
Sob a presidencia do pa Itapocú-Beíra Rio.
sr, Ney Franco, secreta, Logo em seguida entrou
riado pelos srs. Fidelis em ultima discussão e

Wolf e João J. Bertoli, votação, o projéto deleí
com a presença dos srs. que manda doar a Asso
Mario Nicolini, José Pas- cíação Rural de Jaraguá
qualíní, Francisco Mo, o Centro pecuário João
drock, Augusto Silvio Cleophas. Este era o prín
Prodoehl, João Lucio da cipal alvo, que deu mo

Costa, Durval Marcatto tivo ao ajuntamento dos
e Raimundo Bmmendoer- desiludidos pessedistas,
fer, realísou-se impor- que já haviam até escoo
tante sessão na Câmara lhido seu futuro admí-

TURISMOMunicipal. ,

nistrador e tencionavam _ .-

Pela Radio Jaraguá os a11 fazer a suas churras
pessedístas e os fracas- cadas e comer os aní- Foi com grande sarts- Florianópolis é previle- as vendas mercantís de o Chanceler, dirigindo-se
sados do PRP, haviam maís daquele posto co- fação que lemos em ii giadissima pela beleza Curitiba, regulavam com ainda ao Dr. Adolpho
conclamado os seus cor- mo já o havim feito em "DIARIO DA TARDE", natural. Portanto, rransfor- as de Fortaleza, Niteroi Konder. "W UND E R·
religionarios para com- 1930 com o posto de Bar- desta Capital, edição do memos esta beleza natural e Belém; em 1954; já' se SCHOEN" (maravilhoso).
parecerem a sessão da ra do Rio Cerro. dia 6 do mês eorrenre, em fonte de turismo. achava caminhando para Não leve a mal, Sr. Go
Câmara afim de, com O sr. vereador Baí- artigo sobre um proléro Dados recentes do "Bo- o dôbro de cada um dês- vernador, o conselho que
sua presença, e mesmo mundo Emmendoerfer que foi apresentado na letim Eetatístíco" do ses municípios. tomo a liberdade de dar
com ameaças, obrigarem combateu, num portugues Câmara Municipal de I.B.G.E., nos mostram o O munlciplo de Goiânia lhe. Antes de pousar no
os vereadores a votarem abaixo da critica, o pro- Florianópolis; pelo ilustre acelerado desenvolvimento é o que, no decênio, re- aeroporto, del no meu
contra os projétos em jéto de lei. Em seguida edil Gercino Silva, erlen- das principais Capitais gistra a evolução mais avião, algumas voltas por
discussão, sendo os maní- falou o lider da UDN, do uma téixa especial pera dos Estados do Brasil. expressive. Seu giro CO,- cima da ilha e fiquei ma-
tesiantes guiados pelo vereador João Lucio da fazer da ILHA DE SANTA mercial .cresceu de nada ravilhado com as belezas
.

t Al' O l' C t b ílh t Nó. primeiro trimestre de
raspe or eIXO e agius- os a, numa rI an e CATARINA; um centro de 1945, o giro comercial no menos de 11 vêz�s, .pas- q-ue ela apresenta. Tenho
tina e Rolando Dorn- oração, demonstrando a TU R I S M O no Sul do Munícíplo de São Paulo san�o •

de 110 mllh.oe� a para mim que o destino
busch. conveniencia da aprove- Brasil.

era de 8 trilhões e 500 1 bllha� e 200. m�lhoet� dela não é nem de ordem
Mas não esperavam ção do projéto de lei, Congratulamo-nos com bilhões de cruzeiros; no

de cruzeiros. ÇUlaba es a agronômica nem no plano
que os da UDN e PRP que vinha entregar aos o conhecido Vereador, entre os que vem progre- industrial! O seu destino
'que os apoiam compare- seus verdadeiros donos primeiro trimestre de t954,.. . e' TURIII;:.MO. Esta' fadadapela feliz iniciativa. de 42 bilhões. No Distrito dlndo mais lentamente, ...,

cessem tambem em mas- os lavradores aquela u-
Federal, de 6 bílhõee e'm suas vendas apenas. su.. para ser a Suissa da

d
.

t
-

t'l'
.

Il
-

d Florianópolis necessita d li;:. Isa, numa emons raçao 1 ISsnna rea rsaçao o
desvencilhar-se do ma- Janeiro _ Março de 1945. peram �s, .das Cepltels América o-our..

de união pelo bem de atual governo. Em sua
rasmo em que vive. Ne- subiu a 25 bilhões em

dos Terrítõrlos. Algumas pessôas deJaraguá e prontos a re- profunda deíeza, o lider
vídarem quatqtrerrment- da UDN'?EfsaltolI a 8CO. eessne ser conhecida lá�Janeil!Q-MlII'fG- de- -WM., 'FtorlalóPolitIBllbeBDit4et-'projeçao, têm vlstredo o

Iestação centra a sobe- nomia de mais de 300 fóra. Urgem providências Mesmo a despeito da des- trula �e um iRcremenlo comer- novel Departamento de
ranía do legislativo mu- mil cruzeiros que a Pre- no sentido de que a nossa valorização da moeda, é cial salistalório; O yolume de Turismo da TAC - Trans
nícípal. feitura iria fazer com a encantadora ILHA, sele um crescimento notável. suas yendas mercantis é ainda porres Aéreos Catarinen-
Lido o expediente, pas- doação. As palavras de como outras cidades, vi, A expansão de Porto interior ao de todes as �.pitais se S/A., e têm ficado en·

sou a ordem do ,dia. O João Lucio repercutiram sirada por turistas, por Alegre, como praça co- do nordeste, elcelo Terezlßa. tusiasmados com os pla
primeiro projéto, fixando de modo agradavelo na forrasteJros que venham 'merclal, também se vem. Eis prezados conterrâ- n�s dé:lque(e DepartaD?ent�!
nova escala de venci· assistencia, deixando ca- conhecer �s nossas ,bele- fdzendo com rapidez. Neste neos, alguns dados, pelos sela pelas Fotograflas!a
mentos foi aprovado em bisbaixos os seus oposi, zas naturaIs.

setor, já' passou ampla- quais, me!ancolicamente, prontas
�

e
. entreg�es as

la. di!3cussão por 8 votos tores. Por ultimo ainda Florianópolis, foi cog- mente à frente do Recife. depreende-se a faltd de suas AgenCIas, seja com

contra 2; defendendo o, projéto fa· nominada por ILHA DOS Ambos apresentavam, em intercâmbio mantido com o ,GUIA INFORMATIVO
O ,projéto que cria o lou o vereador Fidelis OCASOS RAROS. EfeU- 1945, um, .giro m�rcantil a nossa Capital, razão DE TURISMO,! pelo qual,

cargo de advogado da Wolf, enaltecendo a ne- vamente, para quem já de pouco mais de 5 bio porque, urge se faça Flo- qualqu�r pesso� que pr�
Prefeitura foi rejeitado cessidade do posto con- teve a feliz oportunidade Ihões de cruzeiros anuais; rianópolis mdis conhecida, tenda IDforma�oes relatl

por 8 votos contra 2, tinuar sob 8 administra· de observar um OCASO em 1954 as vendas do mais convenientemente vas, a outras Cidades, po
tendo a mesma sorte o ç ã o dos e u fun d a- em Florianópolis, como gênero alcançaram 16 bi- comercializada, para que dera r,ecorrer ao GUIA e

projéto que criava o dis· I dor e que, a doação vi-I por exemplo do alto do Ihões de cruzeiros na Ca, não continuemos como as tera, como por exem

trito de Retorcida. ria entregar aos colonos MORRO DO LA PORTA, piraI pernambucana,' e então, vendo nos�a CaPiol pio: .M�dic<?s, Farmác!as,
Foi aprovado po� 8 aquilo que para f.oi cria- já deve ter observado algo cêrca de 30 bilhões na tal a ILHA DOS OCA. HospItalS, Custo de Vida,

votos contra 2 o pro]éto do e que é a base do maravilhoso, algo que é Capital.Gaúcha. Salvador SÓS RAROS, relegada a Hoteis, �ontos principais
do vereador ,João Lucio foméntó agro-pecuário uma festa para os olhos, e Belo Horizonte, dividem plano inferior. Para tanto, para TUrismo, elc.

da Costa, que manda in'" do municipio'. um colorido extasiante. o quinto posto. Em t 945, necessário se faz a ace-
cluir no plano rodoviá- ''posto, em votação, foi Ileração do TURISMO em

rio do mULlicipio a estra· o projéto aprovado por . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: nossa terra. Como? Aqui
8 votos contra 2. :

D" d F·'
"" : nos propomos a dar a

�!"!!",!""!"!!",!""!,,!!,,,!,,,,!,,!!,,,!,,,,_!1111!_"!!..�!,!,-��- Ehtrou depois em dis- i Ia o· unClonarlO i resposta. Fomentando o

COTUCANDO' cussão o projéto que : : TURISMO, colaborando
••u concede, isenção de im- i SIlve os Funcionários da Nação �o';E CASTILHO i com quem se comprometa

Será que a "cor- postos a firma Jaraguá ::::::::::::::::::::: :',::::::',:::::::::::: a incrementá.lo,- em fim,
rida grande" não Fabril Ltda., que aqui A data de .anteontem, no que toca á cultura a tudo o que se fizer com

tem mais fim? Será p r e t end e estabelecer assinalou mais uma pas- função, àquela 'de nivel respeito ao programa de
que os "parelheiros" 'uma fabrica de brim e sag�m do «Dia do Fun· bem mais elevado, esta TURISMO em nossa terra,
ainda c o nt in u a m- roupas compressadas. Os cionário». de agente imediato das será pouco, de vez que,
correodo? Ou será dois vere,adores do PSD, Com efeito, o 28 de ordens emanadas do go- FLORIANOPOLIS e por-
que já chegaram Raimundo Emmendoerfer Outubro é consagrado vêrno. 'que não dizer SANTA

,

a o
" 1 a ç o

"
sem e DurvalMal'catto, na pri- ao funcionalismo, mas a Merecia, só' por isto, CATARINA, viveu sempre

que disso· se t,enha meira discussão votaram data geralmente passa que a data consagrada no ostracismo, no que
tido noticia!... E que

; contra, na segunda a fa· despercebida já porque fosse comemorada festi- concerne .ao programa de
nada mais se viu vor e na terceira nova- falta ao' funoionário o vamente, . pois que em TURISMO.

.

ou ouviu a respeito, mente contra, alegando verdadeiro espirito de assim fazendo estar-se-ia Em o artigo a que nos

parecendo que seu que Jaraguá não,preci- classe, já porque não não só valorisando uma referimos acima, encon·

"interêsse" inicial sava dessas industrias. gosa ele de muita sim· classe t-sclarecida, mas tramos uma fraze ODorlU-
diluiu-se como bolha Mas o projét{) foi apro- plitia no seio da massa. ainda prestigiando o nissima, dirigida ao então
de sabão! Mas isso vado por 8 votos contra 2. Aliás no seio da mas- próprio ,govêrno. Governador do Estado,
não p o d e f i ç a r O ultimo projéto cria sa não é bem o termo, Dr. Adolpho Konder, pelo
assim; precisamos 3 cargos de tratoristas, porquanto os que lhe de- Mas não imp9rta que Chanceler Lutho�. "Sr. Colaboremos, portanlo, para
saber o que houve atualmente extranumera- votam aDtipatia S6 cons- a sua data seja ou não Governador, estou term i- desenyolvimento do Turismo de
o que não houve, rios. Tambem esse foi tituem de lima minoria festejada, pois com fes. nando minha volta em Sanla Catarina e leremas dado
quem' "ganhou" aprovado.. que cultiva o reacióna- ta ou sem festa e a des- tô�no da terra. �osso mais um passo para • emanei-

II
quem não ganhou e E assim terminou a rismo vesgo, e que por peito do reacionarismo �fJrmar-lhe,' sem receIo de

I pação econömica do nos s O
ao vencedor l�van- sessão com uma demons· ser reacionária é contra caôlho de alguns, o fun· erro, que o Sr. mora num Eslado.
tar o costumeIrO e tração de união dos ve- tudo e contra todos. cionário é· o que é:- Um dos pontos mais interes-
erecido brinde de readores que formam o E não devia ser assim agente imediato dos santes, mais pitoresços do (colabo�açãa do Departamento
O n r a!... Manja- bloco majoritario, de· porquanto o funcionário poderes constituidos da Globo". Mais adiante, 'pde [Url:�o da

CTtC: •

TSIl/�s),, fensor dos interesses do é um emp'tegado como Nat>ão, membro de uma então apreciando o pano-
ar �B ereos a annense .

m .... y Fpohs, 19·10·55. .

JOCAPÍ municipio, acima das pai. outro qualquer, dil3"tan- class� tão digna como rama do terraço do Palácio
'

_iiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� xões politicas. A atua· ciando-se deste apenas as que mais o são. Residencial, voltou a falar (Escreveu: J. B. dos Santos)

ção desses vereadoresl votação, mas tambem
deixou a melhor impres- moralmente.
são. na assítencía, que E- o Rolando e sua trín
conheceu mais uma vês ca, já projetaram tomar
quem são seus legitimos um "pau de arara", (oa
detensores. minhão) para seguirem
Enquanto isso, os pes- para outras terras, pois

sedístas e falsos perre- aqui não lhes sobram
pistas saiam de cabeça empregos e nem clima
baixa pela derrotá so- para continuarem a ta
frida, não sómente na pear incautos.
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Sessão agitada na Camara Municipal
Os pessedistas conclamaram seus correligionarios para manífestacões hostis, mas se I

'''',':::::::',':::::::',':::=::-:=::::::'_','::::::O':::::::',':::::::','_':::::::',',':::::::','::::::::',':::::'

enganaram com o povo Projetos aprovados Brilhante defeza do lider João
Lucio - Pau de Arara para o Norte do Pàranä ...

.0;;::::';':'::::::.:::

A mentirosa (Radio Ja- Aquela firma, nova, pa
raguä) disse em um de ga apenas cerca.de um

seus noticiários, que a mil cruzeiros menos de
Indústria Textil Jaríta impostos do ,que a Tri
S. A., da qual é diretor cotagem Garibaldi, que
comercial o sr. João é cerca de cincoenta
Lucio da Costa, tinha vezes maior.
isenção de impostos mu- Por ai se pode ver co-
nícípais. mo aquela emissora meu-
Isso não é verdade. te ao povo de Jaraguá t

Destino da Ilha de Santa Catarina

Desta forma, preciosos
passos. foram dados. para
que seja incrementado o

Turismo em nosso Esta
do, haja visto o projeto
apresentado pelo Vereador
Gercino Silv,a, da Câmara
Municipal de Florianópo·
Iis.

Por menor que seja a

colaboração, por mais in
tima que seja, será apro
veitada e valiosa, isto
porque, SANTA CATA
RINA e principalmente
FLORIANÓPOLIS, preci
sam aparecer no PLANO
DE TURISMO, necessitam
aumentar o intercâmbio
comercial'e principalmente
ver suas belezas naturais
serem comelltadas lá fóra.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Faço saber a todos os habitantes dêste Muni-Ieipío, que. a Câ�ara Municipal votou e eu promul-

go a seguinte lei : "

Art. 1°.) Fíea o Prefeito Municipal autorizado
a doar á Associação Rural de Jaraguä do Sul, o
Centro Agro'Pecuário "João Oleophas", constante
dos terrenos, edificações, animais, plantações e to
das as benfeitorias nele existentes. bem como o

terreno requerido pelo Município ao Govêrno do
Estado de Santa Catarina, pára ampliação, do mes-

mo Centro.,
. - -

d á I .

Art. '20.) A Aesooiaoão
'

nao po er usar os

bens doados
I

para fins extranhos ao Fomento
Agro-Pecuário, inclusive manter o Aeô�do_ feito con!

1.- _

o Serviço Florestal, que para a AssoClaçao podera
. ...p=:::::::::.:::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ö::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:�::::

tamb��,.se;o.;t�n����!dO�e cumprimento do artigo ir D Arqu.emedes Dantas IIanterior digo segundo desta lei, dá motivo a anu- ii r.
,

!!

lação desta doação, devendo os bens serem davol- ',;:,;':.;i A -D V O GA D O II;I,I,!vidos ao Municipio nas condições em, que foram
recebidos. "

ii ..

Art. 4°.) Esta lei entrará em vigôr na data de 'I ii Residência - 209 , :1111,Telefones:
sU,a .publicação, revogadas as disposições em oon- li Escritório '- 249 !Iträrío.

Iii R M' h 1 D d d' Fo seca 4'lt7 iiem I Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em li ua. arec a eo oro an, U

ii26 de Outubro de 1955.
NEY FRANCO !I Jaraguá do Snl Santa Çatarina liPreíeí to Municipa 1 em exercicio i!�:::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::",::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::i1:::OGTAOILIO P. RAMOS

Diretor do Dep. do Exp.
JOÃO MATHIAS VERBINENN

Escriturário "Z. 2"

lPreffen!unrat M(llllIDl[\Cn�al� �e
J ;durédlgllll2i

'

�QD § llll�
L ErI Nr. 8 ,'I

Cria dois (2) cargos de Inseminader
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições.
Faço saber' a todos os habitantes dêste Muni

eipio, que a Câmara Municipal votou e eu promul-
go a seguinte lei:

,

Art. l°.) Ficam criados no Qúadro Unico do
Municipio, anexo ao Departamento Agro-pecuário,
dois (2) cargos de Iuseminador, cuja nomeação é
de livre escolha do Executivo.

Art. 2°.) A despesa decorrente do preenchi
mento dos referidos cargos, correrá no presente
exercicio por conta da dotação, 5-24-4 do orçamen
to vigente.

Art. 30.) Revogam-se as disposições em con

trário, entretanto esta lei em vigör na data de sua

publicação.
Prefeitura Municipal de Jaraguä do' Sul,

20 de Outubro de 1955.
ARTUR MÜLLER
Prefuito Municipal

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Dep. do Exp.
ADEMAR M. DA SILVA
Escriturário "Y"

L E I Nr. 9
Aprova o loteamento de Waldeman Werner
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio, qUE;! a Câmara Municipal votou e eu promul-
go a seguinte lei:.

,

Art. 1°.) Fica aprovado o loteamento e res

pectivas plantas, de propriedade do senhor Walde
mar Werner, sito á Estrada Vila Nova, nêste Mu-
nieipio. , _ ,

Art. 2°.) Esta lei entrará em vigôr na data de
sua publicação, revogadas ás disposições em con

trário.
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, em

20 de Outubro de 1955.
, ..

.
.

ARTUR MULLER
Prefeito Municipal

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Dep. do Exp.
ADEMAR M. DA SILVA
Escriturário "Y"

LE I Nr. 10 ,

O snr. Artur Müller, Prefeito -

Municipal dê"
Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
eipio, que a Câmara Municipal votou e eu promul-
go a seguinte lei :

.. .

Art. 10.) Fica o snr. Prefeito Municipal auto
rizado a receber por doação de Leopoldo Schmidt,
a área de 3.390 metros quadrados de terras nesta
cidade de Jaraguá do Sul, e que se destina as ruas

no loteamento pretendido pelo mesmo snr.. Leopol
do Schmidt, conforme planta arquivada na Prefeí
tura Municipal.

Art. 2°.) Revogam-se as disposições em eon

'trärío entrando esta lei em vigôr na data de sua,
\

publicação.
Prefeitura Municipal de Jar�guá do Sul, em

20 de Outubro de 1955.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

OOTACILIO P. RAMOS
Diretor dg Dep. do Exp.
ADEMAR M. DA, SILVA
Escriturário "Y"

L E I Nr. 11
Oria o cargo de Inspetor Escolar Municipal
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

JaragÍlá do Sul, no usq das suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu promul-
go a seguinte lei:

,

Art. 1°.) Fica criado o cargo de �ns'petor Es
colar Municipal Padrão Z. 5, Quadro UDlCO do Mu
nicipio, com venciD,lentos consignados �m lei, c�j.a
nomeação é de livre escolha do ExecutIvo MUDlCl-

paI. ,

Art. 2u.) Esta lei entrará, em vigôr na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
'

Prefeitura 'Municipal de Jaraguá do Sul, em

25 de Outubro de 1955.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

,OOTACILIO P. RAMOS
Diretor do_ Dep. do Exp.

JOÃO MATHIAS VERBINENN
·'Escr·iturário Z. 2"

L E I Nr. 21
Autoriza d�ação do Centro Agro'Pecuário
João Cleophas e dá outras providências
O SDr. Ney Franco, Prefeito Municipal em

exercicio de Jaraguá do Sul, no uso das suas atri
buições.

/

PHOTO ATELIER LOSS
.Rua Mare.chal Deodoro, 302

JARAGUÁ DO SUL

Especialista em Fotograflas de casa

mentos, familias e outros serviços.
Aceita-se serviço amador.
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II,i li
ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 liO snr. A,rtur Müller, Prefeito Municipal. de Ja- II JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA ..

raguá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve: 'Irl;' Secção de -lavagem, depósito de lubrificantes, !.}.;Retificór para Cecilia ôrenger Sanches, de acôr-
combustível e acessórios.do com o que requereu, o nome do Professôr Padrãoii, n

Ih d dlreí ii'ii Lubrificação-carga de Baterias etc. ,i:::i,.:. '"M"; Cecilia ôrenger, nome êsre que ,e eu ireuo
o ma:rimônio. I' CONSÊRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- :1

Registre-se e Cumpra-se il;!I; MÓVEL E CAMINHÃO. I'.iPrefeitura Municipal de Iaregué do Sul, em 1.
de Outubro de 19ÕÕ. -

ARTUR MÜLLER ,II SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO IIII
, liP re fe itoMunic ipa 1 �::::::::::::.:::::::::::=:::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::':::::: ::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::&l

Portaria Nr. 69

,p t
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N 70 Õc::::::;:.c::::::=oo::::::=c::::::c::::::::.oc:::;::.c::::.c::::::;:.c::::::::::=oc::::::::::=oc::::::::::=oc::::::::=c::::=Cior aria r. (,!)c::::::;:. , C::::::::::=OGOO snr. Artur Müller" Prefeito
. M�n�cipal de Ja: O \ Celso Bran<?o Oraguá do Sul, no uso das suas etrtbuições, resolve. O Despachante AduaneIro, �..,Transferir o P�ofessôr Padrã�, "O", Andy Lopes

O Matriz: Rua Babitonga, 23 Filial: Praça General Osô-Corrêa, da Escol,! Oswaldo Cru� , de Izabel f.1t�, _ Edif. próprio _ Telefone, rio, 115 _ Edificio .Santadistrito de Corupa, pera a �s�o. Ia Duque. d.e .Caxlas 'O 213 - Cx. P.• 35 - End. Ju. lia»
- Apart. próprio, 32 Oem Ribeirão Jararaca, 1. dístrlto do Munlcipío. Tel. eBranco» Telefone, 4773

. Registre·se e Cumpra-se O S. Francisco do Sul .,: S.C. Curitiba Paraná OPrefeitura Municipal de leragué do Sul, em 17
Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-

Ode Outubro de 195õ. O tões administrativas
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal '0 bem como todos os serviços junto à AlfAndega O____ de São Francisco do Sul, sã� executados I

cqm p�n-
O tualidade e presteza, dispondo para este fim OPortaria Nr. 71 de uma organização perfeita com escritórios

OO snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja- O e técnicos.
raguá do Sul, no uso ,da� suas a!ribuiç�es, r��olve: O Dlspõe de páteos para depósrro de madeira OTransferir o Profes.sor Padrao "O', Maria Ro-

junto ao quadro da estação e nos trapichesdrtguês, da Escola "Luiz Delfino" de Poço D'anta,
O de embarque da Conta da Cruz, bem .corno O2. distrito do Municipio, pare a Escola "Oswaldo

armazem para depósito de mercadorias em ge- �

Cruz:",. �m Izebel Alto, igualmente do 2. distrito dêste I O rel, junto aos trapiches de embarques na cidade. OMunlclpío., ,

Registre-se e Cumpra-se O Encarrega-�e de Embarques de Madei!'as e de outras OPrefeitura Municipal de Ieragué do Sul, em 20

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Ode Outubro de 19ÕO. Localida4es Brasileiras'
ARTUR MÜLLER
Prefeiio MuniCipal O Tradição öe mais' de 20 anos, de serviços co�stantes 00---- 00 às maiores firmas do Eftado e dos estados vlstnhos.

OPortaria Nr. 72, ��c:::::::oc::::::::::=oc:::::::n::::::�=::::=I1::="==:::OC::-::=OC::::::::::=O�<iO snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja·
..aguá do Sul, no uso das suas atribUições, resolve:

, Transferir o Professôr Padrão "O", Nilza Aze-
vedo, da' Escola "Princesa Isab�I", de Pedra de
Amolar Alto, para a Escola "Luiz Delfino", em Poço
D'Anta, 11°. Distrito do Municipio.

Registre-se e Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 20

de Outubro de 1955.
'

ARTUR MÜLLER
Prefeito' Municipal

°

LOMBRlsfElnr SMiNANCOOnÊAA I
Vermitugo sua\'� e de pronto .

- I' efeito Dispensa
.

purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-

. ME o n. 1, 2, ., e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a loua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

,Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E. um produto' dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE

Portaria Nr. 73
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, no uso
_

das suas atribuições, resolve:
Nomear Lúcia Kuroli Hein, para exerce,r o cargo

de Professôr Padrijo "O"" do Quadro Unico do
Municipio, e designá-Ia para ter exercicio na Escola
"Princesa Isabe!", de Pedra Amolar Alio, II? distrito
do Municipio, percebendo os proventos consignados
em lei. '

, Registre-se e Cumpra-se'
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 20

de Ourubro de 1955.

Prefeifura Municipdl de Jaraguá do Sul, em 20
de Ouiubro de 1955.

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

,Portaria Nr. 75
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, lio uso das suas atribuições, resolve:
Conceder exoneração a vnda Maier, ocupante

do cargo de Professôr Padrão "K", do Quadro
Único do Municipio, por motivo de abandono de
serviço.

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Portaria Nr. 14
O snr. Artur Müller, Pref�ito Municipal de Ja

raguá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Conceder .exoneração a Elfrida Hceeft, ocupante

do cargo de Professor Padrão "M", do Quadro
Único do Municipio, a C(lntar da presente data.

'Registre se e Cumpra-se

Registre-se e Cumpra·se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 20

de Outubro de 1955,.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

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



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 30-10-1956

Edital de Leilão do saldo dos bens da Massa Falida da 1 M:oinho fuM

"Comercial e Industrial Garibaldi Limitada" � �:f:g�� montaria

.

'

1 Serra vélha
o cidadão Julio Zacharias Ramos, Síndico da Massa Fálida da "Comercial e Indus-. 5 cochos p. 'soro

trial Garibaldi Ltda.", devidamente autorizado pelo MM. Juiz. de Direito da Comarca. etc ... 1 Bomba Hidraulicá
Faz saber aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, no 1 Bomba Centrifugadia 7 (séte) de Dezembro do corrento ano, ás (déz) 10 horas da manhã, no Edificio do Fórum, 1 máquina p. fabricar gelo (em mau estado)

sito à rua Mal. Deodoro, nésta cidade,"serão levados a pregão de venda e arrematação, a 1 balança balcão cl jogo pesos
'

quem mais der e maior lance oferecer, pelos Bens englobadamente e pertencentes a Massa 2 postes de madeira
Falida da "Comercial e Industrial Garibaldi Ltda.", a saber: 801 mts.2 de madeira p. caixas

Al marteloF BRICA DE LACTICINIOS 2 carrinhos de mão
5 carroças p. animais
2 enxadas
2 ancinhos
1 garfo tridente
1 pá cortadeira
1 machado
1 máquina p. cortar ração
1 ferro cortar capim
1 balaio p. ração
4 cabrestos
2 arreios p. animais
1 balança decimal cl jogo pesos
1 mesa
5 caixões vazios (dep. fuM).
1 concha
1 caixa vazia

Moveis & Utensilios:
Cadeiras, armário, canécos, peneiras, formas, furador p. couro,
baldes de zinco, baldes de folha, taboa p. lavar sacos, serróte
de arco, 1 martelo, carretilha p. fio encerado, azeítadeíra, ma
chado, lira p. mexer leite, concha p. leite, armação de madeira
p. filtrar leite, 1 balança p. balcão 20 kls., 1 jogo de pêsos, cochos
p. soro, 1 tacho de cóbre e] fundo duplo - 1500 lts., prateleiras
de madeira, mesas p. lavar queijo, 1 panéla de ferro p. parafina,
1 mesa p. empacotar queijo, 200 taboas avulsas p. caixas, 1 re

logio despertador, 1 pulpito, 1 mesa, 1 escada, 1 cano de ferro
3 mts. e 1 zenzo 2.888,00

Vasilhames:
20 tinas de madeira, 1 latão p. 40 lts., 1 balde p. medir leite 8 lts.,
1 funil, 2 bules p. leite p. 12 lts, e 1 balde p. 20 Its,

Instalações:
1 caldeira a vapor 8 atmosferas, 1 motor elétrico de 3 HP,
1 transmissão cl 3 polias 2 correias, :I. encanamento p. agua,
1 encanamento vapor, 1 encanamento p. soro e 2 pias esmaltadas

Laboratório:
1 proveta p. pesar leite, 1 pesador leite, 1 pesador sal, 5 tubos
de ensaio, 1 tubo p. experiencia, 1 frasco de vidro bojudo, 18
butirometros, 1 tubo p. medir leite, 20 rolhas de borracha p.
butirometros, 6 vidros de 60 gramas, 4 vidros p. medidor, 1
centrifuga p. analisar leite cl mesa parat, 1 tripé p. butirome
tros e 1 termometro

, Máquinas:
1 Desnatadeira a motor cl 51 pratos, chaves etc ...
1 Batedeira p. manteiga
1 Amassadeira p. manteiga
1 Prensa p. massa de queijo
1 Máquina p. fechar latas cl matrizes

1.635,00

8.610,00

3.490,00

5.000,00
1.000,00
2.500,00
1.200,00
6.000,00 16.500,00

AÇOUGUE
Moveis & Utensílios:

7 Mêsas de madeira, 1 carrinho de mão, 4 tinas de madeira,
3 facas, 2 serras, 2 facões, 1 aço p. amolar facas, 2 baldes, 3
tambores p. banha, 1 peneira, 1 balança decimal cl jogo de pesos,
1 balança balcão 15 kls., 1 faca p. toucinho e 1 mêsa p. massa
linguiça

Máquinas:
1 máquina p. encher linguiça
1 moedor de carne
2 tachos de ferro 80 lts. cada
1 máquina (inutilizada)
1 Motor de 1,5 HP
1 Moedor de carne
2 tachos de ferro (1�0 Its. cada)

2.270,00

80,00

1.000,00
250,00
160,00
100,00
500,00

1,000,00
300,00 3.310,00150,00

ENGENHO DE ARROZ
Moveis & Utensílios:

1 balança decimal "Cosmopolita" 500,00
1 carrinho de mão 80,00
2 caixões vazios 5,00 10,00
1 carrinho de ferro 300,00
1 tubo galvanís, 4 mts. 40,00 930,00

Máquinas:
1.400,001 Secador, p. arroz

Imóveis:
1 prédio de alvenaria de 10 x 20 mts. 60.000,00

CASA DE NEGOCIO
Móveis e Utensílios: •

1 estante p. pepel 100,00
1 caixa registradora simples 100,00
1 balança "Felizola" 20 kls. 1.500,00
1 escada 50,00
1 formão 10,00
1 balcão 300,00
II prateleiras 300,00 900,00'
6 depósitos p. generos 25,00 150,00
1 armário grande 300,00
1 armário pequeno 100,00
1 mêsa (armazem) 100,00
2 prateleiras (armazem-simples) 50,00 100,00
1 máquina escrever "Continental" 3.000,00
1 cófre de aço "Fiel" 3.000,00
1 prensa p. copiar 250,00
1 mesa alta - cl 2 tampas 250,00
1 escrevaninha 250,00
1 poltrona 150,00
1 mesa p. máquina escrever 100,00
2 mesas p. rusticas 100,00 200,00
3 cadeiras 50,00 150,00
1 caixa aço pequena 200,00
4 prateleiras simples 15,00 60,00
1 grampeador 35,00
1 furador papel 15,00
1 ficl}ário 50,00 11.420,00

Mercadorias:
Ferragens tecidos, armarinhos, miudezas, chapéus, bebidas, lou
ças etc . .'., conforme Auto de Arrecadação, fls. 122 à 127, no
valer de

Farmacia: .

Produtos existentes, conforme Auto de Arrecação, fls. 128 e

129 parte
Imovel : '

,

1 prédio de material e parte fíxa, medindo 14 x 16

PLANTAÇÕES

25.553,10

2.398,80

30.000,00

200,00
300,00

1 roça de cana (pequena)
1 roça de cana (média)

SALÃO DE BAILE
Moveis & Uteusilios:

3 mesas de madeira (grandes) 100,00
2 mesas d'e madeíra (pequenas) 50,00
1 banco de madeira
1 mesa pequena (píntada)
2 pias esmaltadas 50,00
4 cadeiras de palha 5,00

Imoveí:
1 prédio de madeira, medindo 13 x 18 mts.

TERRENOS E PRÉDIOS
1 Terreno sito à Estrada Jaraguã Alto, com 49.292 mts2., lóte
nr. 62, do qual goza de usufruto, Q sr. Walter Marquardt
1 Prédio de chamel, medindo 18,5 x 17 (depósito fumo)
1 Construção material de 4 x 4 (íumeíro)
1 Construção chameI de 5 x 5 (dep. íubä)
1 Casa de madeira, com 7 x 8 - construída em terreno vendido
posteriormente ao sr, Arthur Kienen

300,00
100.00
40,00
40,00
100,00
20,00 600,00

10.000,0

30.000,00
5.000,00
1.800,00
1.000,00

5.000,00

OUTROS BENS

100,00

50,00
5,00

65,00
800,00
10,00
10,00

33.123,00

10,00
300,00

10,00

INSTALAÇÃO D'AGUA E ELÉTRICA
Represa, canal, prolongamento canal cl roda d'agua,
encanamentos geral d'água e reservatório
1 Gerador elétrico (dinamo) com 10 HP - 7500 watts
1 Turbina hidraulica p. 18 HP
1 Motor elétrico de 1.1:/2 HP
1 Motor elétrico de 2.1/2 HP

4.500,00
200,00
200,00
20,00
150,00

1.000,00
800,00 '

500,00
150,00
100,00

4.005,00
10,00
130,00

4.000,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00

800,00
10,00
5,00

40,00
600,00
500,00
20,00
50,00
10,00
5,00 17.875,00

15.000,00
15.000,00
5.000,00
,1.000,00
2.500,00 38.500,00

Total .

...:....:. . Cr$ 280.679,90

E quem os bens quízer arrematar, deverá comparecer no lugar, dia e hora acima
mencionados, sendo eles entregues a quem maior lance oferecer depois de pagos no ato o

preço e despesas. da arr8ma�ção, podendo, no entanto, dar fiador idoneo por trez dias.
Os bens acima referidos poderão ser examinados por quem interessar possa na Séde da
Falida à Estrada Garibaldi, nêste Municipio. O presente Edital será afixado no lugar de
costume, publicado no "Diário Oficial do Estado" e no jornal local "Correio do Povo".
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e seis dias do mês de Outubro
do ano de mil novecentos e cincoenta e cinco.

JULIO ZACHARIAS RAMOS
Sindico

5.580,00

, _ _aNÇA ORA ..'-_
MUlTO "I!It'GOSA RA .......
MtuA a Qjt., 00_
UM 150M ..U_II. "O T."T .. •

_"'TOoe- OIlUWlt_ .." .. IKt.O
I USE o

Vende-se uma Motoci
cleta JAWA 9 H. P. recen
temente reformada. Tratar
com Eugenio J. da Silva,
na Empreza de Transpor
�s Frenz� S. A. - JaM
guá do Sul.

Registro Civil Negócio de Ocasião "VIGOREL LI"
Irene P. Günther Oti�ial do
Registro Civil do r". Distrito
da Comarca faraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório' exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

A MACHINA DE COSTURA
mais a f a m a d a no país
(vendida com 15 anos de
garantia). á vlsta e em

p r e s ta ç õ e s razoaveis.
Peça uma dernonstração
sem compromisso na Casa
Real nesta praça, dlstrl
buidor a u t o r i s a d o no

casar-se: � I , r ••

�""1

:�A;:,;S: fF ", '_'L 'I·:S�·: - - municipio -

Edital n. 3.8;)6, de 20-10-55
Leopoldo Rech e

Apolonia Olga Zoz

II
Ble, brasflelro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
62.330,00 Irapocústnho, filho de An-

tonio Rech e de Catarina
Rech .

Ela, brasileira, _ soltelra,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Itapocúsinho, filha de Leo.
poldo Francisco Zoz e de
Paulina Roters Zoz.
Edital n. 3.897, de 20-10-55

Reinoldo Reif e

Avany Fernandes
Ele, brasileiro, solteiro,

operano, domiciliado e

residente nesta cidade, á
AÇOAvenida Getúlio Vargas, TALHERES ß�idavelfilho de Rodolfo Reif e de

Maria Scheffler.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domlclllada e

residente nesta cidade, á
Avenida Gerúlio Vargas,
filha de José Fernandes e

de Dalila Fernandes. '

Edital n. 3.898, de 21-10·55
Pedro Caris Fodi e INDUSTRIA TEXTIL "JARlTA" SIANeida Dunker .

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado e

.

São convidados os senhores acionistas désta
residente no Bracinho, mu- sociedade, para comparecerem á assembléia Ge-

69,371,90 nicipio de Guaramlrim, fi- rál Ordinaria a realizar-se no dia 24 de novembro
lho de José Fodi Junior e, corrente; pelas 14 horas, na séde social a estrada
de Anna Banhhardt Fodi. Itapocuzinho, em Jaraguá do Sul, para delibera-

500,00 Ela, brasileira, solteira, rem sobre a seguinte
doméstica, domiciliada e ORDEM DO DIA
residente nesta cidade, á 1°. - Exame, discussão e aprovação do Ba-
rua CeI. Procópio Gomes lanço Geral, contas e Lucros e Perdas,
de Oliveira, filha de João parecer do eonselhe fiscal e relatorso
Dunker e de Teonilda Hess da Diretoria, referente ao exercício en-
Dunker. cerrado em 31 de agosto findo.

2('. - Eleição do Conselho Fiscal e respetívos
suplentes.

3°. - Assuntos de interesses social.
A V I S O

Acha-se a disposição dos senhores acio
nistas os documentos a que se refere
o Art. 99 do Decreto-lei 2627 de 26 de
setembro de 1940.

Itapocusinho, Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 1955

JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor comercial
ROLANDO FISCHER - Diretor Técnico

Lure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na.TInlff!lIli!�
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FARMACIA

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e pferece seus arti-

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã

NOVA
de ROBERTO ,M. HORST

FRACOS E ANÊMICOS J

da mais afamada marca

"HERCULES" em estojos
de 48, 104 e 130 peças,
bem como todas as peças
avulsas, o f e r e c e pelos
menores preços a Casa Real
defronte ao C in e. Buh r

10.600,00

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa t! em cartório onde será
afixado durante I'i dias, SI
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para 05

tins legals _"

IRENE PEDRI GUNTHER
Oficial

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

&.pregadl _ bitI alS:

Tosse;
Resfriados
Bronquites
E.crofulo.e
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO

LE UM GERADOR DE SAÚDE.

Convocação

42.800,00

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



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 30-10-1950

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
o

llJIll MIlUlJIllllZn�al�lkédlIOIllmeIr'L O K A L E S
Die Pessedisten wiegeln ihre Parteigänger zu feindlichen Manifestationen auf, aber sie
irrten sich beim Volk _' Angenommene Vorachleege _ Glamzende Verteidigung des

Führers João Lucio - Pau de Arara für Nordparaná ...

Beim Wahlgerich& angezeigt.
Der Staateanwalt zeigte
dem Wf!hlrichter die Herren
Raimundo Emmendoerfer,

Unter dem Vorsitz des den Strassenverkehrsplan Besitzern - den Land- Anschlíessend kam der Rolando Dornbusch, Lo-
Herrn Ney Franco und des Munizips die Stresse wirten -- die nützlichste Antrag zur Diskussion, die reno Marcetro und lide
protokolliert durch die ltapocú bis zum Flussufer Verwirklichung der aktuel- Firma Jaraguá Fabril Ltda., Ionso Piazera an, die sich
Herren Ftdelte Wolf und mit einzubeziehen. len Regierung uehergeben die hier eine Fabrik fuer eines im Wahlgesetz vor

João J. Bertoli in Anwe- Gleich darauf ging man wird. In seiner riefschür- Brim und Konfektionsware gesehenen Ver g e h e n s
senhen der Herren Mario zur letzten Lesung und fenden Verteidigung hob eroeffnen möchte, von den schuldig gemacht haben.
Nlcollnl, José Pasqualini, Abstimmung ueber, und der Führer der UDN die Ste�ern zu b.�freien. Die Die Anzeige wurde vom
Francisco Modrock, Au- zwar zum Geserzesantrag, Ersparnis von über drei- zwei Kammerrate des PSD, Wahlrichter fuer den res

gusto Silvio Prodöhl, João der die Schenkung der hunderttausend Cruzeiros Raimundo Emmendoerfer, pektiven Prozess entge
Lucio da Costa, Durval Vieh- und Lanwirtschaftli- hervor, die die Praefektur Durval Marcatto, stimmten' gengenommen.
Marcatto und Raimundo eben Station "João Cleo- durch diese Schenkung in erster Lesung dagegen, .

Emmendoerfer fand eine phas" an den Landwirt- machen würde. Die Worte in der zweiten dafuer und Er kinn das Ami nichl über-
wichtige Sitzung in der schaftlichen Verein 'vor- von João Lucio fanden in der dritten neuerlich nehmen. In Beantwortung
Munizipalkammer statt. sieht. Dieses war der einen beífälllgen Widerhall dagegen und fuehrten an, einer Konsulte des Herrn
Durch den Radio Iara- springende Punkt, der zur bei den Anwesenden und dass Jaragu'á keine solche Kemmerpraesldenten er

guá wurden die Pessedls- Zusammenkunft der ent- lless die Oppositionisten Industrie benoetíge. Der klaerte der Wahl richter,
ten und die Abgefallenen teensehren Pessedisten An- die Köpfe hängen. Zuletzt Antrag wurde jedoch mit dass Herr Erich Bansra
des PRP aufgefordert, zu lass gab, da sie schon sprach dann noch der 8 gegen 2 Stimmen an- das Amt eines Karnerrates
der Kammersitzung zu dem' ihren künftigen Adminis- Kammerrat Fidelis Wolf genommen. nicht antreten kann, da
Zweck zu erscheinen, um trator ausgesucht hatten in Verteidigung des An- Der letzte Gesetzesen- er bei der letzten Wahl
durch ihre Anwesenheit und beabsichtigten, dort. treges, indem er die Not- trag sieht 3 Traktorenfüh- nicht mitgestimmt habe.

die Kammerräte zu ver- i h r e ôpíessbrerenessea wendigkeit hervorhob, die rer-ôtellen vor, die engen- Somit bestätigt sich die

anlassen, selbst durch abzuhalten und die Tiere Station weiter unter der blicklich eusser Etat be- in dieser Zelrung ueber

Drohungen, gegen 'dle in der Station aufzuessen, Administration s e i ne s zahlt werden. Auch dieser diesen Fall gebrachte
Diskussion stehenden Vor- wie sie es schon 1930 auf I Gründers zu belassen, und Antrag wurde angenom- Notiz.

schlaege zu stimmen. Die der $tation in Barra do dass sie durch diese men. I h
.

Ab I E f Munizipales Budget. Der Herr
M 'f t t d R" C' h S h k d K I' Und somit schloss díe

oe em en eurer. s tra Munizipalpräfekt ueberzebam es an en w u r e n r xro erro mac ten.
.

c en ung en o omsten in leregué ein und lless d K d V
Ó'

durch den Inspektor Aleixo Der Herr Kammerrat uebergeben wuerde, fuer Sit�ung mit ei�e� Der�lOns- sich bei der Radiostation
er ammer en oran-

Delegtustlna und Rolando Raimundo Emmendoerfer die sie elngerlchtet wurde tr.aflon ?e� Elmg�elt der wieder ein Abenteurer nie- schlag der Ein- und Aus

Dornbusch angefuehrt. 'bekämpfte in einem unter und die Grundlage zur die MaJ�rltaet blld�n.den I der, dessen Name Aldo gaben fuer das Jahr 1956.

Jedoch erwarteten sie aller Kritik stehenden Por- Hilfe der Land- und Vieh, Kammerrate, Verfeldlg�r I Prada ist.
Die Einnahmen wurden

nicht, dass die von der tugiesisch den Gesetze- wirtschaft im Munizip sei. d�r Int�ress�n des Mun!- Dieses lndlvlduurn, das mit Cr$ 5.356.000,00 und
.
UDN und vom PRP, die santrag. Daraufhin sprach ZurAbstimmung gestellt, �lpS, dIe, sre ueber poli- schon einmal, und durch die Ausgaben mit Cr$ ...
sie' unterstützen, ebenfalls der Fuehrer der UDN, wurde der Antrag mit 8 tlsche �elde��cha�ten. set- den eigenen Radio, ent- 4.820,00 veranschlagt. Es
in Masse in vereinigter Kammerrat João Lucio da gegen 2 Stimmen' ange- zen. DIe TatJgk�lt dl�ser mutigt von hier ging, kehrte gibt somit einen Ueber
Demonstration zum Besten Costa, in einer glrenzen- nommen. K�mmerraete hlnterlless jetzt, auf Versprechen einer schuss von Cr$ 536.000,00.
Iaragués erchienen, bereit, den Rede und zeigte den

--

beí den .Anwesend�n d�n I Stellung bei der Präfektur In dem Voranschlag sind
jegliche Manifestation ge- Vorteil durch die Annah- besten. Emdru�k, dle wie- hin zurueck. schon die Erhöhung der

gen die Souveränität der me des Gesetzesantrages, BLEICHSUCHT, der �1!lmal Ihre echten Da sich dieses als un- munizipalen Beamtenschaft
munizipalen Gesetzgebung der hiermit den wahren BLUTARMUT Verteídlger kennen lernt�. m ö g I i c h herausstellte enthalten sowie Cr$ ...
zu ueberbieten. Waehrendem zogen die da die Munizipalkammer 200.000,00 zum Beginn der
Nach Verlesung des Arsenoferratose - Boehringer Pesse�isten und �alsc�en gegenueber ôtellenverge- Konstruktion der Bruecke

Protokolls der letzten Ver- bietet rasche und zuverlaessige Perreplst.en .durch d, ie, mcht bunz an Abenteurer und ueber den lrapocustnho-
I

. Hilfe. Arsenoferratose enthaelt d d Ab Ó' FI
.

J
-

P
�

dsamm ung, gmg man zur nur urcn re stlmmu.ng, Parasl't"'n wachsam Ist, uss ID oao essoa un
Arsen und Eisen, die bekannten •

Tagesordnung über. Der Blutbildner und hebt den Ap- so�dern a�ch morahsc� begann er Männer von Cr$ 200.000,00 fuer die
erste Antrag, eine neue petit, besonders bei Kindern und erlírtene Nled,�rlage mit Ehre und Verantwortung, Enteignung ?�S Terrains
Gehaltsstufe fesrzusetzeo, jungen Maedchen. Allgemeines beengenden Kopfe� ab: wie es die Herren Fidélis fuer.das munlzipele Sport-
wurde in erster Lesung ��eft!;;�:gS=:���I. ��!m:!���� �nd Rolando m!t seiner Wolf, João Lucio da Costa, stadion.

...

durch 8 gegen 2 Stimmen empfindlichen Patienten immer �hq,�e, nahmen Sl�? vor, José Pasqualini, João José Der, U��er�chuss ISt.em
angenommen. vertragen. el� �au de Arara (ca- Bertoli und andere' sind, I

�eweJs fur dIe
. O�gamsa-

'Der Antrag, eine Advo- Jetzt auch als Tabletten in Tu, mmhao) .z,u nehm.en, um anzuO'rel'fen. tIO,n der. m unI z I p a.1 e n

k II ..... 'd P "f k ben zu 30 Stueck erhaeltlicb. d L d h Ó' D I t fatenste e uel er ra e. - an ere an �r �Imzu�u- Diesem Individuum, wie lenst eIs ungen au ge-
tur zu gruenden, wurde mit � ...1-, 1/ chen, denn .�Ier smd keme auch den meisten Posten- s�nder Gru�d�age. und
8 gegen 2 Stimmen abge- •• /;f)f<l�'� Haemorrhol"den St�lIung�n uber und �uch jägern, einschliesslich je- mcht gesetZWIdrIg wIe es

.lehnt, dasselbe Schicksal , () ke.�n ,Khma, "um Lelcht-
ner Frau vom Radio, die vor 1951 war.

erlitt der Antrag, den Dis-
Nivea macht spröde Haut ge,

Juckreiz Ekzf!me, Fissuren. glaubJge zu tauschen. die Deutsche Stunde gibt Annahme des Kontraktes. Dertrikt Retorcidél zu gruen, schmeidig - ein guter Schutz Haedensa (PomadE') be- E J d bl" h I h b
.

den bei naßkaltem Wetter. ruhigt, schützt, heilt. 80-
. . un ôFnge JC n é!.I er!n Kammerpräsident, H e r r

Mit 8 gegen 2 Stimmen Wie gut, daß es fortige Wirkung, beque-
eines rauenpensionats Iß Ney Franco, genehmigte

wurde der Antrag des Nivea gibt. me Applikatiol).. Formel São Paulo gewesen sein den zwischen der Präfek-

Kammerrates Joã-o Lucio der Haedensa _ Gej3ells- Machinàs de Costura soll, teilen wir mit, dass, tur und der Companhia
da Costa angenommen, in chaft, Berlin. Zugelassen nacionais e estrangeiras,

so lange bei der Munizi- Telefonica Calj;lrinense
bei den deutschen Kran- manuais, de pé e eletricas, pôlkammer und in der öf- abgeschlossenen Vertrag
kenkassen. Bicicletas de diversos tipos,

fentlichen Verwaltung noch für die automatischen Te-

pneus, c a m a r a s de ár,
Ehrenmänner existieren, lefone im Munizip. Dieser

FASTENG EGEN 1'====================11 correntes, etc. Motores pl
die mit Jaraguá verwurzelt Kontrakt wird in einet der

RHEUMA UND m a c h i nas d e costura, sin�, �ei[1e P�stenb an Va- nrechsten Nummern dieser

GICHT'? A +h k "8 b I " adaptavel em qualquer tipo ga un en un A enteue!' Zeitung veröffentlicht wer-
pO II e e c U Z vergeben werden. den'

'

de machina, tem sempre Unsere Freunde, Indus-,
.

E. J.

A �UI... em stock a Casa Real,JABAGU DO;:sll.
ao lado do Banco "INCO"

triellen, Kaufleute und das
Volk im allgemeinen' wol
len wir ebenfalls warnen,
dass der' Radio Ieragua,
das Sprachrohr der Inkon
formierten, keine weitere
Beachtung derjenigen Ver

dient; die fuer das Wohl,
das Gedeihen und des
Friedens unseres Munizips
arbeiten.

leue Radioslation. Herr João
Colin reichte die Lizenz
zur 'Errichtung einer Ra
diostation für Lang, Mirtel
und Kurzweillen ein, die
das Sprachrohr des. frei
en und demokratischen
Volkes Nordkatarinas wer

den soll.
Mit der Verlautbarung

dieser Nachricht in Ioln
ville herrschte grosse
Freude in jener Stadt und
fanden verschiedene Kund
gebungen der Zufrieden
heit statt.

6 H 47

Fastenkuren sind, ein altes
und gleichzeitig modernes Mit
tel gegen schwere rheumati,
sche und gichtische Leiden.
Fraglos sind sie oft erfolgreich
- aber sie sind ein grosser
Eingriff und nu.r in Ausnah
mefaellen angebracht. - Die
grosse Mehrzahl der Gicht
und Rheumakranken braucht
keine so starken Heilmassnah-

, men. Man kann diese Besch
werden einfacher und doch
erfolgreicher beeinflussen 11====================='1
durch TogaI.
TogaI ist ein klinisch erprob

tes und empfohlenes Mittel
gegen Rheuma, Gicht, Ischias
und aehnliche Muskel- und Ge
lenkschmerzen, das nicht nur
schmerzstillend, sondern auch
foerdernd auf die Heilungs
vorgaenge wirkt und Arbeits
und Leistungsfaehigkeit bald
wieder herzustellen vermag.
Auch bei Kopf- und Nerven

schmerzen sowie bei Erkael
tungskrankheiten hat sich To
gaI hervorragend bewaehrt. Es
ist weithin bekannt, dass TogaI
die Harnsaeure loest und die
schaedlichen KrankheitsstoHe
aus dem Koerper ausscheidet.
Mit TogaI wurden selbst bei
veralteten Leiden oft gute Er
folge erzielt. Machen Sie noch
heute einen Versuch. In allen
Apotheken und Drogerien
erhaeltlich.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

LeopOldo Seidel

Corupa

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

MUDASAVÓ' MÃE! fiLHA!
�U G�f��L I TOO"AS DEVEI! USAR

CONTÉM fLUXO-SEDATIN'A Frutiferas e

Ornamentais
, (OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALIVIA AS CÓUCjS UTfBINAS'

f:::::::::::::::=::::o.:::::-.:::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::�i: . ::

1,11 Dr. Erich ��ufmann ii
ii

Arzt und Chirurg �i
!! promoviert Bn der medizinischen Fakultät der h
" Universitäten von KÖln (Deutschland) und li
!I Porto Alegre i!

I! CHIRURG - PRAUBNARZT - GBBURTSHBLPBR - !I
li KINDBR _ UND ALLGBMBINB PRAXIS ii

1,1 LANGB PRAXIS IN BUROPABISCHBN KRANKBNHABU- ii
li SBRN n
i,i Konsultoriun und Wohnung: ii
II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 li
I: Sprechstunden :

I:

ii '

Morgens von 8 1/2 - 1 t Uhr ii
I' II

ii Nachmittags von 14,30 bis 17,30 Uhr li
ii Hausbesuche tags und. nachts, II
i\..._ _ __ _.._ __.._._..;, ._ji� _--_ _ __ _-_ - __ _ --_._-_ �

EleELNT ES

ELEMVoNTOs r'::NICOS Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseires, Mack
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niteras, Palmei
ras, etc., etc.

Fósforo, Cálcio, Arseniato

e Vanadato de s ó d i o

romco dos convalescentes

I Tonico dos desnutridos f
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

amor...... cona nntapm pua
combAter •• Irra,ularldadé5ô das

funQCa" p.rl6dlcas deli S4'nhoras

É Calmsntil o I.sulador d6S&U
OUJ�e.

,

FlUXO-SEDATINA.,
pOla III &ta . comprovada eficáCia'
multo r�c�ltad... Deve e.r ....aM

com conflanc;� .�
i,�

FLUXO-SEDATINA
. "COBriU.S. III TODA P.lRTß

4
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)Caixa Postal, 11

OO�OOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOO�OO
00, CLINIOA DENTÁRIA - RAIOS X 00

-=-

�I Dr. OSlO' Cubas DI'Aquioo I
-

Js::c:::: -I �
00 CIRURGlÄO DENTISTA 00 "'-_i8I1I_iCiIlIiiIEIlIi ...

�
CLINICA ' CIRURGIA BUCAL - PRO'TESE

�
z:as 2Z:S E1::: ;;;:;:::::::::.:::::::::::�:::::.::::::::::=-;::: ::•••;:::::: :::::::::::: :::::::::;;; :-.:::::::::: :::::::::::.;::�...

� Iralamenlos de ,ca.naes so� co�Irfile radiográfic� �.ii I'_ •• ,., e ._
ti tia � • H � 1-- ii

00 Modernas ponles moveis em mlcrOßlum e ouro plalmado m III
" � - � R � � � f!á II

w

'

H O R Á R I O W ii _ JARAGUÁ DO SUL ii
z:as MANHÃ - das 8 às 12

.

2Z:S •• I:

� TARDE - Atende com horas Marcadas � 1;;11 i.:;.;zes 2Z:S Medicamentos e Perfumarias

� Residência e Consultório ao lado da m :.I;,! Simbolo de Honestidade II
� Prefeitura Municipal - Fone 220 2Z:S Oonfiança e Presteza .. Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
00 JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA 00 li A que melhor lhe' atende i! Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

OOOOOO�iU.mOOOOOO�ooooOOOOOOOOOOOOOOOO II ,e pelos menores preços H' lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

�==='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',I \;'::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::�:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::-!) .1 - .R.ál.·o.s.l.n••tr.a••v.er.m.e.lh.o.s_e.a.l.U1.·s•. .1

� \' ,

I Dr� Francisco Antonio Píccíene Associac;ão Rural rr::::::::::::::::::1::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::�::::�
I �11[�JD][CO

,

de J�raguá do Sul li BAT E R I A S
I Cirurgia Geral de adultos e crlançae CI1- Venda de Tratores i�

nica Geral - Partos -- Operações - ii
Moléstias de Senhoras e Homens. ii

ii
ii

ii á preços de Tabela com garantia da \ Fábrica
ii

ii Aceita-se Baterias velhas em conta por Cr.$ 400,00 ii
U ii

ii Casa Sonnenhohl 'araguá do Sul !i
\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l)

\
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" PI8U..

� Dia' de tristezas! Dia de Saudades!

'� 5 O C IAA L ��.
Quantos, nessa data, se debruçam 'sobre a

í
cova frra de um ou mais membros de sua familia,
na concentração de uma lembrança que não se fin-

Homenagem ao vovo Lauro Braga da? Quantos os que choram, na amargura de

!
� uma dor concentrada, apenas com o coração. en

(Por seu Netinho e A'filhado) .

��
quanto os olhos vagueiam pelo espaço infindo,

É neste dia de seu aniversário procurando ver, através dos sentidos, uma. afeição
Que uma homenagem deve receber querida, um gésto de carinho, um aceno de aproo
Embora simples, com pobre vocabulario, ximação afetiva! Não, não é possível. Devemos ter,

.� E muito humilde, a quem cumpre o seu dever!

!
nesses momentos de aflitiva recordação, junto de

� Seu nobre coração que tudo sente nós, aqueles que amamos e que foram para outra

I � Ajudando a todos com igual aféto vida. Não é possível que a nossa existência, como

�. Com sua calma de homem inteligente, afirmam os incrédulos, se acabe naqueles poucos

�
Em sua posição de proceder correto!

l
palmos de terra cavada, dando' pasto aos vermes.

. Vários anos de lutas incansáveis Homens, que ignoráis a Divina Sabedoria, que é
Sempre alegre com todos a brincar, d t

' .

ã d t I f'

�
Seloso em seus serviços favoraveis,

�
e ua imagmaç o, que se per e nessa o a a Ir-

A ó t ld t lta 1 mação? Ajoelha·te, nesse aia de tanta rememora-
p s es es, sorn en e vo ao ar.

ção para os que se apartaram, de nós para esferas

fi �:�:�Hb7*!iªr:: l! ��::!���l��::������i��:::::::;irq;;:�����
de sua Sabedoria e da existência. E, então êsse

Grande cearense que ama este Brasil
Respeitador das leis que esta terra impõe, Finado, que é a homenagem à Morte, ser-te á uma

� Merece com justiça, felicidades mil; � nova e sublime luz para a tua vida, preparando
� Pois já entrou, com a simpatia em todos corações! � tua alma para a grande morada da Eternidade. E,

I
J á d S 1 291055

I
se acreditares que existe em ti uma centelha divinaaragu ou, . -

.

que não se acaba com a morte do corpo, chora,
--.........._......__.�----� porque as lágrimas muito redime; com os que choram

de saudades de seus entes queridos, nesse dia. E,
então, as tuas, lágrimas terão a virtude de um

desconhecido consolo, alivio bendito a essa tortura
em que vives, na tua afirmação de que mais nada
existe ao fechares os olhos para a terra.

Agral�e(ÇnmeIDl[�
Profundamente consternados

comunicamos a todos os nossos

parentes, amigos e conhecidos o falecimento
de nossa querida mãe, sogra, avó .. bisavó e

tartaravó

Calçados

t
«:::LARA WAGNER STAUT

ocorrido no dia 19-10-55, com a idade de 95
anos,

Deixando 5 'filhos", 27 uêtos, 31 bisnétos
e 1 tataranéto.

I As familias enlutadas vem externar por
este meio os seus sinoéros agradecimentos as

pessôas amigas e visinhos que prestaram seu

valioso auxilio e confortaram durante o tran
se porque passaram, e a todos que enviaram
flores e corôas e acompanharam a falecida
até a sua última morada.

Agradecem especialmente ao Pastor
I

Ghering, pelas consoladoras palavras profe·
ridas no lar e no cemitério, Tambem agra
decem fi Diretoria e a Comunidade fim geral
do Cemitério BI üstlein, pela, honrosa doação
do terreno santo e demais auxilios prestados.

Estrada Itapocú-Hansa, 26-10·55
. As famHias enlutadas

t A�!S���S�!.����d� I
sensibilizados com a perda do saudoso e ines-

" quecível
.

Carlos MUller Filho

agradecem à todos que compareceram e acorn

panharam o féretro enviaram flôres e. telegra
mas, bem como ao Rev. Padre Orlando dos
Passos Kleis e em especial ao Dr. Fernando
ôpnngrnenn, pela dedicação prestada ao ex-

I
tinto.

Iaragué do Sul, 24/ lO/55
•

Especialista em doenças de -criençes
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs; HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 a� 18 hs.

. são os melhores e

- mais baratos -

Produtos da:

I Indústria de Calçados
I Gosch Irmãos S.A,

IMPUREZAS 00 SANGUE?

r�
..

·ee·F�;;·;�·�'C;'���;i·�·l
DE JIBlLA.JIFElR.:MI:AN:::N .&: C:m:Am ][,TlDAm �
Rua Cei. Emilio C. Jourdan, N. 62 - Jaraguá d"JSul - S. C. �

Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,!'�
a diS������� ,��te�����toe �����:'M:����ntando
--" "._.�._ _"._ - I

IDp. BenDO Knudsen
com especialização na Alemanha

OPERAÇÕES das Doenças do Sistema Nervoso Diag·
nóstico - Neuro·Cirúrgico dos Ataques Cerebrais -

Epilepsia - Paralisias - Plástica de Lacunu Ósseas do
Crâneo - Cirurgia da Dôr

Consultório:

r
Residincia:

RUI Mons. CellO n. 211 Rua

co.mend. Araújo
n. 193

Hdificio Pugsley Edificio Silva Lopes
Sala 908 • 9°. andar Apto. D. • 100. aridar

\

CUH.][�][JBA.

ßcor�eßes "lODfSCHlnr
Os instrumentos mais
afamados do país, agora
fabricados com vozes de
aço suéco i n o x i d a ve I,
·de 48, 80 e 120 Baixos.
Tem para pronta entrega
por preços de tabela, a

I'__ iõiiiiii iiiiiiiiiiã'iii iiiiiiiiiiiiõiii __'! Casa Real nesta praça.

NA FALTA DE
.

A.PPETITE

Magresa
Cançaco
PaHidez

, Fraqueza
É. 3ílidAAsp�DIUl"e!

o uco do

IODDlllO

Dois de Novembro • Finados

���@6�I!õlII!!i�

I ß COMfRCIßl UOH. . ÁDV�C:DciA_ ·SE�:R��BILI-
! Rua'Marechal Deodoro, 122/130 . Caixa Postal 19, -

llIJ Telefone 234 - Jaraguá do Sul

Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com

pleta assistência técnica contábil, jurídica e

flscal.. Escrituração fiscal e comercial. Servi-
ços comerciais e.m geral. ..

Corretores da C. Nac. eguros «IpiraDgb operan-
do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden
tes Pessoais, . Transportes, Automóveis, Res- li!
ponsabilidade, Civil e Fidelidade. . im

i Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
M - A COMERCIAL,. LTDA. -

I uma organizaç�s suas ordensl

i EugêniO, Vilor Schmückel - €c�nomista e contador.

�1I!III!l88@II!lI���:1E !1"5@6�86��

,Dr. Waldemiro
e.s. BE ••'81

MazurBc�en
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

para

Automóveis Rádios

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIE,!RAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

�LIXIR Df I06Ufl.RA . !�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::.:::.�::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::..

AUX. TRAT. SíFILIS ,II Empr. ·Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. II
ii :M:A�H.][Z:: JO][NV][][,][,E

n

ii ii
ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: li
II ::

!! Uma linha completa de motores lJacionais e estrangeiros de, alta e baixa ii

ri! ro!ação, de 1 a 97 HP; para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI- II
IÇA0 - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS I:

jj P�RA O· LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. II
II OS, de ARANDELAS, MA�ERIAL ELETRICO em geral para instalações de II
!. luz e torça de qualquer capaCIdade. Contadores GE a prazo. I

li

ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedi'do de HII.
I - d I f

:.

ii Insta açao e ,uz e orça. ' ii

�::::::::::::::::::::::;=:."::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::=::::::::.-=:::::::::::::::::::::::=:�

ORH

Caminhões
A Assoclação Rural

tem a venda dois trato
res John Deere, modelo
MC • esteiras, 22,22 HP
na polia - com motor
eletríco de a r r a n que,
equipado com lamina,

1'==== ========.......=====iiõiÕiiiiiiiiill buldozer, arado e 3 dís-
cos reduzíveís para dois
e grade de 24 discos em
4 secções de 6 discos.
Os tratores são usados

mas em perfeito estado
de funcionamento.

Preços na Associação.
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Aos nossos amigos, in·
dustriais, comerciantes e

ao povo em geral, que
remos tambem previnir
que a Radio Jaraguá, ca
no de esgoto dos incon
formados, não merece

,

quaql1er consideração
daqueles que trabalham
pelo bem, pela prosperi-

P O V O il··I!IElF',.,-b':r�5""""��,u;;;.=gl:�� � Maleitas, Tremedeira
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" Capsu las Antiseson icas �I
m M inancora" �!
I Em Todas as Boas Farm,ácias l�S O O I 'A I S m É um produto dos Laboratórios MINANCORA �J

--------------: m - Joinville .: Sta. Catarina - I
DellUllciados na Jusliça Eleilo- dade e paz do nosso mu- Funcionário exemplar, ral residente nesta eída- iiilPE:I=::=:1 iI'!!iii!!!!::a=�:=!!_;=:a;_ii !SI

ral. O dr. Promotor PÚ- nicipio. com mais de 30 anos de de.
blico, acaba de denun- serviços prestados a co- Hoje a sra: Erna Colin casamentos: Ew a l d o idade, filho de Antonio
ciar ao dr. Juiz Eleito- Nava eslação de radio. O sr. letividade, merecido é o Mahfud, resídente nesta Meier' com a srta. Herta Bressaní, residente em
ralos srs. Raimundo João Colin acaba de ob- äto do governo. cid�d�; a sra. Ing�borg Westphal; Gerhard Rass- Retorcida; Raulino Ma
Emmendoerfer, Rolando ter licença para o esta- Para substituir o sr. VOIg�, o sr. Ant0!lIO. M. weiler com a srta. Wal- chado, com 65 anos de
Dornbusch, Loreno Mar- belecimento de uma es- Pasqualíní foi nomeado Correa, farmaceutIco, traud Brenner: Luiz Pa- idade, casado, residia em
catto e Idelfonso Píaze- tação de radio, de ondas

o sr. Aloisio de Oliveira. r�sidente na Barra. do eher com a s;ta. Helena Nereu Ramos; Edmundo
ra, por crime previsto longas, medias e curtas, R�o Ce!ro e a sra. Hílda M. do Rosário e Willy Kregler, com 35 anos de
no Código Eleitoral. que será a porta-voz do Padre Roque., Foi transíe- Hinschíng, e.spos�, do sr. Pieske com a srta, Hil- idade, residia em Rib.
A denuncia foi rece- povo livre e democráti- rido para Taubaté, Esta- rheodoro HmsC::hIng, re- da Rubin. Grande do Norte; Maria

bida pelo dr. Juiz Elei- co do Norte Catarinense. do de SãRO PauloS' � r��. sídente nesta cidade. Julia da Costa, solteira,
toral e mandado presse-

Com a chegada da no- Padre oque c mm, Amanhã o sr. Leepol-
. Falecimenlo. Em São Ga-

com 39 anos de idade,.

t' ticia em Joinvile, houve protessor do Seminário do Seidel, residente em briel, Estado do Rio Gran- residia em RI'o Molha',gurr no respe IVO pro- 1 d C ágraúde regosijo naque a e orup. Oorupá. de do Sul, onde era a- Willy Bartel. com 71 anoscesso.
cidade, havendo diversas Ö rev. Padre Roque, DI'a 3:0 sr. Sérgio bastado Iazendeíro, fale-... de idade, era casado comNão poude assumir. o dr. manifestações de satís- estimadissimo neste �tU- Thomsen, contador, re- ceu o sr. Ary' Franco. Emma Bartel, residenteJuiz Eleitoral, respon- fação. níclpío, onde por mUI os sidente nesta cidade; o O extinto, que conta-

em Estrada Itapocú; Pedendo a.uma con8u1�a do Orçamento Municipal. O sr.
anos exerceu atividade sr, José Rocha, barbeiro va 60 anos de idade, era dro P. Mascarenhas, comsr. Pre�I�ente da Cama- Prefeito Municipal en- religiosa, foi designado nesta cidade; a srta. irmão do sr. Ney Fran- 65 anos de idade, era

ra MUnICIpal, acaba de viou a Câmara o projéto para elevado cargo no Wally e Walter Meier, co, Presidente da Oãma- casado com Maria Mas
es�larece� . que o sr. do orçamento da Receí- Seminário._ daquela .im- filhos da sra. Elsa Meier, ra Municipal. carenhas, residente emEríeh .BatIsta nao pode ta e Despeza para o-ano portante cidade paulista. comerciante em Estrada A enlutada família a- Nereu Ramos; Rudolfo
assurmr o car_go de ve- de 1956. .olicias da Preleilura. O sr. Gar�baldi. . ..

presentamos nossos pe- Gruetzmacher, com 52reador, por nao ter I vo- A Receita foi orçada Prefeito Municipal acaba DIa 4 � Jo�em AlOISIO sam es. anos de idade, era catada na ultima eleição. em Cr$ 5.356,000,00 e a de entregar ao transito Toma�ellI, filho d? sr. Óbilos inscritos. No Oar- sado com Milda Gruetz-<?onfirma-se ass�m, a Desp. em CrI 4.819.780,00. público mais duas pon- �erommo TomasellI, re-
tório no Registro Civil, macher, residente em Rioúltima nota deste Jornal Ha assim um superavit tes mandadas construir slde.nte em Duas Mam.as. foram inscritos os se-ICêrro e Azia Bechara,íocalísandc o fato. de CrS 636.000,00. O Or- na Estrada R i b e i r ã o DIa 5 o. sr. �rvm? guintes obitos: Ida Wílke, com 71 anos de idade,

Mais um avenlureiro. Ohe- çamento já c.onsigna a Grande da Luz. Menegotto, índustríal em
com 82 anos de idade, era viúva de Miguel Be-

gou em Jaraguâ e baí- verba I?ara.o aument.o - Foi iniciado o ser- Estrada Nova.
era viúva de Ernesto chara, residia nesta cí-

xou na estação da radio d� Iuncíonalísmo mum- viço de retificação da �a mesma data. o s.r. WHke, residia nesta cí- dade.
local, mail'! um aventu- cípal, bem com� ��$... Estrada Garíbaldí e ma- Joao Lyra,. propríetärío dade; Maria. Farias Pinho,
retro cujo nome é Aldo 200.000,00 para InICIO da cadamísação da Estrada da far��cla. Lyra de

com 11 anos de idade,
----

Prad�.
'

construç�o da ponte. so- Rio da Luz, margem di- Guaramírím.
. , era viúva de Justino José _--------__,

Esse individuo que da· bre o rio Itapocusmho reita.
.

A todos os a�Iversa- de Pinho, residia em Ita-
qui já saiu esc�rraçado em João P'esBsôa e Cr$. - A pedido, f o r a m ,rlantes os cump�I�entos pocusinho; Ernst Bengen,
uma vês e pela propria 200.0�,0� para a desa- transferidos os profess,?- e 'Y,0tos �e fehCIdB;�es com

- 76 anos" solteiro,
ra'dio, voltou agora, sob proprlaçao .do te�r�no res Andy Lopes Corr�a do CorreIO do Povo.

residia nesta cidade;
promessa de emprego na para o estadlO mUnICIpal para a escola de Rlb. Nascimenlo. Desde domin- Gertrud Zotz, com 75
Prefeitura. de esportes.. Jararaca; Maria Rodri-

go ultimo, o lar feliz do anos de idade, .solteira, IComo isso se tornou
O superavIt é uma de- gues para Isabel Alto; c a s aI, Rodrigo - Olayr residia nesta cidade; Em-

impossivel, porque a Câ- mon�tração da organisa· Nilza Azevedo para Po- Motta Nicoluzzi, encon- ma Strebe, eom 73 anos

mara Municipal está aler- ção dos serviços m!lni- CO da Anta; nomeados tra-se em festa com o de idade, era viúva de
't cipais Am base sadia e Lucia 'Kuroli Hein para nascimento de um ro- Otto Strebe, residia emta para eVI ar emprego não anarquisada como a Pedra de Amolar Alto e

av ntu eI'ros e parasI' busto menino que, na Rio da Luz; Henriquea � r -

éra antes de 1951. exonerada, a pedido, El-tas, começou ele a _!ita- T pia oatisma1, receberá o Foerster, com 74 anos

car homen8 de bem e Aprovação de contraio. O sr. frida Hoeft de !lUXI lar nOlile de Rodrigo Octa- de idade"era casado com

responsabilidade, como Ney Franco, presidedte I d!- escola de Joao Pes- cilio. Luiza Foerster, residente
sejam os vereadores Fi- da Câmara Municipal, soa. Parabens do "Correio' em Estrada Itapocú; Faus
délis Wolf, João Luci.o baixou resolução ap�o· Quer pagar a mIlIla. O sr. do Povo". to Nazário, solteiro, com

d� Co�ta, José 'Pasqu�h- vando o cont�ato felto Erich Batista, suplente. Ajuste de Núpcias. Contra-
15 anos de idade, residia

nI, Joao José Bertoll e

I e,ntre
a �refeltura e. a de vereador �o PSD,. n�o I

taram casamento dia �3
nesta cidade; Ana Nagel,

outros.
.... (,omp.anhla. TelefonIca poud� assumir o car�o do corrente, nesta .cida- ��: ::sa��os c�� idÔ�:;;A esse Indl.Vlduo, co· C.atarlDense, para os ser· em VIrtude da renunCIa de, os distintos jovensmo aos demaIS ca.çado- v�ç�s de telef�n�. auto- do sr. }Valdemar Grubba, Andy Lopes Corrêa' com �i����; r�f:g�ri� �::�a,res de empregos, mclu- mabco no mUnIClplo. E�- por nao ter votado na a gentil senhorita Cris-sive aquela br�xa que se contrato será publ!- ultima eleição. tina Véiga Sanson.

com 70 anos de idade,
�az a.hora alemao e qu� cado em um dos prõxI- Agora, aquele supler;t- Aos noivos e' seus dig-

era viúvo de Josefina

Já fOI dona de_'pensão mOB numer08. te .requer ao Dr. JUIZ nos pais, os cumprimen- Dana, residia em Rib.
d Ih �ao Pau Eil Grande do· Norte; Maxe mu eres em

.

-

Preleito Municipal. Tendo eltora para pagar a tos e votos de muitas E. R. Ziemann, com 63lo, nós queremos �!ISar o sr. Artur Müller entra- m.esma multa. felicidades do "Correio
anos de idade, era ca-�:eM��i��;:ren:a v:d��� do em goso de licença Reprodulor Equino. O Posto do Povo".

'.

sado comEmma Ziemann,
nistração pública existi- e estando tambem licen- Agro-Pecuário mantem, Casamenlos. RealIzaram- residente em Estrada
rem homens de bem, ra- ciado, por ter viajado a disposição dos senho- se .0nte;'D na sala. das Itapocú; Julio Bressani,
dicados em Jaraguá, não para o Rio Grande do res lavradore!õl e criado- audlenclas os seguIntes solteiro, com 22 anos de
����s�rn��S�os�N�F�co,re��repro���� _

bundos e aventureiros. Presidente da Câmara no de Sangue Ingles ..

Municipal, assumiu o caro O referido animal já
go de Prefeito o 8r. Jo- tem feito varias montas.
sé Pasqualini, vereador Os interessados obterão
mais votado. mais informações no Pos.

to Agro-Pecuário ou no

Depto. Agro·Pecuário. ,

Aniversários. Festejou on

tem o seu aniversário
natalício o sr. L a u r o

Braga, funcionário fede·

CORREIO·OO

,.

Auxiliar de Escritório
Precisa-se com urgen

cia um mocinho de bons
costumes no' ESCRITÓ
RIO FISCHER.
Rua Mal. Deodoro N. 204.

Aposenladoria. Por recen

te áto do sr. Governa
dor do Estado foi apo
sentado no cargo de es·

crivão distrital de Coru
pá. o sr., José Pasqualini.

CDIIRA CaSPA,
. 'QUfDA DOS CI

BElOS f DEMAIS

AfECÇOES DO '

OURO CABELUDO.
T.6�ICO CA.-PlLAR

POR EXCELÊNCIA
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(Ü) §ab:ãto (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla (RAo WIE1rl1El HN]}l[J§1[lR\HAl jOllIDlvHle
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