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A· R d· J
' CAMARA"

. . a 10 �ra.gua MUNICIPAL
e O S b raS II e I rO S Sob a presidencia do pal, que entre outras'

sr-. Mario Nicolini, seere- matérias díseutíu as se-

.

. .

, .
tariado pelos Inrs. Fidelis guíntes :

A RADIO JAR�GUA e!es, com sau trabalho, I cação, que moral 'POderál teíotísmç dOI seus filhos. Wolf e Joio J. Bertoli Dando. posse. ao su

est� se tornan�o meon- VIeram solaborar pelo pregar uma bruxa já Que relembre a nossa e com a presença d?s p!ente Eríeh Batista, em

ven�ent� aos Interesses engrandeClm�nto. I desquitada duas ou três mocidade os feitos de vereadores Joã.o Lucío vísta do mesmo ter pa
nacionais e

_

deve mere- Mas, depois de que vezes, _ que .
não tem a Caxias, de Barroso, a

da Costa,_ FranCISco.M?· go a multa por falta de

c.er a atenção das auto- uma locutora, que não minima simpatia pela grandiosiâade da nossa drock, Aug,!sto süvto vota9ão em 3 de Outu-

�Idades .pelo. despreso, sabemos de onde veio, nossa língua e pela nos- terra e a obrigação de Prodoehl, Baímundo Em- bro.
. .

ínconveníente e acinte aIf se instalou, pregando sa Pátrià? 'acima de tudo sermos
mendoerfer e D� r V el Ap�ovando o projéto

com que. a locutora da a rebeldia as nossas leis brasileiros. �arcatto, esteve r��. de leí que .regula a co-

"hora da Juventude ale- e procurando incutir na Pode a Radio Jaraguá mda a Câmara MumCl- brança dos Impostos mu-

mã" trata os brasileiros. nossa juventude o amor dar a sua hora de ju- O que se faz na Radio �icipais. Por essa lei, os

Essa megera (a loeu- a terras alheias, o as- ventude, mas o faça por Jaraguá, está a merecer Impostos que não !oram
tora) que veio importa- �unto está se tornando locutora �rasileira, que a atenção das nossas Dr Murl"llo B de ßzeuedo pagos na odata fixada,
da não sabemos de que mtolerável. fale a mOClda�e da gran-I autoridad.es, isso é in-. .'

.

pagarão 1.0 �o. de multa
,

canto
-

da Europa, acha Que cultura, que edu- deza do Brasil e do pa- contestavel., no m�s seguínte e. 20%
que é uma honra para

.

n�s �rmta días seguíntes.
ela não ser brasileira e

SI nao pagos nessa da-

que nem tem Interesse

UM' ESCL.AREC-IME.NTO.
t�, .serão .inscritos como

em naturalisar-se. I �Iv�d� ativa e cob�adoá
Na . flua arenga, notí- [udícíalmente. A leí tam.

ciario e hora de cultura I Por OSMAR BORGES'
bem eBtabele.ce que nen- ,

alemã, que nada tem de
huma multa, Imposto, t�-

cultura, pois. a sua lín- A sanha pessedista, in- poupa e procura, hábito 50 a 55 e agora no de x� ou qualquer �utra dí-

. guagem é de baixo ea- contida e deseontrolada êsae .já muito conhecido, 55 a 60. Umas palavras,
Vida do �UDJ:Clpl0 pode-

Ião; nada mais se 'faz do pela derrota -que no ãm- atingir agora as autori- ainda, aOI contribuintes rá. ser dispensada sem

que denegrir a nossa bito estadual mais uma dades, .eomo se culpa de Jaraguá. Nada temam
leí da Câmara.

Pátria e as autoridades vez os surpreendeu, em lhes coubesse pela der- os contribuintes pesse- . .

Como da sessão .ante-
brasileiras. 3 de outubro, a ninguém ro�a que infligiu aos distas que possuem suas I nor, o vereador Ral.�un-
..

A "hora alemã", tão alIanClstas a Frente De- escritas fiscais em or-
do .Emmend<?erfer, disse

bem recebida pelo nosso ,_.
- mocrática. Não nos sur- dem. Não 08, molestarei mu!ta besteira e .levou

povo, especialmente pe- M G
-

I' preende tal gesto! Ca· como querem fazer crer
muita paulada, pois que

los nossos velhos mora- orreu O. enera luniaram � vontade an- �s cascaveis de seus par-
.

não dava nem �ara.a

dores. que não falam Canreberl da Costa t�s do pleíto- e que eon- tídoa.. Funcionário que . ���a, li�uan�o _ d�cu�a
perfeitamente o portu-

. ünuem agora., se assim sou há quinze anos, não '. .
.

.

o er oao uero,

__•

.

;"}fdtlhn
.

Bie,..- ,.f� DuraDte ign'(m) -08" pritlctptöt -SiC- ""Fé1fi efeméride Teãte- f�?�'��================

,,'man�er.ée em. �ma linha doa �stad�s Unidos da a campenha passavam a dios.e básicos da demo- jará no dia 12 do cor- Aoolaça-'o da'salhe�a li p�lIt1ca e. ser I Amerlca, on�e se sub- maIOr pa.rte do temp.o cracla e 9u� a constitui. rente o ilustre causidi-
um Informativo de mte- meteu li uma Intervenção nos potrell�os dos

.

agrl- çlo brasIleIra lhes im -

co e nosso articular
resse para a- popula.ção cirurgica, faleceu no dia' c.ult�res .menos avisados, põe, através de suasleis amigo Dr. Muriflo Barre- ele.·ço-ese, devemos mesmo dizer 30 de Outubro o General fmgmdo mteresBar-se pe,- complementares, o dever to de I Azevedo
com sinceridade� neces- Canrobert . Pereira da los seus rebanhos e pe· de votarem como ainda

.

sario, para que aqueles Costa.' "Ilas suas plantações ao os cerca de todas as O' aniversariante que Os juristas da UDN,
que nio falassem o nOS80 O extinto éra uma das mesmo tempo. que lhes garantias quanto ao exer- nesta cidade goza das, PDC e PL, com o apoio
idioma, pudessem rece- figuras mais bril�antes insuflavam no espirito a cicio do voto. Saibam no mais gerais simpatias pe- do general Juarez Ta
ber o noticiário e infor- do nOS80 exercito, tendo semente da calúnia e da entanto, que meu d'ever los seul inegáveis dotes vora vão ingre.sar no

mações para ficarem a sido Ministro da Guerra revolta para os il!-triga· funcional, a despeito do de homem culto, certa- Tribunal Eleitoral Gom

par do que se psssava do Governo do General rem com as �utor!dades espinhoso. cargo que �en�� se�á alvo das mais um áto judiciário para
pelo �undo e pelo pais, Eurico Gaspar Dutra. governamentais, vIsando exerço, é prestigiar a slgmflcatIvas homena- anular as eleições em

afiu;t de_.cq__mprirem suas.
.

Sua morte consternou com isso proveit� poUti; administração, quer seja gens por parte de seus todo o Brasil.
obrlgaçoes para com li não somente a.8 Forças co para seu partido, mé- ela dêste Ou daquele par-

inúmeros e fiéis amigos. As bases para essa

terra que os recebeu de' Armadas como a todo o todo que bem se coadu- tido, pois para isso to- "O .Correio do Povo" as· ação são os votos rece-

braços abertos e na qual povo brasileiro. �a à mentali�ade doen· mei um compromisso sOClando·se as homena- bidos pelo sr. Juscelino,
tia que 08 orIenta. Vol- quando assumi minhas gens q�e serão presta- Kubitscheck

.

dos comu ..

===================== tam-se ßgora às autori- funções e quero quando
I d�s ao Ilustre amversa- nistas, a tese da maioria

·t-_
....�--�.--

-'-1 da.des, contra elas vomi

.. passar desta pa;a outra rlante, envia os leus absoluta e o encurrala-
.

.

tando bilis já um tanto .levar a consciência tran� caloros�s cumprimentos mento de eleitores (Co-
e.aItEI. DG PO.. salgada e fedorenta

.. cUi-1 quila e a convicção de pela felIz, data. mo f9i feito em Jaraguá).
� 1 dado, não afobem nem ter feito jús aos salários
� Assinatura par. 1956 � se afoguem, senhores t recebidos dos cofres pú-

Todas a. pllsõas que tomarem uma assinatura I
Afinal, para que tudo is- blicos. Previnam-se, por-

anual para o ano de 1956, receberá desde já, e, gratui- so? Já não bastam as tanto, os maus contri-
tamente, o "Correio do Povo", até fim de Dezembro calúnias e intrigas dis- buintes recalcitrantres ede 1955. •

d 1
A GEBtNCIA semma as. pe a c?l,?nia inescrupulosos, porque

� e Feliz Ano Novo, nesta folha. '. amda! O efJpirlto _do - ?O- a aQao fiscal nao vaCl-

� merClan�e .

do mterIOr larei em cumprir meu
____.._�-- -----..-...--.- com a IdéIa de que o dever e ai estará como
;:------------ ------.......-_ Fiscal irá multar todos sentint>la avançada o Fis-

aqueles 'que votaram cal para reprimir seus

cont.ra· a Frente Demo- abusos, sem preferências
crátlCa, apenas porque partidárias, particular ou

Conforme foi noticiado, a TAC-TRANS- êle e OI seus votaram de terceiros, pois ainqa
PORTES AÉREOS CATARINBNSE S/A., Lan- com ela? Onde o Renso norteia meus atos aque·
çou no Estado, o "Plane de Produçio e lurismo'·. democrático? . Fiquem Ie mesmo espírito de

, Gomo Complemento do novel plano. dis- tranquilos 08 dirigentes justiça c'om que me con
tribuiu, agora, com suas' Agência., para con· pessedistas, não faremos duzi durante os seis anos
hecimento de seus distintos fregueses, amigos aquilo que já fizeram' e que servi no Oeste Ca
.e ao público em geral o "Guia InlormàtiTo", fariam em nosso lugar, tarinens8 - municípios
�ara orienta·los com referência à preços. e. si foi graças ao comba- de Xapecó Concórdia
en.dereços de hoteis, conduçio em geral, pas- te sistemático e sem' Piratuba, C�pinzal e Ga�
S�IOS, preços de: gêneros de primeira neces- quartel à opressão, à fôr. çador. E de lá voltei in
sldade, informes sôbre estabelecimentos co· ça e à violê!lcia, méto.- teirinbo. Saibammais que

r���;:r:�E�:::�r.�EE=��d::.�� i�el!r�:.r�:�:ei.��: �� ��:'o",:�riS:::r::: 1- --é.ul"BG--••"---1
nosso Estado e de algumas Capitais.

.

através de uma,coliga-' A Geri!ncia avisa aos seus assinantes que estão �_
.

Queremos avisar, também, que temos
_

ção COOl 08 c.hamados _. em atrazo com SUIS assta_turas, para nOI remeterem �diversos dados referentes a cidade de Buenos pequenos pártidos, ele. IMPUREZAS 00 SANGUE?

�
com brevidade.

'1Aires. ger o 'seu goveJ;'riador, J:LlxsR Df IDiflRA
Outrolsim, comunicamos aes D!lSSOS. assinantes �e.

Procurem êsses dados em nossa AgênCia ou .melhor o governa. ... l .
fora da lIéde, e, aos de �ut-:.�•.Iocalulades, que poderao

, , ..' i

f
fazer a remessa dll importllncla pelo Correio, podendo

Inesta cidade, a Rua Marechal Deodoro, 319 do� de todos os catarl-
t I para isso deduzir as de.pesas postais.

,--- ...J. nenses, nos períodos de AUX. TRAT. S FILlS. ___......_.......________

PLANO DE TURISMO·

Os ultimos resultad�·.S.

das eleições
----

Os dados oficiais dos votõs já apurados pelo
Tribunal Eleitoral, dão a seguinte colocação dos
candidatos:'

.

Juarez Tavora . 2.643.058
Adhemar de Barr.os 2.238.397
Plinio Salgado . . 715.019
Juscelino Kubitscheck . .

. 3:083:482

Faltam ainda apurar entre urnas anuladas e
a serem renovadas cerca de 2.000.000 de votos,
mas que nio alterarAo "8s colocações. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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II Empr� Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. II Vende-se uma Motoci-
ii

M:A�H.][Z: ,JOINVIJ[,lLE I: cleta JAWA 9 H. P. recen-
p, W
II ,Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:' II temente reformada. Tratar

li Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa II com Bugenio J. da Silva,
ii rotação, de 1 á 97 HP, para 220/3'80 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- ii na Ernpreza de Transpor- ,

!! ÇAO - Bombas para uso doméstico e' tios indústriais: ARTIGOS ELETRICOS II
tes -Frenzel S. 'A. - Iara

i! PARA O LAR., Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- li guá do Sul.

ti OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II
n luz e força de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. li

!I! A nossa seção de instalações atenderá com presteza e qualquer pedido de ii Machinas de Costura
I. 'instalação de luz e força.

,

' ", "

' :', ii
�_._._ _��__..:._..:__.:�_.:._ ...._ . ::: ":':"__�_.._.J) necíonaís e! estrangeiras,

�_.---_ _.�----�:----� ....-.-- ----._----....__.-:- --.--.-----...----.-'""' manuais, de pé e elerríces,
Bicicletas de diversos tipos,
pneus, c e m e r e s de ár,
correntes, etc. Motores pl
m a c h i J] a IS d e costure,
edeprevel em qualquer tipo
de machlna, tem sempre
em stock a Casa Real,
ao lado do Banco "INCO"

Ca.mara Municipal
Ata da reunião Ordinária de 18-10-55

Aos dezoito dias do mês de Outubro do ano

de mil novecenros e cíncoenta e cinco, pelas sete
horas, Da sala do Forum, no edificio da Prefeitura
Municipal de Jdraguá. do Sul, reuniu-se a Câmara
Municipal, sob a presidência do snr. Ney Franco,

, registrando-se a presença dos sors. vereadores; João
José ßertolí,

.

FideUs Wolf, João Lucio da Costa,
Mario Nicolini, Francisco Modrock, Augusto Silvio
Prodoehl, José Pasqualini, Durval Marcatto 'YRai
mundo Emmendoerfer. Havendo número legal, o snr.

Presidente declarou abertos o� trabalhos, procedeu
dó-se à leitura da ata de sessão anterior, que posta
em discussão e votação foi unanimamente aprovada.
A seguir pesecu-se à leitura do Expedlente que
constou do segutnre i- Copia. dó oficio 217/55, reme

tido ao snr. Dr. Juiz Eleitoral da 17a. Zona. Oficio
n. 256/55 do snr. Artur Müller, incluindo o projeto
de Lei n. 16. Oficio n. 257/55 do snr. Artur Müller,
trazendo. anexo o projeto de Lei n. 17. Oficio do
snr, Paulo Peregrino Ferreira, Juiz Eleitoral da 17a.
Zona .. Oficio 251/55 do snr. Prefeito Municipal, en

caminhando o. balancete da Receita_ Orçamentária
concernente ao mês de Setembro. Em seguidá pas
sou-se à Ordem do Dia. Foram eprovados em la.
dtscussão : parecer da Comissão 'de Legislação e

Justiça, referenre ao requerimento n. 26. Com a pa
lavra, o snr. Raimundo Bmmendoerfer opinou .achar
necessário um estudo 'mels acurado sobre êsse re

querímenro, pois a seu ver não seria a requerente a

única fabrica de' brim e roupas feitas existente no

Municipio. Foi lido o parecer da mesma Comissão,
reíerente ao projeto de Lei n. ê, O snr. Raimundo
Emmendoerfer manifestou sua opinião, dizendo achar
muito premeditada a petição dos funcionários quanto
ao aumento de vencimentos, o que viria prejudicar
a todos ,� acarretar um aumento de impostos no re ...

duzidó orçamento vigente. A segulr foi lido o' pare
cer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o

projeto Lei n. 8. Obteve a palavra o snr.: Durval
MarcaUo, solicitando fosse em primeiro lugar desig
nada uma verba para a construção do Estadio de
Esporrea em referência, e somente depois aprovado

_o parecer e tomado lei o projeto em questão. O snr.
Presidente, esclareceu que tal não era legalmente
posslvel, porquanto havia necessídede de, primeira
mente, votar e senclonar uma lei

.

pare' depois votar

a verba do empreendimento nela aprovada. Bm se

guida foi lido o parecer da mesma Comissão, refe
tent-e ao projeto-lei n•. 9. Manifestou-se contra a

aprovação dêsse parecer o snr. Raimundo Emmen
doerfer, dizendo que o projeto em questão ,vir�a tra- ."-===__==......=====......==iiiiõõi===.._11

zer maíores despezas e' consequente aumento de _-......---------------.--

impostos. Com a palavra o snr, João Lucio da Costa,
líder da bancada .da UDN, disse não estranhar as

'

sistemática e descabidas discussões do sr. Raimundo
ofensivas ao atual Poder Executivo, e, estranhava
ainda meís o procedimento do aludido vereador,
quando os vereadores do PSD procuram a todo o

rrânse entendimentos com e bancada· da UDN pera
um apoio e cooperação pare com o novo Preíelto
eleito, procurando simultaneamento,. por todos os

meios, desprestigiar não ,só o atual Prefeito, como

'provocar ainda discussões estéreis, de manifesta
provocação pollrlco-pertldéria .nes sessões da. Câ-I Costa que nenhum poder .maíor e .melhor de que a

mara Municipal. Rebateu o líder da WDN os pro- Câmarà Municipal havia de fazer justiça a tais pe
te6tos do vereador do PSD, sr. Raimundo Emmen- didos apresentados' peloes interessados ou seja na

Idoerfer, contra o aumento votado e aprovado do concessão das aludidas Bolsas Escolares. Prosse-·

funcionalismo municipal, aumento êste que deveria guindo nos trabalhos foi lido o parecer da Comis·
merecer o apoio de todos os vereadores em face são de Bducação e Saude referente ao projeto. de I
das atuais condições de vida.. Novamente com a Lei n. 12. Novamente com a palavra, achava o snr.

palavra, disse o snr. Raimundo Bmmendoerfer que Emmendoerfer a desnecessidade de se crear o cargo

,nem todo� os funcionários haviam sido aumentados de Inspetor Escolar Municipal, já que existia o de
em seus vencimentos, no que foi aparteado pelo snr. Inspetor Estadual, sendo aparteado pelo lider da
João Lucio da Costa, dizendo que um aumento nem bancada da UDN· que esclareceu, e justificoij o pro

sempre deveria nem poderia compreender a todos os jeto em pauta a1ravéz do próprio parec{>r da Comia

funcionários, que são avaliàdos individualmente pela são. InconforllJado com a aprovaç-to dos projetos,
sua capacidade e dedicação às suas funções. Pros- com exceção dos de n. 14 e 15, o snr. Emmendoer

seguindo na Ordem do Dia foi lido o parecer da fer retirou-se, do recinto da sessão da Câmara,
Comissão de l.egish�ção e ju&tiça sobre o projeto- acom�anhado de seu coléga de bancada sor. Durval
lei n. 10. Com a palavra o snr. Raimundo Emmen- Marcatro. Parecer da Comissão de Viação e Obras
doerfer se manífestou contra o projeto em -pauta, Públicas, referente ao Projeto-lei n, 13. Parecer da
sendo ent.ão chaQladö à atenção pelo soro Presidente, mesma Comissão, referente ao projeto de Lei n. 14. '

que lhe pedia moderasse sua linguagem para decoro Parecer da referida Comissão referente ao projeto de INDUSTRIA· TEXTIL "JARlTA" SIA
e, dignidade da Casa e de si mesmo, vereador'. O Lei n. 15. Foram aprovados em 2a. discussão: Pa- C o n voe a ç ã o
snr. Costa manifesta seu �oto favorável à doação recer da Comissão de Viação e Obras Públicas,
do Posto Agro-Pecuário à Associação Rural que rderente ao contrafô firmado entre a Prefeitura e a São convidados os senhores acionistas. désta

representa os legitimos interesses dos lavradores, Companhia Telefonica Catarinense. Em 2a. e última sociedade, para comparecerem á assembléia Ge

uniCéf entidHde oficial no Municipio capaz de cumprir, discussão: Parecer da mesma Comissão, referente ao ral Ordinaria a realizar-se no dia 24 de nO'gembró

como cumprindo vem, o �eu programa de assistên- requerimento do soro Leopoldo Schmidt. Parecer da corrente, pelas 14 horas, na· séde social a estrada.

cia agro-peçuário. A seguir é lido o parecer da referida Comissão, referente ao requ�rimento do sor. Itapocuzinho. em Jaraguá do Sul, para delibera

C9missão de Educação e �aude sobre o projeto·lei W,aldemar Werner. Parecer da Comissão de Legis- rem sobre a seguinte
n.- I!. Manifestam-se contra a aprovação do mesmo lação e Justiça, referente ao projeto de lei n. 4. ORDEM DO DIA

o 'sor. Raimundo Emmendoerfer, alegando que as Aprovado em 1 a. discussão o parecer desta Comis- 1 o� - Exame, disc'ussão e apro'98ção do Ba-

referidas Bolsas Escolares deveriam continuar a ser são; referente ao projeto de Lei n. 6. Quanto 'a In-
.

lanço Geral, contas e Lucro� 'e P('rdaf;l,
de exclusiva escolha do snr. Prefeito Municipal e d'cação n. 23 do snr. João Lucip da Costa, apre- parecer do 'cooselho fiscal e relator,io

não da Câmara Municipal tomo pretende o aludido sentada numa das reuniões anteriores foi-lhe desig, da Diretoria, referente ao exercicio· en,..

projeto em tela; Com a palavra o snr. Costa .estra- nada a seguinte Comissão, snrs.: João Lucio da cerrado em 31 de 'agosto findo.

nhava a atitude do vereador, sor. Emmendoerfer, Costa, Mario Nicolini e Augusto Silvio Prodoehl. 2('. -, EleiQão do Conselho �iscal e respetivos

que, não, faz muito, combatia acirradamente ao Poder Pediu e obteve.a palavra, o snr. Costa, que requereu suplentes.
Executivo na concessão das Bolsas Escolares, alvi- fosse dispensada a ida· dos projetos. aprovados, à 3°. - Assuntos de interesses social.

trando até que estas deveriam ser cedidas uni ca- Comissão de Re.dação. Em votação foi o requeri- A V I S O

mente pelo Poder Legislativo. Aparteando-o o lider inento aprovado unanimamente. Nada mais havendo Acha-se a disposição dos senhores acio-

da bancada da UDN· manifesta a sua estranheza, a tratar, o sor. presidente encerroo a sessão convo- nistas os documpntos a que se refere

sua e dos demais vereadores dia�te das palavras do cando para li próxima reunião os senhores vereado- o Art. 99 do Decreto-lei 2627 de 26 de

vereador do PSD, que por sua vez, respondendo, .res, que se realizará dia 21 do corrente. setembro de 1940. ,

disse que as bolsas deveriam compreendér unica- (ass;) NEY FRANCO Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 1955

mente os alunos sem recursos devidamente compro- JOAO JOSÉ BERTOLI JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor. comercial

vados, no que lhe replicou o snr. João Lucio da FIDBLIS WOLF ROLANDO FISCHER - Ditl3tor Técnico

P'ARA FERIDAS,
E ,C Z 'E: MAS,
IN FLAMAÇ,OES,
c O C E I R AS,
,I R I E I R A S,
ESPINHA S" ETC.

� � .. � G-'� f � U L
CONTÉM

(t=:'::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::��
:: li
ii BATERIAS iI
i: li
ii para

ii

li Carninhões Autornóveis Rádios
H

i! ii
!! II

Iii! á preços de Tabela com garantia da Fábrica I!.'!
ii

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

H Casa Sonnenhohl 'araguá äo Sul II
�::!::::::::::::=:::==::!:::::::::::::::;:::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::lJ

EXCELNT ÉS

ELEMUTOs T�IfICOS

Fósforo,
.

Cálcio, !rsentato!
e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convalesc:entes
I Tomeo dos desnutridos
I,

OS Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra-.
quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-.
nismo com o.:

� Francisco, Antonio
M:�D][CO

"VIGOREL LI nPíccleae
A MACHINA DB COSTURA

mais a f a m a d a no país
(vendida' com 15 anos de l
garantia) á vista e em I
p r e s t a ç õ e s razoaveis.
Peça uma demonstração
sem compromisso na Casa
Rear nesta praça, dlstrl
buidor a u t o r i s a d o no

Cirurgia Geral de adultos e eríançae Cli-
nica Geral - Partos - Operações -

-Moléstias de Senhoras e Homens'.'

Especià/Js'a em doenças de 'c-"ianças
.

'

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESúS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. muoicipio'_'

MUDASClinica de. Olhos - Ouvidos - Nariz e Garuanta do

8R.. allll1
MODBRNA B .PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

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

Prutiieres e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci·
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co-

.
niferas, Palmei
tas, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

LeopoldO Seidel

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



OORRBIO DO POVO DOMINGO

Deutsche' Beilaqe ··des "Correio do Povo"

MÉDIfJ8

De,r Radio Jaraguá und. die Brasilianer ======= L, O K A 'L E S

Brst einige Tage aus

den' Vereinigten Staaten
von Nordamerika zurück-

.

gekehrt, wo er sich einer
Operation unterzog, starb
am 30. Oktober der Ge
neral Canroberr Pereira
déJ Costa.

Der Verstorbene war

einer der glaenzeodst"n
Gestalten unseres Heeres.
Unter der. Regierung des
Ge�erals Eurico Glispar
Dutra wllr er Kriegsmi
nister.

Sein Tod bestürzte nicht
nui' die militärischen Streit
kräfte wie auch das ganze
brasilianische Volk.

.Der Radio jaraguá wen- hat, da ihre Aussprache" Sprache und unser Vater- PrBelekturnachricbteD. D e r Der trauernden Femüte seinem Amt vorstand, ge-det sich. den nationalen dlalektísch ist, macht sie land het ? .
.

.

'

Herr Munizipalpräfekt ue- sprechen wir unser herz- bührt diese Regierungs-Interessen ungebuehrllch nichts weiter, als unser Der Radio jaraguá kann bergab dem oetíentllchen Ilchsres Beileid aus. verfügung,
entgegen und dürfte durch Vaterland .und die brasí- seine jugendstunde halten, Verkehr weitere zwei Brü

MunlzlpalprB.eleklur; Da Herr
Um Herrn Psequeltnl zu

die Verachtung, Llngezo- lianischen Autoritäten an- doch soll er sie durch eine cken, die fuer die Strasse vertreten, wurde Herr
genheír und Bosheir, mit zuschwärzen. brasilianische .ôprecherín Ribeirão Grande da Luz Artur, M.üUer, in

'

Urlaub Aluisio Carvalho de Olí
der die Sprecherin der. Die "Deutsche Stunde", g�ben, die der Ju��nd über gebaut werden. Die Arbei- �etretenNlst �nd ebe�fall� veira ernannt.
"Deut�chen .J�gend-Stun so gut durch unser Volk die GrC2ss� �rasillens �nd ten zur Begradigung d�r, errn ey . rance eu.r

Rde" die. ßraallíaner beha�- aufgenommen,. besonders v�.m Pa1r�.OtlSm�5 �eln�r Strasse Ganbeldt und die laubre, d� er n�ch RI� Pater oqul. Nach Tau-
delt, die Aufmerksamkeit von den alten Elnwohnern, Sohne erzählt. Die unsere Ma k a dan i s i e run g der Grag�\r�l�t'd ver�ehtf ak� ���d!md�:a��c�!� �a���der Antorlraeten auf sich die das Portugiesische -lugend an die Taten eines Strllsse . Rio' da Luz am ,gen. ;cHlc .

J
�� pae e -

Roque ôchmln versetzt,ziehen. nicht perfekt sprechen, im- Caxi�s, ejnes B�rro�o und rechten Ufer haben enge- fo�m d
err .oao asq�a- der Lehrer am SeminarDie Megeere (die Ansa- mer solide und sich der an die Grossart�gkelt un- fangen. Im, er. meist gewae te

g�rill)" dte, wir wissen Politik gegenueber fremd seres. Laodes. erinnert .�od· Auf Wunsch wurden die Kammerrat. in Corupá war.

DIcht aus welcher Ecke verhaltend, war eine Inte- an die Verpflichtung, uber Lehrer Andy Lopes Cor PeAsionlerl. Durch kuerz- Der hochw.Peier.Roque,Europas nach hier impor- reseente lnformatíonsquel- allem Brasilian�r, zu sein; rea an die Schule Ribei- Ilchen Akt des Herrn sehr beliebt in diesem
tiert. wurde, glaubt,. d�ss le fuer die ßevoelkernng

.

Was der �adlo �aragua rão Jararaca versetzt; Ma- Staatsgouverneurs wurde Munlzlp, in dem er seit
es eme Ehre íuer sie Ist, und das müssen wir sel- macht, verdient die Auf- ria Roslrigues nach Isabel in seinem Amt al� Dis- langen Jahren seine relinicht Brasilianer!n zu sein her �ufrichtig sagen, nötig, ��rksamkeit. unserer B�. Alto; Nllze Azevedo nach trtktsehreíber von Corupe glösen Pflichten erfuellte,und hat auch kein lnteres-J damit diejenigen, .

die un- borden, das ISt unbesrreít- poço das Antas; Luclo Herr Iosé Pasqualini pen- wurde zu einem hoeheren
se, slch neturalísleren zu I sere Sprache nicht spre- bar. Kurôli Hein fuer p.edra de stonten. Amt in jener wichtigenlassen: chen, die Nachrichten und E.. ..::Dr.

I Amolar ernannt und EI- Ein hervorragender Be- paullstaner Stadt ernannt.In ihrem Geschwãtz, in Informationen empfangen, frida Hoeft auf Wunsch amrer, der ueber �O Jahreden Nachrichten. und d�r um ueber des, was in der Annullierung al� Hilfsl�hrerin ,!O die
,

J

...._Ii_._d�utschcn Kulturstunde, �Ie Welt und Im Lande pae- d W' hl' Schule .Ioão Pessoa ver-
mchts von Kultur an Sich stert, im Bilde zu-sein und er a en setzt. • I!I!!!111Ihren Verpflichtungen dem

O· J' d UDN E '11 d' StAll b

hlellLande.
gegenüber,' das sie re unsren �r s r .

r WI. 18 r� e eza .

General Caorobert mit offenen Armen empfing PDC und PL., mit Unter- Herr Erich Balista, Kam-
und an deren Vergrõsse- stlletzun� des Gemer�ls merets - Nachf?lger des

da Costa, gestorben run .sle durch ihre Arbeit Juarez T�vora,.werden �elm, P�D, ..

der lnfolge des
,CLlNICA GERAL - G:RURGIA - DOENÇAS'tgirkten nachzukom- Wahlgericht einen gerlehr- Rucktrllls des Helm Wal- ,.- DE SENHORAS _ PARTOSrm w, liehen Akt eínrelchen, um demar Grubba dessen Amt

Im��chdem jedoch eine die Wahlen in ganz Bra- nicht übernehmen konnte,. UI:.TRA· SOM - Tratamento moderno e efi-
Sprecherin; von der wir silie.� fuer ungueltlg z� d� er bei .�er letzten �ah� ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

nicht wissen, woher sie erklären.
. Dlc�r gewa�lt hatte, �elch

.. lU Inflamações: Dores reumätioas, artrites, lum
kommt, sich dort nieder- �er <!rund. fuer dle�e t� Jetzt beim �ahlrlchte •. I bagos, nevralgias, eíätíca. Abceeeos, furúnculos,
liess, man den Widerstand Aktion ��nd die durch die d�e Zahlung semer Strafe I inflamação dos seios, dos ovál'io�, da'

pró�tat�'1gegen unsere Gesetze pre- Kom"!uDlsten. tuer Herrn em.
. Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

digt und versucht, in un- Juscelino Kubl!scheck a�- Sierbelall. In São Grabriel, beldes. Asma, afecções do estômago, etc ...

sere jugend die Liebe zu geg-ebenen Stimmen, dl� im Staate Rio Grande do MASSAGENS ELÉTRIOAS - Tratament-
fremden Ländern einzuf- 7:�r absoluten. Mehrh.eJl Sul, wo er Fazendeiro war,

das Paralisias com reativação das funçõeo
lössen, wi'rd die Sache fuhrten, und �!e Beel� verstarb Herr Ary Franco. musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs
unertrmglich.· . flus.sung der, Wahler (wie Der Verstorbene zaehlte cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

.

es lo Jaragua war). gãos digestivos, etc...
.

Welche Kultur, welche .

E. J. 50 Jahre und war der Bru·
ONDAS CURTAS _ DIATERMIA _ ELETRQ-Erziehung und was fuer der des Herrn Ney Franco, .

CIRURGIÃ _ ELETRO-COAGULAÇAOeine Moral kann eine Hexe HOROSKOP F U E R Praesident der Munizipal·
verbreiten, die schon zwei- kammer. BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e
oder dreimal geschieden DEN ,RHEUMATI- .". infra-vermelho...

ist und nicht die geringste KER - 1955 OONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros
S th' f

.

HU'"O' R (Jardim Lauro Mueller)' esq. Rua 9 de Março•• J. ympll Ie uer unsere Januar: Schmerzen, Februar:
. '.&W&."

I das .. 9' ';;:s 12 e das 3 '<s 6 h·.....rasSchmerzen ... Ja; Rheuma ist a a u

hartnaeckig! Wenn Dich1 recht- RESIDli:NÖIA - Rua Ministro Oalogeras, 350
zeitig und' gruendlich einge� "Sie 'sehen' schon viel li Fone 305 - J O IN V I L L E-S. O.gr_iffen wird, kann das Rheu- besser aus!" Ich habe mich 111,

.......
,

...__11'_ma seine Traeger das ganze h d V .. • .

D· 'b' I d h d' W hl
.

ht fr' II Jahr ueber begleiten. Immer aue streng an ie or-
le IS ang urc as a gerlc o IZle

muss der Rheumatik'er auf der schrl'cht auf der Medizin- ....,,_ __ _.__._ _. __ __.. _ _ _ _
.festgestellten Stimmabgaben, sind nach Anordnung Hut sein und jeden neuen An- flasche gehalten." . "Gut, .rr-···

.. · ..·-..····-···-·.. · ..--·----·-·..-----· ··..

--·-----M'''i\
der Kandidaten folgende,:

.

fall, jeden Rueckfall sogleich 'gut sehr gurt" lobte der ii IC' 'lP' ® § I- ([D � JE fi IE IR :lI
!i

K b h k "08" 482 und energisch bekaempfen. -

O k' "U b
. ii ::Juscelino u ilsc ec .v. (l. Ein Mittel hierfuer ist Togall .

o for. e rlgens, was II i:
Juarez Távora 2.643.058 Togal - Tabletten schaffep stand denn darauf?" "Fla- iI iiAdhemar de Barros

.

- 2.238.397 nicht nur voruebergehend Er- sche stels gut verkorkt II RUA MARECHAL DEODORO DA· FONSEOA, 158 II
Plinio Salgado, .' 716,019' leichterung, sondern mildern halten Herr Doktor." ii JARAGUÁ DO SUL STA. OAT"'_RINA II

[schnell
und gruendlich rheu-' n IIV i z e·- Prä s i den t é n : matische und g i c h tis c h e Ein älterer Mann bewarb li Secção de lavagem, depósito 'de lubrificdntes, ii

J
-

G I li: 1ló.77·807 Schtnerzen, Entzuendungen sich um einen Poste.n. 11 combustív.el e ·acDssórios. .i!oao ou art (l.(l.
. und Bewegungshemmungen. "S' d S' h' t ?"

.. IIMilton Campos 3.391.94? Nehmen Sie daher vertrauens- 10 Ie ver eira et Lubrificação-carga de Baterias etc. ..

Danton Coelho 1.143.774. voll das klinisch erprobte und fragte der Personalchef. li
. . . empfohlene TogaI, es wird "Nein";erwidertederMann, CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO-. IIEs fehlt nQch zWlacheo annulh.�rten ul)d r�nov!er· auch Ihnen HiHe bringen, wie "aber ich habe trotzdem 'MÓVBL B CAMINHÃO. iiten Urnen festzustellen, was ungefahr 2.000.000 Stlm- es schon vielen gehoHednDhat. gehorchen gelernt"

'

iimen ausmacht, jedoch keine VeränderuDi tuer das In allen APOthekhen un ro"
D' BI d'n d i _

I
-

IIWahlergebnis bedeulet gerien erhaeltlic .

.

Ie on, I e or .

II SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO !.•

E.J. Ich habe es versuchl, - I� '. ' Jiaber sie beisst nicht an!" �::::::=.:==:::.:::::::==:=::::::=:::===::::::==::::::==:::=&.
sagt� ein Nachbar im Res-

�f�;:���::'E���:' rc�=;:;���(j"Oh, Sie interessieren sich O Despachante Aduaneiro .

auch' fuer sie?" "Sogar Matriz; Rua Babit"'lnga,23 filial: Praça Gene.al 08Ó-
s�hr. Es ist meine Frau!" - Edif. próprio - Telefone, rio, 115 - Edificio cSanta

213 - Cx. P., 35 - End. Julia:' - Apart. próprio, �2
� � "Meine Herren!" rief der Tel. cBranco». Telefc)De, 4773

�, Praesident des Abstinenz- S. Francisco do .Sul • S.C. Curitiba Paraná
ti '......J. vereines sein�n ZuhC2rern

Importação _:_ Exportação e Çabotag�m - Que�-
•• í<II zu, "jedesmal, wenn ich tões administrativas

,
einen jungen Mann aus ,

AlfA dNivea-Pfiege _ eine Wohltat 'dem· Wirtshaus kommen bem corno todos os �erviços junto a leg.
f;�r ;lie, Haut. Sie .entspannt sebe, möchte ich ihm zu-

de -810 Francisco do Sul, são executados com pon.
das ·,.,eslcht .und erfrischt es

f' "J M S· tualidade e presteza, dispondo para êste fim )ZUH:",ich. Wie gut" daß '. ru en. unger ann, Ie
de umd organização perfeita com escritóriose3 Ni.V..

e a gibt. P_'.
sind Guf

de.
m falschen Weg

e t€cnicos.
.

�,
.. ,\{..• Yf.';.'.'. ....

• ,) - kehren .Sie 11m!"
,

'3

.�. Dispõe de páteos para depósllo de madeira

\• \,��. junto ao quadro da estação e nos trapiches.r--- ' ("
. 6 H 48 Asthma

.

dé . embarque da Conta da Cruz, bem como
armazem para depósito de mercâdorias em ge-Wir werden darauf euf- ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.WURMKUR merksam

.

gemachf dass'
Filmaron - Boehringer,

.

das àie Tabletten' Encarrega-se de Embarques de Madei!"as e de outras Obekannte deutsche zuverlaes.- " EafiD " Mercadorias para ó exterior do Brasil 8

�
sige und unschaedliclie Band- O Localida"es BraSUel'r'aswurm-Mittel ist,in' den ,besse- der C. F. BOEHRINOER . ".

ren Apotheken und Drogerien & SÖHNE Mannhein das T d " 'i d 2'0 d Vi
.

.

t twieder zu haben. Wirkt auch bekannte u�d ahbew�ehr-' O
ra iÇA0. oe ma s e anos, ,

e ser ços cons an es

Obei anderen Wurmarten. Tu- '.' . às maiores firmas do Eltado II dos estados 'ISiDb�Oben mit drei Kapseln oder te Asthma-Mittel, Wieder
_11=;;;;i;;;:;==================._I1 Oel in Flaesch'chen zu 10 gr. überall erbaeltJich sind. <2'*'C>'G::wwc:-:::wc;:wc:::::aw:::::><---=:>C>i)

Dp. Renato W'altep·

Die letzten Wahlresultate

LANDREGEN
Die sonst so stummen Fensterbretter
Was klappern die beim Regenwetter?
Es giess't zum Lustverlieren. .'
Mein Kragenknopt, der draussen liegt,
Wird, wenn man ihn nicht wieder kriegt,
Wohl demnächst oxidiereu.

Ist navigare necesse, (Seefahrt Not)
Was soll das Land mit soviel Nässe?
Ob's riur ein alter Brauch isf?
Wie dem auch sei, ich bleib im Bau
Und trink miCh voll und bleibe blau
Bis es der Himmel auch ist.

W. FINCK.

Apotheke "Scbulz",
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besfen zu den geringsten Preisen bedient.

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



OORRBIO DO POVO DOMINGO DIA 6-11-195& 5

P"eleilara Mani�:�e Jaragaá. do Sal �-�i.
-

!ÉRiCi�iWfMÃNN')
'RECEITA POR TITULOS H MÉDICO CIBIJBGIA.O

.

II
do mês de Setembro 'de 1955 ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer'- !!

!! II

147,60 ii sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre fi
994,30 n CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B ii3.743,40 ii CLINICA GERAL u

5.737,40 ii !1
II Longa pratiea em Hospitais Europeus li

8.�:�:�g II Consultório e residência: !1 c lU H. I � ][ D .....

10.358,50 'II Tel. ,244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii I�i:=:;:;_=;;:;;::;_:;;;:;=__;:=290;00 II CONSULTAS: ·1
• 'M ._".""",. IM .allS

460,00II· F p' • I1.007,10 II Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas, . r== �to Iazer. ::::J
28,50 II

' Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2' horas I,
63 00 I . .. Bua Mal. Daodoro da Fonseca, 507

.

- Jaraguá do Sul
1.100'00 I Atende chamados tambem à Noite Defronta ao IiIDásio SAo Luiz, �

. 8
- - 1\---------·-·---------·-:r

1.490,00
.-------- ..,..-----.-------.

Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto sI Indústrias e Profíssões
Imposto de Licença
Dep..Mun. de Est. de Rodagem -

(Art. 89 . Ood. Tribut.)
Imp. si Exploração Agricola .e Industrial
Dep. Agro-Pecuário (Art. 89 - Ood. Trib.
Imposto sobre Jogos e Dlversõea
Taxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxas de Limpesa Pública
Renda Imobiliária ,

Renda de Capitais
Receita de Cemitérios
Qu6ta prev. no Art. 15, § 2. da Oonsti
tuiçâo Federal (Oomb. e Lubrificantes)
Qu6ta prev. no ,Art. 15, § 4. da Consti-
tuição Federal (Imposto sobre à Renda) -

Qu6ta prev. no Art. 140 da Consto Est. 450.000,00
Terço de Calcamento - -

Renda do Hosp. Mun. "Jesus do Nazaré" - -

Empréstimos - -

Cobrança de Divida Ativa 4.669,00
Multas 449,61i1
Eventuais ,9.673,60
Auxilio previsto no contrato celebrado
entre a Pref. Municipal .

e o Ministério
da Agricultura, para manutenção e com

plementação das obras do Pôsto Agro-
Pecuário Municipal "João Cleophas"
TOT A L. . . . . .. '. Cr$. 498.886.90

Produtos d,a:

Indústria da Calçados
Goseb Irmãos S.!.

Cr$.

Calçados

são os melhores e

- mais baratos -

DESPESAS POR TITULOS
do mês de Setembro de 195i

Caixa Postal,' 11

Dp� SenDO Knudsen
com especialização na Alemanha

OPERAÇÕES' da. Doenças do Sistema Nervoso - Diag·
.óstlco - Neul'o·Cirdrgico dos Ataques Cerebrais

Epilepsia - Paralisias - Plástica de Lacuna. Ósseas do
Crâneo - Cirurgia da Dar

Resldincia:
Rua Comendo Aradjo n, 193

Edificio Silva Lopes
Apto. D • 100. andar

Consultório:
Rua Mons. Celso n, 211

Bdi'ficio Pugsley
Saia 908 • 90. andar

Fotografias em geral - Filmes de varias
marcas e tamanhos

-x-

Tem á disposição aparelhos fotográficos ale
mães ((VOIGTLÄNDER» e outros de 6tima mqualldade - com lentes .ezurades. IVeja a exposição sem compromisso. I'-x-

Dlspondo do melhor equipamento, ,.

pode atender á todo e qualquer
chamado fora do gabinete.

,Dr. Murillo Barreto �8 Azevedo
I ADvoàADO I'

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Indústrias
Serviços de Utilidade Pública

, Encargos Diversos

e-s. 68.183,10
33.050,00
24.730,50
45.050,00
2.579,80

19.167,00
5.600,00 Il;;;;;;;õiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiii 11

79.666,20 ------__--..l.. ;.____'o_i_- --'-

29::J.076,80
�=���=��=�==;:s==�==�=::;==============_�Cr$. 571.103,40 �

_1�iiUEiR&B'&BJ100
� CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X' ;
.! Dr... OSID!.RU!,�bD�,s$lquino I
� CLiNICA • CIRUROIA BUCAL - PRÓTESE '. �

-� I••lameltos de canaes sob conlrlle radiográlico m8lilModernas DOlles mi,eis eil micronlull e oIro plalinado
HORÁRIO

lIAlVB1 - das 8 às 12 �'
TABDE - Atende com horas Marcadas

IResidê_ncia e C.�D�ultório ao lado da
Prefeitura MUDlClpal -:-. Fone 220

'JARAQuA DO S�" - SANTA CATAR'NA 00 .

����.���ai��������������������

- Jaraguá do Sul -

SaDta Catarina

(Quinhentos é setenta e ,UDt' mil, eento e três
cruzeiros e quarenta oentasos.)
Saldo em caixa ,. . ', . . .'. Cr$. -389.275,30

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jara
gult do Sul,. em 5 de Outubro de 1955.

.

WALDIR O. RUBIN I -' Contador
Visto ARTUR MÜLLER - Prefeito. Municipal

. .

PHOTO ATELIER LOSS
Rua Marechal Deodoro, ã02

jARAGUÁ DO SUL

Especialista em Fotografias de casa-

mentos, famílias e outros serviços.' ]', Aceita-se serviço amador.

:::1)=:::::::::==<=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�•••

�, '�

ii Dr. Arquimedes Dantas II
ii ::

� ADVOGADO

1,1li Telefones:
Residência - 209 ii

ii Escritório - 249 !!
.: ..

h H
II Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 4ã7 li
iI - IIli Jaraguá do' Sol

_ �anta Catarina li
II

.

r
.�

. . #:I::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::==-::::::::::=ir

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

Agente neste muníeípio :

SERCIO THOMSEM

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

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



o Radio .Dolicioú
.

que o sr. Depulado do PTB de
Mafra. passou a apoiar· a UDN. que assim

com maioria· na AssemblélaEstadual
ficou

I'
.

c O R R E I O O O p O V O·Febres �:i��iÊ::;ra'·
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

,I Capsulas Antisesonicas
MinancoraU

ANO XXXIV - JARAQOÁ DO SOL - DOMINGO, 6 OB NOVBMBRO OB 1955 - SANTA CATARINA - N. 1.865
,

Reaistro Civil
,

Em Todas' às Boas Farmácias
Irene P. Günther Oficial do

, Paa de arlra,.. Os Ia- oferecida agora a ele. Aniversárias. Faz anos ho- Registro Civil do r", Distrito
,

caias dos chefes do PSD Estiveram presentes di- je o sr. Otto Meier. . da Comarca Jaraguá do Sul, 1-' Joírivüle - Sta. Oatarína -

'

qoe falam Da Radio Ja- vesos vereadores e o sr. Dia 8 a srta. Alzira Estado de Santa Catarina, .

U '-:I= a=a
'

raguá, espumando de raio Prefeito Municipal., Winter. Brasil.
llual_LP � J" l_ll. 91.",.

va por lhes terem falta- Dia 9 o sr. Artur Bor. faz saber que comparece-
do es prometidos empre- Prelellura Maniel,al. Do ga- tolini e a menina Yolan- ram DO cartório exibindo os EstriJda Iaragué-Bequerdo, Ele, brasileiro, solteiro,
gos ná Preteítura, pois binete do er. Prefeito da, filha do sr, Francis- documentos exigidos pelá lei filha de Antonio Lesko- operário, domiciliado e

que a Cimara Municipal, Municipal recebemos a eo Morbis. afim de se habilitarem para
wicz e de Blisebethe Graf residente nesta cidade, ii

. .
.

t ot "N- é Leskowicz. rua CeI. Procópio Gomespstrtoucamente lhes cor- segum e na:, ao
DI'a 10 a sra,

I Edl'th
casar-se:

de Oliveira, filho de Josétou as azas, vivem voei- verdadeira a noticia pro-' .

\ Edital n. 3.901, de 24-10-66
ferando contra os verea- .palada pela radio local Franco, prendada espo- Edl�al n. 3.899, de 21·10-65 Wendelinos Iaglelsky e

Pedrotti e, de Barbara

dores e contra o preíeí- e costumeiros agentes ::cr��ã:rdON;J;z:�a���� Lázaro Fróes de Moraes e Thereztnha Maria [unckes
Leoni.

.

to politicas, ínteressados Irene �r�utzfeld. Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,Mas isso tudo não a-' em fazer confusão, de sídente da Câmara Mu- Ele, brestlelro, solteíro, lavrador, domiciliado e operária, domiciliada' e

díanta, pois em Jaraguá que esta Prefeitura este- nícípal; a sre; Asta Mar. motorista, domiciliado e residente nesre distrito, no residente nesta cidade, ti
não he lugar para ma- Ja v�ndendo qualquer qu�rdt, esposa d_o er. t:_esidente em São Pa�lo, Môrro da Bôa Vista, filho rua Rio Branco, filha de
Iandros e parasitas. Eles maquine e pertences da Hemz Marquardt, índus- a rua ,Irlanda, 136, filho de João Jagielsky e de Fernando Umlauf e de Ve-
tem mesmo de 'pegar o mesma. Oportunamente, trial ne�ta cidade e o jo- de Jose Foróes d� Moraes Elisa JagieIsky. ronlca Pereira Umlauf.
"pau de arara" e ir ean- em am.pIa publicação, ve� MIlton Albus. e ,de Idahna lV!arJa de Je- Ela, brasileira, solteira,
tar em outra fregüezia 1 Serã? .dl�ulgados �s ätos l �Ia 12 o sr. Geraldo sus.

. . . doméstica, domiciliada e E ?ara que' chegue ao co-
Mas para que os leito- m!lDlClpals, ínolusíve .as MeIer·

.,
Ela, �rasllelra� .s.oltelra, resldente neste distrito, em

.

nhecimento de todos, mandei
res vejam bem como são leís aprovadas pela díg- .

A todos os ar�.lversa· d0'!lésuca, dO�lclhada e Ilha da Filueira, filha de passar 9 presente edital que
esses' "patriotas",' nós na Câmara Municipal, rla��es os. cumprlme�tos reslden�e �m �IO da Luz, Balduln Vicente Iunckes e será publicado pela impren-
iremos aqui, de vez em desfazendo-s� as íntrí- do Oorreío do Povo. neste dlstrlto, filha de Leo- de Alice Maria Tomeches- sa e' em cartório onde será
quando e de acordo com gas. A mentira tem as �oldo Kreutzfeld e de Ma- ky. I afixado duiante I'i dias Si

b Pernas ou tas é EBlace Ileoea-Beblill· Teve ria Kreutzfeld.. ,'.
o espaço que nos so rar, r , ,o que

lugar ontem nesta cída- Edital n. 3.902, de 26-10.55 alg�em souber de algum im-

demonstrar como eles no momento nos campe.
de, o enlace matrímonial Edital n. 3.900, de 24-10-66 Alfonso Drews e �eàiment.o acuse-o para os

são sem carater. te dizer, aos confusio-
-Joiio Bóckor e Ein Krause tins legais.

O sr. Aldo Prada, cuja .nístes", da gentil srta. Gertrudes
fami1ia foi das mais per- - Devuá reassuraír Kienen, .filha díléta . .do Ellseberhe Leskowicz Ele, brasileiro, solteiro, IRENE PEDRI GÜNTHER

seguidas no tempo ,do amanhã o cargo de Pre- eesaí LUIZ - �ertrud KI�' Ele, brasileir�, . �olleiro, lav�ador, domi�iIi�do e Oticial

PSD, que o diga Beu pai leito Municipal o sr. Ar.. nen com o. Jove� WI- lavrador, domlc�ha�o � re.sldente nest� dls�rJlo, em

e Buas dignas irmãs, re- tur M:DUer, que do mes- gando Behhng, fIl�o do residen!e neste. dlstrlfo, a RIO da Luz, fIlho de �u. ====,======

cebeu do atual governo mo se haVIa afastado sr. Albrecht .Behbn� e �strada Jara�ua-Esquerdo, guslo D�ews e, de Fnda
,',

estadual e municip�l to- por alguns dias. de 1)na. CecilIa Behlipg. fd�o de Jose Bockor e de Drews.
.. . rosto de SalUlde

do O apOI'o 'e anVI'lio
'

A
.

1

I
Ehsabeth Bocko,r. Ela, brlJsJ)eua, soltem.. ,

,UA..

I
-

d o Jovem casa e seus OI b '1' It' d
•

t' d
.

'1' d
,

, naugaraCBo a '. EeoaO- .

'

, . a...;. a. rasl eira, so eira, ornes Ica, omlCI Ia a . e Jar811a �o SII - Slnl81:lllrlll
Ainda na campanha,· mica f.derll. Terá Íugar no dIgnos progenItore� os doméstica, domiciliada e residente neste distrito, em

quando ele falava em dia 12 do corrente, às �arabens do «CorreIO do .,residente neste distrito, li Rio da Luz, filha de Ri- De acordo com o Art.
Corupá num, comicio, 11 horas, a inauguração ovo». c,ardo Krause e de Wanda 273 do Regulamento Sa-
maldizendo a administra- da Caixa Econômica Fe- Lohse Krause. nitário do Estado, ficam
Cão municipal, que em deral, nesta cidade, em

Casamenlos. Realizaram- falecimello. Vitimada por Edital n. 3,903; de 25-10-65 avisados todos os proprie
vez de um jardim devia edifício sito à Rua Ma- se

. ont�m na sala. das
um colapso cardiaco fa- Joa� Basilio Machado e tários, de Bares, Restau

dar mais hospitaiB, Bua techal Floriano Peixoto, aUdiencu;s �s �eg�mtes h�ceu sexta-feira pelas Maria das �e,!es de So�za rantes, Hoteis, oasas de
mulher estava no hopi- '26> na qual é Presidente casa�en os. ommgos 7 horas da, manhã a Ele, braSileiro, solteiro, secos, 'e molhados, Con
,tal municipal, assistida o sr. Newton da Luz SeverID� �a �nv:'bc?m sra. Irma Funke; esposa mororista, domiciliado e feitarias, Fabricas de con-

num parto, pelo qual na- Macuco.
'

� s�a.. j �Dla
E J OirO do sr. Roberto Funke residente nest� cidade, fi- servas, Verdureiros, Bar,-

da pagou e nem pelo ,

ac er, oao � mann
Filho, industrial nesta lho de Basilio. João Ma- bearias; Ondulação Per-

parto anterior., Grinde lesll popalar. Na com a sra
..

Natalia Ro- cidade. chado e de Luiza' Izido- manentes, que não Ião
Assim, existem muitos' localidade de Barra, do pelato Pedrl; João J!ln· A extinta contava 48 ria de Borba.

,
permitidos- empregadOS

desses 'ingratos. Viviam Rio Cêrro, realizar-se'ão ��s. co� a �ta.. A�lde anos de idade e, deixa Ela, bra�ileira, solteira, sem Cadernetas de Saú-
na Prefeitura pedindo nOB dias 12 e 13 de no- lelra a asa" rno

4 filhos menor�s. operária, domiciliada e de, uma' vês encontrados
internação nos hospitai�, vembro grandes festejos �reRel ��m � sr�. wa:- Seu passamento encheú residente neste distrito, li empregados sem as re

receitas medicas, bolsas em beneficio das obras Ra t:m, um, �u�lo de consternação a quan-
Estrada Jaraguá-Esquerdo, feridas Cadernetas, estes

escolares e outros favo- do Noviciado NOßso Se- .am uLm'hcomt.a srHa. . : tos mantinham contacto filha de Lorenço Fel,ip�e serão suspensos, e os

·t
'

h' d Fát· S á vma e ner eIn1, d S
'

d A I' .

tá
. -

Ires e agora gri am COD- n ora e, Ima. er
G Al

.,'
S' t com sua pessôa virtuo- e ,ouza e e, po oOla proprIa .rIos sefao mu -

tra a administração. Cos- posta tambem, nesta da- eorg vImE. lewMer sa e sincéra Martim de Souza. tados de acordo com o

t' t Ped' F d -t 1 com a srta. fIca ar·' - ..' .' At" dpem no pra o que �ome- ,

a, a ra un a��n a
calino' EWaldo Alberto A famIlIa enlutada os Editai n. 3.904, de 27-10.56 r. aCIma menCIona o.

ramo .Mordem a mao do da Capela. do NO!ICJad?� Petry' com a srta. Nata. nOS80S selltimentos de H�Dorato Pedrotti e' Dr. Erich laalmlnD
benfeItor. Os festeJOs serao !Lbr1 I' Z II' W lf d pezar. Hllda Ana Umlauf Chéfe do Posto de Saúdelhantados pelo conJunto Ia ape a, o gan ,

-

ChUrrlsCadl 1 ley fralco. Freiner
'

. Hruschka com a srta; EfJ-
Sabado ultimo, realisou-' tephania Maria Picoli;
se na Rua Blumenau, ,Viajanie. A passeio en- Reinoldo Reif com a �rta.
uma grande churrasca- contra-se em' Jaraguá o Avany Fernandes; Wi·
da ofereoida ao sr. Ney sr. Eugenio CoIli que' gando Behling'· com 8

Franco, 'pelos moradores veio acomp8nha�0 de srta., Gertrudes Kienen;
daquela' via p Ú b li o a, sua esposa, $ra. Ida Marcos Tjegs com a srta, '

'äquele vereador. Nicoluzzi ·Colli. Paulina Cristofoletti; Os-
O sr. Ney Franço, quan�' « Correio do POVO» waldo Leitholdt com a

do no governo' munici- cumprimenta - os dese- srta. Concordia Wagner
paI" mandou construir jando feliz estada nesta e Conrado Leier' com a

aquela rua, äat a festa cidade. srta. Olinda SanBon. /

:t um produto dos Laboratórios MINANCORA

,'. '

BUOS E DfMAIS

IffCCOU DO I'

,�--"._----'_._....._--_..._--,_ .._------_._-_._----------------------===---------_._ ..._-----_._..._ ....__..._ ..._-----_...:.-."
" --�---------------._.-----------------..--_.------- .

---------...--"-···-·-..·--·---..·-·-----..

·-----�--···'1

II. / Pud i m M e d e i ros' - A M e 'I h o r Sob re mesa 11-,
I ::
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® §a1bälo (Marca Begistrada)

Virgem Especialidade
'dia' CK!. WEIlEt KN�l(J§Ill�JAl JoiIDlvUle s,,6Á� ylRcCA,

" ... .

, ESPECIALIDADE
torna a, roupa branquis81ma!

•

•
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