:17,00

732.489.40

447.971,30

Itapocuzínho, Jaraguá do Sul, 31 de Dezem-
bro de 1954.

MANOBL F. DA COSTA - diretor-presidente
JOÃo LUCIO DA COSTA - diretor-comercial e

guarda-livro reg. sob n. 32.084. na D.E.C.
'e n. 479. no C.R.C.

Demonstração da conta de "Lucros e Perdas"

CRÉDITO
Mercadorias 819.485,20
Juros e Descontos 71.055,70
Alugueis 4.800,00
Fretes e Carretos 4.310.00

. Total do crédito Cr$ 899.650,90

DÉBITO
Ordenados 261.:745.50
Sêlos 209.313.90
Despesas Gerais 139.679,60
Impostos 52.094.00
Combustivel 51.082,00
Aposentadorias 46.793.90
Seguros 9.482,20
Alugueis 2.800.00
Gratificações a Pagar 20.000,00
Dividendo n. 6 18.000,00
Fundo de Reservas 15.000,00
Fundo de Depreciações 15.000,00
Fundo de Desenvolvimento 15.000,00
Fundo pl Devedores duvidosos li.ooo,oo
Fundo para Instalações 13.659,80
Fundo de Previsão 15.000,00

Total do débito Cr$ 899.650.90
!!!!!!!!!!!!!!!!!!��

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 31 de Dezem
bro de 1954.

MANOBL P. DA COSTA - diretor-presidente

tXX'XVll (C�illlgre§§�
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RID1 ternaelo 1D1 at�
a realizar-se de 17 a 24 de Julho de 1955,

no Rio de Janeiro
A fim de conclamar o Brasil para o XXXVI

Congresso Eucaristico Internacional, atendendo ao

apêlo formulado por D. Helder Câmara, Bispo Auxi
liar do Rio de Janeiro e Secretário Geral do Con
gresso, com o apôío do Exmo. Sr. Presidente da
República, Ministros de Estado e Governador do Es
tado, temos a honra de convidar as Autoridades,
Estabelecimentos de ensino, Associações Religiosas
e o Povo em geral para o DESFILE ESCOLAR a

realizar-se no dia 19 de Março, às 16,30 horas, obe
decendo ao seguinte

Às 7 horas
Às 16,15 horas

Às 16,30 horas

Missa na Igreja Matriz;
Concentração na Praça, Expedi-
cionário;

.

Desfile pela Av. Getulio Vargas,
Rua Marechal Deodoro;

.

ORDEM DO DESFILE: Ginásio São Luiz, Grupo
Escolar "Divina Providência", Grupo Escolar "Abdon
Batista", Escolas Reunidas de Barra do Rio Cerro,
Autoridades, Congregados, Filhas de Maria, Aposto
lado da Oração e Povo.

Às 17 horas - No pátio do Grupo Escolar
"Divina Providência" Alocução pelo Professor'Alei
xo Dellagiustina, Inspetor Escolar, Recitativo por um
representante do Ginásio São Luiz; Discurso pelo sr.

Artur Müller, Prefeito Municipal; Recitativo por uma
representante do Ginásio São Luiz, secção feminina;
Encerramento pelo Rvmo. Pe. Theodoro Becker, Vi
gário da Paróquia.

(N. B.) - Êsse desfile escolar será realizado
no mesmo dia em todo o Brasil.

.
Durante o desfile serão cantados- os seguintes

hinos: Queremos Deus - Graças.vos damos, Senho
ra - Levantai-vos Soldados de Cristo - Minha Terra
Batizada - Hino do Congresso.

Pede-se aos senhores moradores da Avenida
Getulio Vargas e Rua Marechal Deodoro enfeitarem
suas casas e vítrínas e hastearem o Pavilhão Nacional.

Aaradecimento
Profundamente consternados comunica

mos a todos os nossos parentes, amigos e conheci
dos o falecimento de nossa querida mãe, irmã, sogra,
avó e bisavó,

Hedwig Weise Koch
ocorrido no dia 27 de Fevereiro p. p., com a idade
de 80 anos.

As familias enlutadas vem externar por este
meio os seus sincéros agradecimentos as pessôas
amigas e vizinhos que prestaram o seu valioso au

xilio e o confortaram durante o transe por que pas
saram, assim como agradecem a todas as pessôas
que enviaram flôres, cartões, telegramas e corôas, e

acompanharam a falecida até a sua última morada.

Agradecem ao Dr. Waldemiro Mazurechen e

especialmente ao Pastor Gehring, pelas consoladoras
palavras proferidas no lar e no cemitério.

Jaraguä do Sul, 9/3/55.

,

FAMILIA MAHNKE
FAMILIA KOCH

A u t O J a r a g u á S. A.
Indústria e Comércio

Assembleia Geral Ordinária

CONVOCAÇAO
Por este edital ficam convidados os senhores

acionistas a se reunirem em Assebleia Geral Ordiné
ria, em sua séde social. á Rua Mal. Deodoro da
Fonseca, nesta cidade de Jaraguá do Sul. ás 15 ho

I
ras do día 19 de Março de 1955. pera délíberarern
sôbre a seguinte ordem do dla:

1.)- Exame, discussão e aprovação das contas
da dir etoria, Parecer do Conselho Fiscal
e do Balanço Geral:

2.)- Eleição do Diretor
3.)- Eleição do Conselho Fiscal para o exer

cicio de 1 j55;
4.}- Assuntos diversos de Interesse da ôocte

dade.
Acham-se á disposição dos senhores acionistas

os documentos. a que se refere o arr 99 "do Decreto

I
Lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Iaregué do Sul. 18 de Fevereiro de 1955.
========o=============o==!!

ALBERTO MAIOCHI - Presidente

Jaraguá do Sul, 1°. de Março de 1955.

A COMISSÃO

"I Dr. Fernando A. Springmann r
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

VUuica Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência ; Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 tex-resídencía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

u:Jj:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\�::ri .

l[))lRo lElHCIHI IAlUfJMIANN 11
Os abaixe-assinados, membros efetivos do . MÉDIUO �I.BURGIA.O i:'!:'conselho fiscal de Manoel F. da Costa S.A. - Co-

:::.':.:i:::.

mércio e Indústria, no exercicio de suas funções, Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-

declaram na forma da lei que, tendo examinado Ij] sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre
minuciosamente, os livros, balanço geral. demons- li II
'tração da conta de lucros e perdas, inventário e ii

CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B li

demais documentos relativos ao exercicio, encerra- ii CLINICA GERAL 11
do sm 31 de Dezembro de 1954 e, verificado a ii Longa pratica em Hospitais "Europeus ii

mais perfeita ordem e exatidão dos mesmos; são ii ii
de parecer que exprimem a verdadeira situação H Consultório e residência: ii

da sociedade, pelo que recomendam a aprovação ii Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 I.�.!
na Assembléia Geral. bem como os atos praticados ii ii
pela diretoria no decorrer do ano de 1954.:i

CONSULTAS: ii

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 15 de Feve- ii Pela manhã: das 10 ás 12 horas II
reiro de 1954. ii Pela t d . d 14 1/2' 17 1/2 h

..

ass) AGOSTINHO VALENTI�.DO ROSÁRIO li
ar e. as as . oras

!:·:.i.
ADELIA D. MULLER ii Atende chamados durante a Noite

MARIO NICONINI ::::�'i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{rH
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II •••••el. �ele.gll·· II
li JARAGUÁ DO SUL _jt II
f!

::

li Medicamentos e Perfumarias I ii
ii Simbolo de Honestidade H
;.:1. Confiança e Presteza li
li

A que melhor lhe atende :!i:!ii e pelos menores preços
\
..
�
:::: .. :::: :::._•..•...::::::::: :::::::::.:-_::::::

::

:!!:::.::::::::: ::::::::::::::::::::::::=::;::..:.:=::::::::::::::.:,,:

I ='�7e·��"';�;a·�:"':"·��":"�-��it;·-= !
;';1:= It. li II. Bi!3. ':&!!iI Inl "'111 ei!ilill es 'PI ee '1��IeE!i!!iMI��rri

Clube Atlético Baependi
CONSELHO DELIBERATIVO

CONVOCAÇAO
Tendo em vista o oficio recebido do snr. Pre

sidente do Clube Atlético ßaependl, convido todos
os membros do Conselho Fiscal dêsre clube, bem
assim seus respectivos suplentes, para reunir-se no

próximo dia �1 do corrente (segunda-feira), ás 20

horas, ne séde social, a-fim-de ser procedida a to

mada de contas da Diretoria, referenre ao 4°. rrtmes
tre de sua administração, de acôrdo com o que pre
ceitúa a alínea d, do Art 39, do Estatuto vigente.

Jaraguá do Sul, em 5 de Março de 1955.

ARTUR MÜLLER
Presidente do Conselho Deliberativo

JOÃo LUCIO DA COSrA - diretor-comercial e

guarda-livros reg. sob.· n. 32.084 e no

C.R.C. n. 479

Parecer do Conselho Fiscal

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta do

Bit Sa••lla ••11l
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua bdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINV!LE -

Machinas_ de Costura

I �.
IMPUREZAS DO SANGUE?!. Alemas, Japonezas '

.

e outros tipo, pelos me- I Sil· IllXIH Df IIn6U�IRAl�ores. preços V.S. pode- I � I.,U ,DU L Ira. verificar sem compro- t JC: AUX TRAT síru.rs
mISSo, na CASA REAL.

"
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C O R R E I O O O P O Y O I Clube Atlético Baependi'

,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
,

A diretoriá do Clube Atletico Baependi, con-

vida os 81'S: associados e os membros do Conse-
lho Deliberativo, para a assembleia geral ordina
ria, a realizar-se no dia 26 de Março de 1955, ás
20 horas, em sua séde social, com a seguinte or

dern do dia:
a) Exame e aprovação do balanço geral e

contas relativas ao exercicio findo;
b) Eleição da nova diretoria;
c) Eleição para preenchimento das vagas do

Conselho Fiscal;
d) Assuntos diversos. _

Aviso: Não havendo numero legal na , hora
acima indicada para ii. Assembleia Geral Ordína
ria, esta realizar-se-a em 2a. convocação, no mes
mo dia ás 20,ÕO horas, com qualquer numero,

; funcionando em seguida a Conselho Delíberatívo
tambem com os membros ali reunidos.

Jaraguá do Sul, 28 de Fevereiro de 1955
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

Presidente

JÀRAGUÄ DO SUL - DOMINGO, 13 D� MARÇO OB 1955 - SANTA CATARINA - N. 1.832ANO XXXIV -

LOCAIS
Câmara Municipal. Sob a luzzi, a sra. Ana Bleich,

presídencía do sr. Ney residente em Oorupá, o

Franco e com a presen- sr, Jorge Erschlug e a

ça de 9 vereadores, falo srta, Zélia Schmitt, filha
tando os snrs. José Pas- do sr. Arnoldo L. Schmitt,
qualíní eWaldemar Grub- industrial em Es t r a d a
ba, reuniu-se a Câmara Jaraguá.
Munícípal. _

Dia 14 o sr. Francisco
Foi aprovado um voto Modrock, industrial em

de congratulações pelo Estrada Jaraguá Esquer
aniversário de S. S. o do e vereador eleito:
Papa, pelo transcurso de Na mesma data a gentil
seu aniversário natalicio, srta. Adalzlra Piazera,
voto esse apresentado funcionária da Empresul
pelo vereador Augusto nesta cidade.
Silvio Prodel. Dia 15 o sr. Germano
.Foram .aprovados os Althoít,: residente na cí
requerimentos de ísen- dade de Blumeneu. Na
ção de impostos reque- mesma data o sr. Henri
ridos

_
por Edíth Reif e 1 que Bagatolli, residente IAntonio Ferreira da Coso em Rio Negrinho.

ta. Em última discussão Dia 17 ó sr. Rodolfo
o projéto que cria uma Paulo Pereira.
escola mista em Gari- Dia 14 aniversariou-se
baldi. o sr. José Pasqualíní,

. , . Tabelião em Corupa e

,

PrefeItura MUßlclpal. F?ram vereador eleito.
aposentados os fUn?lOna- Dia 18 o sr. Frederico �.ee�"._

..__..........__....

_�-'"""'1
rI?S Manoel da SIlva.e C. Alberto Vasel, índus- Farmacia Central\' '�,NIlo de Souza, este ultí- tríal em Rio Molha; a
mo professor _

em COI'U- srta. Yolanda Nicoluzzi, � DE ]81[A.FEJR:MI:AN� de iIC][Am ]['lrlDAm � - e••• 81 .a'81
p�, q�e exerceu o ma- filha· do sr. Venancio � RUD Cei. Emilio_ C. Jourdan, N. 62 - Jaraguá do Sul - S. c. �

(

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
gísterío por 25 anos. Nicoluzzl; a srta. Car- i l_- Charu�mo,s a aten-

men Roessle, residente Drogas nacionais, e estrangeiras, encontra-se,
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças

d I to S para a - Partor Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtasÇB;0 •

os
_

ei re
na cidade de Curitiba.

�_a...._diS",_..,.P�SiÇ_ãO .d••OE3d.""'is,.t....in.t,o..... p.,u.'E3bl.iC,.O_, .,.a....pr.,e.s_en�tand_o�públícação que em ou-
- Di� 19 o sr. Alfredo serviço criterioso e Preços Módicos I

. Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro.cauterização
tro local faz o Departll- Langer, industrial em -_R_a_'io_s_lnl_t_ra_.v_e_rm_el_hol.s_e_a_l_u_ls_. •

�e�to Agropecuarlo M�- Corupá; o jovem Renato,
n�lpal sobrea dIstnbu� �underlieh; o s� João �����������������-�����������������������

çao de mudas de café. Roncki, nosso agente em

Congresso Eucarístico. Aler- Luiz Alves; o m e n i n o

tamos nossos leitores pa- �osé Claudio, Tomàselli,
ra o convite que publí- f�lho d� Inacío 'I'omasel

eamos em. outro local I! e Joao Carlos Langer Gesto digno·dos maíõ
sobre os festejos em Ja- Iílho do s�r. A I! r e d o res elogios, foi o dado
raguá do Congresso -Eu- L a n g e r, !ndustr.lal em

pelos desportistas Aroldo
caristico Internacional,

- Corupá. Amda día 19 o Sehulz e A,dolfo Bruch,
que terão lugar no dia sr, Jose Bruner, con��- ofertanJo cada um, uma
!9 do corrente. dor do Banco de .�urItI- - linda Taça aos vencedo-

ba S.A. em sua Filíal de
res dos jógos do «Dia do

Aniversários. Fazem anos Rolandía-Norte do Para- Futebôl». Referindo-se a
hoje o sr. Rodrigo Nico- nä. isso, o .Boletím Oficial

I..........----__,..__,..__,..--....-----l
da L. J. D. de n-, 10/55,

, publica o seguinte: Por

Cam inhão gentileza tios Snrs: Arol.

I l do Sehulz e Aldofo Bruch
serão ofertadas d u a s

�
Vende-se um caminhão Chevrolet 49 lindas Taças, as equipes
com reduzida e em perfeito estado � vencedoras da eompe-

- � tição o «Dia do Futeból».
� Tratar nesta gerencia ou �
� Industria e Comércio ás Madeiras Ltda. � �-------

�
,

Hio Molha
.

�
\

t...,1.....,..ItI••�,..,���������

MASSAS
AL IM'ENrte':A!

Top! • alivia as dores caIiI .eJ1I1'8IIca e

rapidez,
'

-

Togai - ê Indicado contrai

Dôres de cabeça Resfriados
Nevralgias Gripe
Reumatismo Ciatica

Toga! ' auxilia a ellmlnação do ãetdo- úrico. Nio exerce q'!,alquer ação
depressiva, Os comprimidos de Togai dissolvidos em agua sao taeets de

tomar. Milhares de médicos atestam a sua eflc:ãda. Togai é medicamente

que se pode tomar com absoluta confiança. -<

AS MELHORES

�--------·--------------�IDr. Waldemiro Mazurec�en

Taças aos vencedores �Wl..��Wl3rJfi{m��:���)JYmm�do ccDia do Futebél» .

.

I- --

PNEUS
-

YARA FISCHER

iCEEiEi!-:;!!!!EIii-u=n=i=;::�: :�:,;=nE!!u=u�!l�

IF b
-

(Sezões, Malárias, II
,·u I-J res Impaludismo Iq � � Maleitas, Tremedeira

-I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

, "Capsulas Antisesonicas III
III M inancora" II!
I�

-

Em Todas as Boas Farmácias I�
III É um produto dos Laboratórios MINANCORA III
II! - Joinville -' 8ta. Catarina - �l
ii�;�;�===;:=�;m==�i�!!=;�!=!;=I!=!�!=!i=!:�;

No día 7 do corrente
fez - anos a gentil srtê,
Yara Dorilela Fischer,
elemento de destaque da
nossa vida social.
A aniversariante, que

é filha 'do casal Adélia
Francisco Fischer, rece
beu na residência dos
seus dignos pais a visita
das suas amiguinhas e

amigos do casal, recep
clonando-os fidalgamen-
te.

'

A todos os aniversa
riantes os cumprimentos
do "Correio do Povo".

ELEGINCIA-OURABILIDAOf-SEGURAICA
Dê ezes ao seu carro com ° novo pneu

Super-Segurança·
FABRICADOS COM BORRACHA 100% NATURAL E LONAS

DE RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL.

A SUA BAIXA ,PRESSÃO ASSEGURA MAIOR FLEXIBILIDADE

E, CONSEQUENTEMENTE INIGUALÁVEL C,ONFÖRTO.
�

Distribuidores BEYER & eiA. LTOA. �� . Anexo ao POSTO BeYER �
�[lWV3l�lÊ{�mwm���m����

BELOS E DEMAIS

_ AUCCOES DO I

s�SÃ� yIRC�,.,
. '.

EspECIAlIDADEI

'I
._ � I ...

o ideal para cosinha, lavanderia e
-

lavadeira.
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